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Förord 
 
Centrum för utvärderingsforskning, Umeå universitet, har på uppdrag av 
Migrationsverket genomfört en utvärdering av två EU-projekt. Projekten 
utvecklades av Migrationsverket under 2007 och genomfördes under 
2008. Som framgår av rapporten kom förutsättningarna att ändras i 
samband med att projekten skulle sjösättas vilket också påverkat 
utvärderingen. De förändrade förutsättningarna har beaktats i 
utvärderingen, framförallt vid tolkning av resultat.  
 
Föreliggande slutrapport behandlar AIHIAS-projektet som var det större 
projektet. Den läsare som vill ta del av JIMMSA-projektet hänvisas till 
bilaga 4. Rapporten har utarbetats under april-maj 2009 efter en 
omfattande datainsamling som påbörjades i slutet av 2008 och som 
pågick under våren 2009. Utvärderingen baseras i huvudsak på en enkät 
som skickats ut till alla asylsökande irakier vars ärenden handlagts med 
AIHIAS-projektets alternativa handläggningsrutin, över 30 intervjuer 
och en del annat material. 
 
Ett utkast till slutrapport har granskats av en extern forskare, varefter en 
del kompletteringar och förtydliganden har gjorts. Rapporten har även 
faktagranskats av två personer vid Migrationsverket.  
 
Vår förhoppning är att utvärderingen ska komma till användning i 
arbetet med att utveckla handläggningsrutiner som garanterar en 
rättssäker och human asylprocess. Vi tar tacksamt emot synpunkter på 
rapporten! 
 
 
 
 
 
 
Umeå universitet den 11 juni 2009 
 
Anders Hanberger 
Gunilla Mårald 
Mehdi Ghazinour 
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SAMMANFATTNING 
 
Migrationsverkets projekt “Alternative Initial Handling of Iraqi Asylum-
Seekers” (AIHIAS) har handlat om att utveckla och testa en förkortad 
handläggningsrutin för irakiska asylsökanden. Målet var att förkorta 
handläggningstiden till 14 dagar för enklare ärenden. Det andra målet 
var att etablera ett lokalt nätverk som skulle hjälpa till att utveckla den 
initiala fasen i asylhandläggningen och det tredje att knyta en 
expertgrupp, kallad Irakdesken, till projektet. Irakdeskens uppgift var att 
stödja och underlätta utredningsarbetet för främst handläggare och 
beslutsfattare vid AIHIAS-enheten. AIHIAS-projektet har också varit ett 
EU-projekt där tanken var att andra europeiska länder skulle kunna lära 
av de nya handläggningsrutinerna avsedda för att hantera stora 
flyktingströmmar. När projektet genomfördes ändrades förutsättning-
arna. Efter att Migrationsverket bedömde att förhållandena i Irak hade 
förändrats till det bättre i mitten av 2007 infördes en ny praxis som 
innebar krav på grundlig individuell prövning. Utvärderingen har dragit 
fyra övergripande slutsatser om AIHIAS-projektet: 
 
1: Målen för AIHIAS-projektet har delvis uppfyllts  
Totalt har knappt 4 500 irakärenden handlagts varav närmare 2 500 med 
hjälp av AIHIAS-projektets rutiner vilket var ett av målen. Målet att 
snabbutreda enklare ärenden rättssäkert inom 14 dagar har emellertid 
inte uppfyllts. Endast tre ärenden har avslutats inom 14 dagar. Alla tre 
ärendena avskrevs. En expertgrupp, Irakdesken, har inrättats men den 
har inte fungerat som ett starkt stöd för AIHIAS-projektet. Desken kom i 
praktiken att utgöra ett stöd för hela verket, bland annat för 
prövningsenheterna ute i landet. Vid några prövningsenheter har den 
delen i AIHIAS-projektet upplevts fungera bra. AIHIAS-projektet har 
etablerat och drivit ett lokalt nätverk för att förbättra samverkan mellan 
intressenter (polisen, åklagare m fl) i början av asylprocessen. Nätverket 
skulle dock inte ha kunnat fungera om söktrycket varit så stort som man 
hade förväntat sig och planerat för. Ett mål var också att minimera 
kostnaderna för handläggningsprocessen, men projektet har inte varit 
ekonomiskt effektivt. Den genomsnittliga kostnaden för alla avgjorda 
asylärenden som helt eller delvis utretts inom AIHIAS var något högre än 
den genomsnittliga kostnaden för alla avgjorda asylärenden som utretts i 
den ordinarie processen.  
 
2: AIHIAS har bidragit till kortare handläggningstider med vissa 
negativa konsekvenser för den fortsatta asylprocessen 
Under 2008 avgjordes 31 procent av alla asylärenden inom sex månader, 
vilket var Migrationsverkets mål. Motsvarande siffra för AIHIAS-utredda 
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ärenden var 66 procent. Dubbelt så många AIHIAS-ärenden har utretts 
och avslutats inom ett halvår jämfört med den ordinarie processen. 
Beslutsfattare vid de prövningsenheter som tog över ärenden upplevde 
att AIHIAS-utredningarna ofta komplicerade det fortsatta 
utredningsarbetet. Eftersom förordnandet av offentligt biträde inte var 
behovsanpassat fick de långa inlagor av biträdena och inte slutinlagor 
som prövningsenheterna skulle ha behövt. Ibland fick de börja om från 
början eftersom AIHIAS-utredningen inte gått på djupet där man ansåg 
att det skulle ha behövts. På prövningsenheter där en ny muntlig 
utredning gjordes regelmässigt upplevdes detta som onödigt 
dubbelarbete.  
 
Slutsats 3. AIHIAS-rutinerna innebär brister när det gäller 
rättssäkerheten 
De asylsökande irakier som utreddes inom AIHIAS-projektet upplevde 
inte att de blivit tillräckligt informerade om hur utredningsprocessen 
skulle komma att utvecklas och vilket beslut som skulle komma att fattas 
och när det skulle kunna fattas. De offentliga biträdena ifrågasätter 
AIHIAS-projektet ur rättssäkerhetssynpunkt, främst för att den sökande 
behöver sakkunnig hjälp från början för att veta vad som ska lyftas fram i 
utredningen. Migrationsverkets prövningsenheter och Migrations-
domstolen har i de fall de kallat till muntlig utredning gett den sökande 
en (ny) chans att klargöra sina asylskäl och förklara uppgifter där det 
funnits frågetecken och har därigenom minskat risken för rättsosäkra 
beslut. Vårt samlade material tyder dock på att AIHIAS-rutinerna inte 
kan garantera en acceptabel rättssäkerhet. 
 
Slutsats 4: Om en asylsökande är nöjd med Migrationsverkets, andra 
myndigheters och kommuners insatser, påverkas starkt av var i 
asylprocessen han/hon befinner sig 
Drygt hälften av de asylsökande irakier som utreddes inom AIHIAS-
projektet var nöjda med hur Migrationsverket arbetat med deras 
asylärenden. De asylsökande som väntade på beslut eller fått avslag var 
oftast inte nöjda, medan de som beviljats uppehållstillstånd var 
övervägande nöjda. De asylsökandes erfarenhet och bedömning av andra 
myndigheters, kommuners och offentliga biträdens stöd och insats följer 
samma mönster. 
 
Ett mindre kompletterande projekt, ”Joint Iraqi Migration Movements 
Strategy and Analysis Project” (JIMMSA), utvecklades och genomfördes 
parallellt med AIHIAS-projektet. JIMSSA-projektets mål var att förbättra 
samverkan och koordinering mellan svenska myndigheter i syfte att 
samordna analyser av framtida flyktingströmmar. Utvärderingens 
slutsats är att JIMMSA-projektets målsättning har uppfyllts. 
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1. INLEDNING 
På uppdrag av Migrationsverket har Centrum för utvärderingsforskning 
(UCER) vid Umeå universitet genomfört en utvärdering av projekten 
“Alternative Initial Handling of Iraqi Asylum-Seekers (AIHIAS) samt 
Joint Iraqi Migration Movements Strategy and Analysis Project” 
(JIMMSA). Projekten planerades under år 2007 och genomfördes under 
år 2008. 
 
I denna slutrapport sammanfattas resultatet av utvärderingen. 
Huvudrapporten, som omfattar kapitel 1-9, behandlar AIHIAS-projektet1 
medan utvärderingen av JIMMSA-projektet, som är ett mindre 
kompletterande projekt till AIHIAS, redovisas i bilaga 4.  
 
AIHIAS-projektet handlar i första hand om att införa en förkortad 
handläggningsprocess för irakiska asylsökanden och att i samverkan med 
andra aktörer utveckla den initiala fasen i asylhandläggningen. AIHIAS 
var planerat som ett utvecklingsprojekt för att pröva nya rutiner för 
hantering av stora flyktingströmmar. När projektet skulle omsättas i 
praktiken kom dock förutsättningarna att förändras. 
 
JIMSSA-projektet handlar om att förbättra samverkan och koordinering 
mellan svenska myndigheter i syfte att uppnå strukturerade analyser av 
framtida flyktingströmmar (se bilaga 4).  
 
Problemsituationen 
Bakgrunden till AIHIAS-projekt var irakkrigets stora flyktingströmmar 
där ett stort antal flyktingar sökte sig till Sverige. Diagram 1 visar antalet 
asylsökande till Sverige under perioden 1990 till och med 2008. I botten 
på staplarna anges antalet sökande från Irak. Som framgår av 
diagrammet har antalet irakier som sökt asyl i Sverige varierat avsevärt 
under perioden. Efter flera år i slutet av 1990-talet och i början av 2000-
talet med en relativt hög andel asylsökande från Irak sjönk andelen 
påtagligt för att öka kraftigt 2006 och 2007. Det var den kraftiga 
tillströmningen 2006/2007 som var huvudskälet till att AIHIAS-
projektet utvecklades. 
 

                                                 
1 I utvärderingens delrapport (Hanberger m fl, 2009) har preliminära resultat från 
utvärderingen redovisats. Ytterligare material har därefter samlats in och analyserats. 
Kapitel 5 i slutrapporten finns redovisat som kapitel 4 i delrapporten med enda 
skillnaden att siffrorna ändrats och att slutrapporten omfattar hela år 2008. Kapitel 6 
i slutrapporten bygger vidare på kapitel 5 i delrapporten men baseras på fler svar och 
analys av fler enkätfrågor. Slutrapportens kapitel 7, 8 och 9 är helt nya kapitel.  
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Diagram 1. Antal asylsökande till Sverige 1990-2008, totalt samt från 
Irak. 
Källa: www.migrationsverket.se 
 
AIHIAS-projektet har också en politisk bakgrund. Sverige vände sig till 
EU-kommission på grund av att Sverige under flera år haft en hög andel 
asylsökande från Irak jämfört med övriga Europa. Något direkt stöd 
kunde inte kommissionen ge för de kostnader som detta medförde, men 
EU skulle kunna bistå Sverige om man kunde presentera ett projekt som 
kunde vara användbart i andra EU-länder. AIHIAS-projektet utvecklades 
därför med sikte på att vara relevant för övriga EU-länder (enligt en 
intervju med projektledaren). I AIHIAS-projektets problembeskrivning 
är utgångspunkten de stora flyktingströmmarna från Irak och de 
problem och utmaningar som följde av detta. Det var till exempel svårt 
att alltid göra en korrekt bedömning av de asylsökandes nationalitet och 
identitet och att kunna erbjuda en värdig levnadsstandard när så många 
sökte asyl samtidigt. Ett annat problem som uppmärksammades var att 
det bland de asylsökande kunde finnas personer som gjort sig skyldiga 
till brott, exempelvis krigsbrott. Ett ytterligare problem var att 
handläggningstiderna ofta var långa och att många asylsökande upplevde 
väntan på beslut som påfrestande. Detta är något som också har 
uppmärksammats i andra europeiska länder (Hallas m fl 2007; Laban m fl 
2007; 2008).  
 
Som framgått av diagram 1 kom förutsättningarna för AIHIAS-projektet 
att ändras när, bland annat, söktrycket minskade år 2008. Utvärderingen 
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återkommer i kapitel 7 till frågan om hur nyckelaktörerna har uppfattat 
de ändrade förutsättningarna 
 
Det finns många intressenter kopplade till asylprocessen. Om man 
fokuserar på de aktörer som är direkt involverade i eller berörs av 
asylprocessen kan följande nyckelaktörer identifieras: Migrationsverket, 
andra myndigheter med ansvar i asylprocessen (t.ex. polisen, Migrations-
domstolen, hälso- och sjukvården), kommuner, offentliga biträden och 
de asylsökande. I utvärderingen kommer följande nyckelaktörers 
erfarenheter av AIHIAS-projektet att undersökas: AIHIAS-projektets 
personal (projektledare, asylhandläggare och beslutsfattare), 
beslutsfattare vid Migrationsverkets prövningsenheter, offentliga 
biträden och de asylsökande irakierna. 
 
Migrationsverkets mål för asyl- och återvandringsfrågor är att möjliggöra 
en human flyktinghandläggning och att svara för en enhetlig, snabb och 
effektiv hantering av asyl- och återvandringsärenden i enlighet med 
gällande lagstiftning. AIHIAS-projektet ligger därmed helt i linje med 
verkets övergripande målsättning. Utmaningen och dilemmat är att 
försöka korta handläggningstiden och samtidigt upprätthålla en human 
och rättssäker asylprocess. Projektet har genomförts i en organisation 
där Migrationsverket parallellt arbetat med att utveckla den ordinarie 
asylprocessen. 
 
Ett villkor för AIHIAS-projektet var att de nya rutinerna för 
snabbutredning skulle vara rättssäkra och garantera en human 
asylprocess. Med rättssäkerhet avses i rapporten förutsägbarhet, 
likabehandling och möjlighet till omprövning av beslut och med human 
asylprocess avses förutom att den ska vara rättssäker att den asylsökande 
också ska bemötas värdigt samt att den sökande erbjuds boende och 
hälso- och sjukvård som motsvarar hans eller hennes behov. I bilaga 1 
redovisas alla indikatorer som utvärderingen har använt för att 
undersöka handläggningstid, rättssäkerhet och human asylprocess 
(bilaga 1). 
 
Utvärderingen kan beskrivas som en målinriktad intressentutvärdering 
där projektets processer och resultat undersöks ur olika intressenters 
perspektiv.  
 
I nästa kapitel redogörs för utvärderingens syfte, uppläggning och metod. 
Kapitel 3 beskriver AIHIAS-projektets intentioner och olika delar och 
kapitel 4 hur AIHIAS har genomförts i praktiken. I kapitel 5 beskrivs och 
analyseras gruppen asylsökande från Irak med fokus på 
handläggningstider och beslut inom och efter AIHIAS-projektet. Kapitel 
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6-8 behandlar olika nyckelaktörers erfarenheter av AIHIAS-projektet. I 
det avslutande kapitlet bedöms och analyseras projektets resultat och 
konsekvenser. Utvärderingen presenterar också fyra sammanfattande 
slutsatser som motiveras och kommenteras. I bilaga 1 redovisas en 
utvärderingsmatris med indikatorer som har använts i utvärderingen, 
Enkät- och intervjufrågor redovisas i bilaga 2 och 3. I den fjärde och sista 
bilagan presenteras utvärderingen av JIMMSA-projektet. 
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2. UTVÄRDERINGENS SYFTE, UPPLÄGGNING OCH METOD 

Syfte  
Syftet med utvärderingen är att undersöka om målen och de förväntade 
resultaten med projekten AIHIAS och JIMMSA har uppnåtts och att söka 
förklaringar till graden av måluppfyllelse, samt att undersöka om det 
finns andra effekter och konsekvenser av den nya handläggningsrutin 
som prövats inom AIHIAS-projektet. 

Utvärderingsmodell och utvärderingsfrågor 
För att utvärdera AIHIAS-projektet på ett systematiskt sätt har en 
utvärderingsmodell för policy- och programutvärdering använts 
(Hanberger, 2001). Modellen strukturerar utvärderingen och klargör 
utvärderingens fokus och analyser. Den använda modellen är uppbyggd 
kring fyra byggstenar eller komponenter som inledningsvis sätter in 
projektet i den problemsituation ur vilken det vuxit fram (tabell 1). 
Problemsituationen har redan beskrivits i det inledande kapitlet. 
AIHIAS-projektet i sig granskas därefter med utgångspunkt i projektets 
intentioner. Analysen fokuserar i detta steg på projektidén och 
programteorin, det vill säga på bakomliggande antaganden och hur 
programmakarna tänkt sig att uppnå intentionerna. I det tredje steget 
undersöks projektets genomförande i praktiken. Bland annat undersöks 
hur nyckelaktörer upplevt handläggningsprocessen och stödstrukturen. 
Avslutningsvis utvärderas resultat och konsekvenser av projektet. 
Måluppfyllelsen och konsekvenser av projektet analyseras och tolkas i 
relation till problemsituationen, projektets intentioner och 
genomförande.  
 
Tabell 1. Utvärderingsmodell 

Problem-
situation 

AIHIAS-
projektet 

Genomförande Resultat/ 
konsekvenser 

Bakgrund och 
förutsättningar 

Projektets 
kännetecken 

Projektets  
genomförande   

Resultat och  
effekter 

Intressenter och 
aktörer 

Mål och 
målgrupper 

Handläggnings-
rutiner 

Måluppfyllelse 

Problem-
uppfattningar  

Programteori Stödstruktur  Intressenternas 
bedömning 

Problem- 
lösningar 

Insatser  Samverkan  Projektets  
konsekvenser 

 
Utvärderingen söker svar på följande frågor: 
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Problemsituation 
1. Vad är bakgrunden till projektet? 
2. Vilka förutsättningar utgår projektet från? 
3. Vilka intressenter och aktörer finns till projektet? 
4. Vilka problemuppfattningar och problemlösningar finns? 
5. Vilken syn på problematiken har AIHIAS-projektet utgått från? 

 
AIHIAS-projektet 

1. Vad kännetecknar projektet?  
2. Vilka mål finns? Vilken är målgruppen?  
3. Hur avser projektet att korta handläggningstiderna?  
4. Vilka insatser/metoder används i projektet? 

 
Genomförande 

1. Hur har projektet genomförts?  
2. Hur har AIHIAS-handläggningen fungerat i praktiken?  
3. Har AIHIAS-handläggningen varit rättssäker och human? 
4. Hur har det lokala nätverket och Irakdesken fungerat? 
5. Hur har samverkan fungerat? 

 
Resultat/ konsekvenser 

1. Vilka resultat och effekter framträder av projektet? 
2. I vilken utsträckning har målen uppnåtts? (Handläggningstid, 

rättssäkerhet, humanitet och resurshushållning) 
3. Hur har intressenterna uppfattat projektet? 
4. Hur kan man förstå och förklara resultat och effekter? 
5. Vilka konsekvenser har projektet haft? 

 
I nästa avsnitt uppmärksammas kort Asylmottagningsutredningens syn 
på problem och lösningar rörande långa handläggningstider och hur 
utvärderingen kommer att bedöma i vilken grad AIHIAS-projektet 
bidragit till att förändra handläggningstiderna för asylsökande irakier. 

Att bedöma handläggningstider 
 
Översyn vid Migrationsverket 
Vid Migrationsverket genomfördes under senare delen av 2008 en 
översyn av asylprocessen inom myndigheten. Häri ingick att komma med 
förslag på hur handläggningstiderna skulle kunna kortas ”så att 
väntetiderna för den asylsökande blir kortast möjlig”. Utredarna menar 
att verket med det nya arbetssätt och den nya organisationsform de 
föreslår skall kunna få ned tiden från ansökan till beslut till mellan en 
och två månader i de flesta ärenden. De skriver: 
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”Detta kan förefalla utopiskt och helt orealistiskt mot 
bakgrund av den verklighet som sedan länge existerat och 
där tiden från ansökan till beslut i första instans med få 
undantag har legat under sex månader. Detta hindrar inte 
att målsättningen på sikt bör vara att en 
handläggningstid på över två månader i ett asyl-
ärende hör till undantagen.” (Werner och Holmberg 
2009, s 9) 

 
I sin översyn konstaterar utredarna att en stor del av verkets 
handläggningstid utgörs av ”improduktiv liggtid där inget av värde 
tillförs ärendet”. Det är detta som de menar kan förändras och 
härigenom bidra till att handläggningstiderna förkortas avsevärt. En 
viktig pusselbit är att tillföra ökad kompetens i början av handläggningen 
av ett asylärende. (Werner och Holmberg 2009) 
 
Utredningen föreslår en rad åtgärder rörande olika områden på vägen till 
beslut i första instans, intensifierad samverkan, överklagandeprocess, 
dimensionering och organisation samt ledning och styrning, för att 
kunna uppnå målet om korta handläggningstiderna.  
 
Migrationsverkets handläggningstider är en central fråga som 
uppmärksammats av forskare inom olika discipliner. Brekke (2004) 
skriver i sin bok While we are waiting: ”Looking through the Swedish 
literature on the asylum period, there is one suggestion that is repeated 
again and again – the call for shorter waiting time”. Brekke pekar på att 
en lång väntan för de asylsökande innebär ökade kostnader i samband 
med ansökningsprocessen. Det handlar dels om ökade finansiella 
kostnader för staten som skall tillhandahålla mat och boende och dels om 
att en lång väntan innebär en stor börda för den asylsökande själv. I 
betänkandet från Asylmottagningsutredningen (SOU 2009:19) framhålls 
också att: 
 

”För mottagandesystemet, liksom för de individer som finns i 
det, är rättssäkerheten och effektiviteten i asylprocessen av 
helt central betydelse. Korta handläggningstider i asyl-
ärendena bidrar till ett mer humant mottagande genom att 
den tid som individen tvingas leva i osäkerhet förkortas och 
innebär också besparingar för det allmänna.” (s 14) 

 
Frågan om skyndsam handläggning är inom utlänningsrätten en del av 
rättssäkerheten (Utlänningslagen kap 1 och kap 16), vilket skiljer detta 
rättsområde från övrig förvaltningsrätt (Nilsson, 2007). 
 

 11



 
Ekonomistyrningsverket (2008) pekar också de i en kartläggning av 
asylverksamheten på värdet av en snabbare asylhandläggning vid 
Migrationsverket skulle innebära såväl samhällsekonomiska vinster som 
ett ökat välbefinnande för de människor som söker asyl i Sverige.  
 
En studie om effekter av långa asylprocesser bland irakiska asylsökande 
visar att långa handläggningstider har en negativ inverkan på hälsotill-
ståndet liksom på integrationsprocessen (Laban m fl., 2008). 
 
Werner och Holmberg (2009, s 29) konstaterar emellertid i sin översyn 
av Migrationsverkets handläggningstider att det inte nödvändigtvis är så 
att alla har samma syn på vad som är den ”bästa väntetiden”. Det kan till 
exempel finnas en skillnad mellan den asylsökande som kan förvänta sig 
att få stanna i Sverige och därför emotser en kort handläggningstid och 
den asylsökande där utfallet är mindre säkert. Om utgången är mer 
osäker och handläggningen drar ut på tiden kan ”tiden verka för honom 
eller henne”.  
 
En aspekt av Migrationsverkets handläggningstider som ofta lyfts fram är 
den osäkerhet som många av de asylsökande tvingas leva med. Här pekar 
bland annat Lennartsson (2007) på att de asylsökande själva menar att 
det finns ett behov av få tydliga besked om hur lång väntetiden kan 
tänkas bli. Detta skulle kunna bidra till att minska den ovisshet som de 
asylsökande lever med.  Brekke menar att denna osäkerhet förstärker 
den ovisshet som den asylsökande har kring vilket beslutet i sig skall bli.  
 
Enligt Migrationsverkets årsredovisning för 2008 inledde myndigheten 
under året ett arbete med att korta ned väntetiderna för de asylsökande. 
Det arbetet gav emellertid inget genomslag under 2008 då ett led i 
arbetet blev att avsluta de ärenden som inkommit före den 1 juli 2007. 
Tillsammans med ett ökat antal avslagsbeslut, en fördubbling jämfört 
med 2007, bidrog det till att handläggningstiden blev längre än under 
åren innan.  
 
Om man ska kunna bedöma i vilken utsträckning AIHIAS-projektet 
bidragit till att minska handläggningstiderna bör den genomsnittliga 
handläggningstiden beräknas och jämföras på flera sätt: inom AIHIAS-
projektet, fram till beslut i första instans, fram till beslut i Migrations-
domstol och fram till beslut i Migrationsöverdomstol (jämför bilaga 1). 
 
Det finns flera tänkbara förklaringar till att handläggningstiden kan 
förändras som bör beaktas: 

- att regeringen ger nya direktiv 
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- att praxis för beslut om uppehållstillstånd ändras  
- att söktrycket ändras 
- att beslut fattas om prioriteringar av vissa ärenden inom 

Migrationsverket respektive Migrationsdomstolarna2  
- att de faktiska prioriteringarna vid prövningsenheterna ändras 
- att kvaliteten i asylutredningarna förändras 
- att kvaliteten i biträdenas inlagor förändras 

 

Material och metod 
I bilaga 1 redovisas en utvärderingsmatris som använts i data-
insamlingen. I matrisen anges de indikatorer som har nyttjats för att 
undersöka olika utvärderingsteman och frågor. I detta avsnitt beskrivs 
det material som använts närmare. 
 
Dokument och rapporter 
I utvärderingen har projektbeskrivningen för AIHIAS-projektet (Grant 
Agreement AIHIAS, 2008), AIHIAS Rutinhandbok (som beskriver 
handläggningsrutinerna inom projektet) och projektets slutrapport 
(AIHIAS-slutrapport, 2009), samt andra relevanta rapporter använts.  
 
Migrationsverkets statistik 
Utvärderingen baseras dels på årsstatistik för Irak år 2008, dels på ett 
uttag ur Migrationsverkets interna statistik (redovisningssystem) för 
ärenden som inkommit under perioden 27 juli 2007 till och med 4 
februari 2009 avseende asylsökande irakier och asylärenden som lett till 
beslut av något slag (uppehållstillstånd, avskrivning, avslag) under 
perioden 19 mars 2008 till och med 10 mars 2009. Urvalet omfattar 
ärenden som någon gång handlagts inom AIHIAS-projektet. Dessa 
datafiler har bearbetats i statistikprogrammet SPSS.  
 
Enkät 
De asylsökande irakiernas erfarenheter och upplevelser av asylprocessen 
har undersökts genom en enkät som skickades ut till alla asylsökande 
irakier över 18 år vars ärenden någon gång processats inom AIHIAS-
projektet.  
 
Enkätfrågorna utarbetades först på svenska utifrån AIHIAS-projektets 
målsättning. Frågorna och ett informationsbrev översattes därefter till 

                                                 
2 Enligt Migrationsverkets årsredovisning för 2008 var de ärenden som hanterades 
inom AIHIAS prioriterade. 
 
 

 13



arabiska av en tolkförmedling. Enkätens och informationsbrevets kvalitet 
kontrollerades sedan av ett par oberoende personer som har arabiska 
som modersmål och som också talar flytande svenska. Kvalitets-
kontrollen avsåg överensstämmelsen med det svenska originalet och 
översättningen bedömdes hålla hög kvalitet. 
 
Enkät med informationsbrev (se bilaga 2) har skickats ut med bifogat 
svarskuvert från Umeå universitet. I informationsbrevet beskrevs syftet 
med utvärderingen och enkäten, samt att utvärderarna/forskarna 
genomförde utvärderingen på Migrationsverkets uppdrag. I brevet 
betonades också att forskarna inte har någon koppling till 
Migrationsverket och inte heller till någon irakisk organisation, att 
forskarna inte kunde påverka asylärendet samt att enkätsvaren kommer 
att behandlades konfidentiellt. Enkäten innehöll bland annat frågor om 
var i asylprocessen de asylsökande befann sig när de besvarade enkäten, 
hur länge de hade väntat på besked från Migrationsverket och hur de 
upplevde bemötandet och asylprocessen i stort (se bilaga 1).4

 
Enkäten skickades ut till 2 042 personer i december 2008. En 
påminnelse gick ut i januari 2009. Utvärderarna var tillgängliga via mejl 
och telefon för att svara på frågor om undersökningen och enkäten. En 
del personer hörde av sig med frågor.  525 enkäter kom tillbaka eftersom 
adressaten var okänd eller hade flyttat. Dessa enkäter har räknats bort, 
vilket innebär att enkäten nåtts av 1 517 personer. 
 
Totalt har 917 personer besvarat enkäten, vilket motsvarar en 
svarsfrekvens på 60 % (beräknat på 1 517). Svarsfrekvensen kan sägas 
vara god med tanke på målgruppen. Någon bortfallsanalys har inte 
gjorts, men cirka en tredjedel av de asylsökande irakierna har inte 
arabiska som modersmål vilket kan förklara en del av bortfallet. 
 
Totalt har 69 % män respektive 31 % kvinnor svarat på enkäten. Under 
2008 var andelen män 72 % och andelen kvinnor 28 % av alla 
asylsökande irakier. Det tyder på att något fler kvinnor har besvarat 
enkäten förutsatt att könsfördelningen är den samma under hela 2008. 
Under 2008 var andelen över 18 år 76 % och det är till den gruppen som 

                                                 
4 I den svenska versionen av enkäten används begreppet ”juridiskt ombud” vilket 
översatts till advokat eller offentligt biträde. I rapporten görs ingen skillnad mellan 
juridiskt ombud (som en asylsökande kan anlita själv) och offentligt biträde (som 
utses av Migrationsverket). Några få asylsökande har haft ett eget ombud medan alla 
sökande vars ärende förts över till den ordinarie asylprocessen har förordnats ett 
offentligt biträde. I utvärderingen tolkas enkätfråga 13 som svar på hur de 
asylsökande upplevt det offentliga biträdet eller det juridiska ombudet. 
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enkäten har skickats ut. Majoriteten av dem som har besvarat enkäten är 
mellan 18 och 35 år (tabell 2).  
 
Tabell 2. Ålder, utbildningsnivå och civilstånd hos de 
asylsökande irakier som besvarat enkäten 
Ålder Andel Antal 
18-25 år 26 237 
26-35 år 34 305 
36-45 år 19 173 
46-55 år 11 101 
56-65 år 6 52 
66- år 4 35 
Utbildningsnivå   
Grundskola 26 231 
Gymnasieskola 27 244 
Universitet 27 247 
Teknisk skola 11 94 
Ingen utbildning 9 81 
Civilstånd   
Ensamstående5 47 420 
Gift eller samboende 53 480 
 
Drygt hälften av dem som besvarat enkäten har haft grundskola eller 
gymnasieskola som högsta utbildning och drygt en tredjedel universitet 
eller teknisk skola. Sammantaget hade en majoritet en hög eller mycket 
hög utbildningsnivå. Som framgår av tabell 2 var knappt hälften 
ensamstående. 
 
För att kunna tolka svaren är det viktigt att veta var i asylprocessen som 
de asylsökande befann sig när de besvarade enkäten. Knappt hälften 
väntade fortfarande på beslut om uppehållstillstånd, medan knappt en 
tredjedel hade fått avslag och överklagat beslutet eller avsåg att överklaga 
det (Tabell 3). Drygt en av tio hade beviljats uppehållstillstånd och en 
mindre andel hade fått veta att deras ärende överförts till den ordinarie 
asylprocessen. En procent hade antingen bestämt sig för att återvända 
frivilligt (innan beslut hade fattats) eller bestämt sig för att återvända 
efter att de fått avslag. 
 

                                                 
5 Asylsökande som angett att de var änka/ änkeman har inkluderats i kategorin 
ensamstående. 
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Tabell 3. Var i asylprocessen de asylsökande befann sig när de 
besvarade enkäten 
 Procent  
Väntade på beslut om uppehållstillstånd 48 
Hade fått besked om att ärendet förts över till den ordinarie 
processen 

6 

Hade fått uppehållstillstånd 14 
Hade beslutat sig för att återvända frivilligt < 1 
Hade fått avslag och hade överklagat/skulle överklaga 31 
Hade fått avslag och skulle återvända till Irak < 1 
Totalt 100 
 
Svaren kommer att redovisas uppdelat på de grupper som anges i tabell 
3. 
 
När enkätsvaren redovisas kommer procenten att beräknas på dem som 
besvarat frågan.  
 
Intervjuer 
Totalt har 31 personer intervjuats via telefon. En telefonintervju har 
gjorts med projektledaren för AIHIAS. Sex asylhandläggare och fyra 
beslutsfattare som arbetat i AIHIAS-projektet har intervjuats. Vidare har 
åtta samordnare/beslutsfattare vid de åtta prövningsenheterna i landet 
intervjuats. Fyra offentliga biträden har intervjuats om sina erfarenheter 
av AIHIAS-projektet. Ytterligare intervjuer har gjorts med personer 
involverade i AIHIAS och JIMMSA-projekten: en AIHIAS-
boendehandläggare, en sjuksköterska på flyktingmottagningen i Flen, 
en person från Irakdesken, en åklagare och en säkerhetspolis. En person 
från Migrationsverket och två från polisen har intervjuats om JIMMSA-
projektet. I bilaga 3 redovisas de intervjufrågor som ställts till 
projektledaren, asylhandläggare och beslutsfattare vid AIHIAS och 
prövningsenheterna, samt till offentliga biträden . 
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3. AIHIAS- PROJEKTET 
I detta kapitel beskrivs AIHIAS-projektet kortfattat med fokus på 
uppställda mål och förväntat resultat. Hur ansvariga tänkt uppnå en 
kortare handläggningstid med garanterad rättssäkerhet beskrivs och 
likaså de rutiner som utvecklats för asylutredningsprocessen inom 
AIHIAS-projektet. 

AIHIAS-projektet 
Kärnan i AIHIAS-projektet har varit att utveckla och pröva en alternativ 
handläggningsrutin för snabb utredning av asylärenden vid stora 
flyktingströmmar. Tiden mellan ansökan om asyl och beslut om 
uppehållstillstånd rörde sig ofta om många månader och med den nya 
handläggningsrutinen var målet att kunna förkorta handläggningstiden 
väsentligt. En viktig förutsättning för att möjliggöra en snabbare process, 
som tas upp i projektdirektiven, är att utgången av en ansökan i många 
fall kan förutses tidigt i ärendet (Projektdirektiv odaterad, sid 5). 
Projektet skulle handlägga ”klara bifallsärenden” och om den sökandes 
trovärdighet kunde ifrågasättas skulle ärendet föras över till den 
ordinarie processen. 
 
Förutom att utveckla och pröva handläggningsrutiner för 
snabbutredning av asylansökningar ingick i projektet som redan nämnts 
att inrätta en expertgrupp, kallad Irakdesken, som stöd för projektet och 
likaså att inrätta ett lokalt nätverk som skulle underlätta den initiala 
asylutredningsprocessen. Figur 1 illustrerar den omgivning som AIHIAS-
projektet opererat i och de aktörer som har varit involverade eller berörts 
av projektet.  
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    AIHIAS 
*projektledare, 
*beslutsfattare,
*mottagnings-, 
asyl, boende-
handläggare, 

Tolkar 
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Domstols-
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   Asylsökande irakier 
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projektet 

Ansökningsenheter 

Irakdesken  Polis  

SÄPO 

 
 
Figur 1 AIHIAS-projektets omgivning och aktörer 

En asylsökande irakier lämnar in en asylansökan vid gränsen eller vid 
någon av landets asylansökningsenheter i Göteborg, Malmö eller Solna. 
Det första som sedan händer är att asylansökan prövas för att bestämma 
om det är Sverige som ska pröva asylansökan eller om den sökande 
uppenbart saknar asylskäl, till exempel om han eller hon är EU-
medborgare. Om verket bedömer att en asylsökande kommer att kunna 
beviljas uppehållstillstånd utreds ärendet utan offentligt biträde. Under 
2008 har en del av dessa ärenden inledningsvis utretts inom AIHIAS-
projektet. Om inte beslut om uppehållstillstånd kunnat fattas har ärendet 
förts över till den ordinarie processen. I figur 2 beskrivs rutinerna för 
asylprocessen inom AIHIAS-projektet närmare. 

AIHIAS-projektet har haft en budget på knappt 4,9 miljoner euro varav 
EU-kommissionen svarat för knappt 70 % (Slutrapport AIHIAS, 2009).  
I projektbeskrivningen ställdes följande vision, mål och förväntningar 
upp för projektet: 
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Visionen var att prövningen av asylärenden skulle kunna ske på kort tid 
även vid en stor tillströmning av ärenden och att prövningen skulle 
kunna ske på ett rättssäkert sätt med beaktande av de säkerhetsrisker 
som kan finnas. 
 
AIHIAS-projektets uttalade mål:  

1. att utveckla och genomföra en ny övergripande initial asylhand-
läggningsprocedur för irakiska asylsökande 

2. att processa och erbjuda stöd till de asylsökande irakierna  
3. att etablera och driva ett lokalt nätverk av kompetenta svenska 

intressenter för hantering av relevanta frågor i den första fasen av 
asylprocessen  

4. att sjösätta och driva en irakisk ”support desk” bestående av 
experter av olika slag bland annat med kompetens om gällande 
regelverk och statistik 

 
De förväntade resultaten var: 

1. att utföra 5 000 korrekt processade asylärenden, varav 2 000 med 
AIHIAS-projektets handläggningsrutiner 

2. att i klara bifallsärenden skulle rättssäkra beslut fattas inom 14 
dagar6 

3. att i de fall inte uppehållstillstånd kunde beviljas utan ytterligare 
utredning skulle ärendet överlämnas till ordinarie prövnings-
enheter 

4. att resursåtgången för handläggningen skulle minimeras 
 
Andra förväntade resultat var: 

5. att den nya asylansökningsproceduren skulle vara tillämpbar för 
stora flyktingströmmar 

6. att ett mer varaktigt och handlingsinriktat nätverk mellan 
Migrationsverket och svensk polis skulle skapas 

7. att ”supportdesken” skulle fungerar väl 
 

                                                 
6  I projektbeskrivningen formuleras målet om handläggningstid som ”maximum 10 
days accommodation in Flen per asylum seeker”. Enligt projektledaren var den 
ursprungliga tolkningen inom AIHIAS-projektet 10 kalenderdagar. Mycket kort efter 
projektstarten ändrades tolkningen till 10 arbetsdagar. I normalfallet skulle det 
innebära två kalenderveckor. Projektledaren är osäker på varifrån de "14 dagarna" 
kommer, ”men tror att det kan vara en felaktig omformulering som uppstod i 
samband med anpassningen till den rådande ändrade verkligheten för projektet” 
(korrespondens med projektledaren den 6 maj 2009). 
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Som framgår gällde målen konkreta insatser och de förväntade resultaten 
att i den initiala asylprocessen upprätthålla rättssäkerhet (1-3) och att 
öka effektiviteten i handläggningen (2, 4-7).7

 
På medellång sikt förväntades att projektet skulle bidra till en förbättrad 
metod som skulle kunna användas av andra europeiska länder i 
hanteringen av stora flyktingströmmar. På lång sikt förväntades 
projektet bidra med kunskap om och erfarenhet av hur man bygger upp 
en effektiv gemensam initial asylhandläggningsprocedur inom EU. 
 
Programteorin, det vill säga hur projektet antas kunna förkorta 
handläggningsprocessen kan kort beskrivas som: 
uppbyggnad av ny projektorganisation -> snabbutredning utan offentligt 
biträde -> expertstöd genom Irakdesk och lokalt nätverk -> förkortad 
handläggningstid med garanterad rättssäkerhet. 
 
Projektet startade den 1 januari 2008 och den nya handläggningsrutinen 
kom att tillämpas från den 1 februari till den 31 december 2008. Under 
hela denna period gällde för beslut om uppehållstillstånd att varje ärende 
skulle prövas individuellt och att det förelåg ett skyddsbehov. 
 

Asylprocessen genom AIHIAS-projektet 
I detta avsnitt beskrivs den initiala asylprocessen i enlighet med de 
rutiner som utvecklades inom AIHIAS-projektet. I figur 2 beskrivs 
översiktligt relationen mellan AIHIAS-projektet och den ordinarie 
asylprocessen och vilka beslut som kunde fattas. Av de 12 steg som vi 
urskiljer och som illustreras i figuren omfattade AIHIAS de första sju 
stegen. I samband med beslut om att överföra ärendet till den ordinarie 
asylprocessen (steg 7) förordnades den asylsökande ett juridiskt biträde.  
 
 
 

 
7 På kort sikt eftersträvas också en förbättring i kvaliteten av legala ansökningar 
tillsammans med en förkortad handläggningstid i den initiala (irakiska) 
asylhandläggningen. 



 

1. Asylansökan 
lämnas in 

2. En handläggare 
tilldelas ett ärende 

3. En muntlig 
utredning görs 

4. Förslag till 
beslut 

5. Beslutsfattare 
fattar beslut 

7. Beslut om fortsatt 
utredning och sökning 
i MR/ BR

8. Migr.verket beslutar 
om AVV/UTV 

9. Migr.verket beslutar 
om UAT/PUT 

6. Beslut om uppe
hållstillstånd 

-

8a. Beslutet 
överklagas 

3b. Journal-, tjänste-, 
minnesantecknar 

3a. Sökning i SIS/ 
Eurodac registren 

2b. Tolk tilldelas 

2a.Dokument-
screeing 
(äkthetskontroll)

1a. Asylsökande 
lämnar in handlingar 

Sökande åter-
vänder självmant 

10. Migr.(över)domstol 
beslutar efter prövning 

11. Beslut om 
AVV/UTV  

12. AVV/UTV 
verkställs 

1b. Prövning av åter-
lämning av handling 

1c. Handlingar 
återlämnas 

rådgörande  

Juridiskt biträde
utses 

 

Steg 7: Den sökande ”bokas ut” ur AIHIAS-projektet, förordnas ett offentligt biträde och utredningen fortsätter i den ordinarie utredningsprocessen. 
Steg 10: Migrationsdomstolen beslutar om avvisning/utvisning och beslutet kan överklagas och behandlas av Migrationsöverdomstolen. 

Förkortningar: AVV/UTV=Avvisning/Utvisning; UAT/PUT=Uppehålls- och arbetstillstånd/Permanent uppehållstillstånd 
Anm. Heldragna pilar=ska alltid göras; Streckade pilar= möjliga beslut/kan göras. 
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Steg 1 och 3: Information om AIHIAS och den asylsökandes rättigheter 

Figur 2. Asylprocessen i AIHIAS -projektet 

 



I Rutinhandboken för AIHIAS redovisas i detalj ärendegången och de 
rutiner som gäller för olika moment i den initiala asylutrednings-
processen. Handboken har varit ett levande dokument och reviderats 
flera gånger under projektets genomförande. Rutinerna har ändrats ett 
flertal gånger, men den ärendegång som illustreras i figur 2 har i stort 
legat fast. Den första versionen av Rutinhandboken som vi haft tillgång 
till skickades till oss den 11 juni 2008. Eftersom Rutinhandbokens olika 
versioner saknar datering har det inte gått fastställa under vilken period 
en rutin har gällt. Praxis har också ändrats utan att Rutinhandboken har 
uppdaterats (jfr kapitel 7).  
 
Ser man närmare på detaljerna för ett ärendes gång i AIHIAS-projektet 
finner man att samma rutiner från ansökan (steg 1) till påbörjad 
utredning (steg 2) användes under det första halvåret. Asylsökande som 
ansökte vid någon av Migrationsverkets ansökningsenheter (Solna, 
Märsta, Göteborg eller Malmö) och som valde anläggningsboende (ABO) 
skickades till AIHIAS via fördelningsfunktionen i Gävle, medan sökande i 
Solna som valde eget boende (EBO) vid ansökningstillfället direkt 
kallades till projektets prövningsenhet i Flen. AIHIAS var till en början 
helt inriktat på de asylsökande som valde anläggningsboende, men den 
gruppen kom att bli liten. Migrationsverket omförhandlade därför den 
delen i projektplanen med EU-kommissionen. Detta tog tid, men under 
sommaren fick verket klartecken att också inkludera de som valt EBO. 
Rutinhandboken reviderades så att också dessa, oavsett var ansökan 
lämnats in, skulle omfattas av rutinerna.  
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4. AIHIAS-PROJEKTETS GENOMFÖRANDE 
 
I detta kapitel redogörs kort för hur projektet genomfördes i praktiken 
med fokus på hur förutsättningarna förändrades, samt vilka större 
förändringar som gjordes med anledning av detta. Hur förutsättningarna 
ändrades och hur projektet anpassades till de nya förutsättningarna 
återkommer rapporten till när måluppfyllelse och resultat tolkas i det 
avslutande kapitlet.  
 
Som framgår av Diagram 1 var tillströmningen av asylsökande från Irak 
stor 2006 och 2007, men söktrycket minskade radikalt då projektet 
skulle sjösättas år 2008. Sommaren 2007 fattade Migrationsverkets 
generaldirektör ett beslut om individuell prövning som innebar att det 
skulle finnas ett personligt hot och en risk vid återvändandet för att 
kunna bevilja uppehållstillstånd för asylsökande irakier. Enligt en av våra 
intervjupersoner låg bifallen högt fram till november 2007 och fram till 
dess utreddes inte trovärdigheten. I november 2007 fattades beslut om 
att utreda trovärdighet och tillräcklighet genom muntlig utredning.  
 
Projektledaren betonar att AIHIAS var ett utvecklingsprojekt och att det 
förändrades på grund av ändrade förutsättningar. Projektstarten var 
planerad till den 15 november 2007, men av flera skäl blev den 
senarelagd.  Ett skäl var att det inte gick att flytta över 20-25 handläggare 
från den ordinarie processen eftersom den då skulle ha dränerats på 
kompetens. Man valde istället att nyrekrytera handläggare och utbilda 
dessa. Ett annat skäl till den framskjutna starten var att lokaler måste 
iordningställas. Projektstarten flyttades därför fram till den 1 januari 
2008 och den första månaden användes för utbildning. Rutinerna kom 
efterhand att anpassas för att inkludera dem som bodde i eget boende 
från början av sommaren. Migrationsverket omförhandlade projekt-
planen med EU-kommissionen under första halvåret. Projektet startade 
medan verket låg i förhandlingar om att revidera den del av projektet 
som rörde eget boende.  
 
 
När projektet inleddes skulle alla ärenden utredas individuellt och till 
skillnad från vad som gällde under år 2007 ställdes högre krav på 
individuella skäl för beslut om uppehållstillstånd. Detta minskade 
andelen enklare ärenden och ställde samtidigt högre krav på en mer 
omfattande utredning än vad som ursprungligen var tänkt. Under 
AIHIAS-projektet utarbetade Irakdesken nio praxisbeslut, varav hälften 
själva och hälften på Migrationsverkets landinformationsavdelning 
LIFOS. 
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Sammanfattningsvis gjordes följande större förändringar i AIHIAS-
projektet: 

- projektstarten flyttades från den 15 november 2007 till den 1 
januari 2008 

- asylhandläggarna rekryterades och utbildades i januari och de 
första asylsökande togs emot i början av februari 

- projektplanen omförhandlades med EU-kommissionen till att 
från sommaren också inkludera EBOs 

- nio praxisbeslut fattades under året för irakiska asylsökande 
- AIHIAS-handboken ändrades fortlöpande 

 
Utöver dessa förändringar har de personer som varit involverade i 
projektet och som intervjuats även uppmärksammat andra förändringar, 
vilka redovisas i kapitel 7. 
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5. ASYLSÖKANDE IRAKIER 
I detta kapitel beskrivs gruppen irakier som sökte asyl i Sverige under 
2008. Vidare undersöks handläggningstid, beslut och motivering för 
ärenden som handlagts någon period inom AIHIAS-projektet. 
 
Som framgick av Diagram 1 svarade asylsökande irakier för en stor del av 
alla asylansökningar till Sverige 2006 och 2007, men 2008, det år då 
AIHIAS-projektet sjösattes, minskade andelen dramatiskt.  
 
Det är inte bara antalet asylansökningar från irakiska medborgare som 
har varierat över tid. Det har också antalet beviljade uppehållstillstånd 
för irakiska medborgare gjort. Diagram 2 visar antalet asylsökande 
irakier under perioden 1990 till och med 2008. Av diagrammet framgår 
också antalet beviljade uppehållstillstånd för irakiska medborgare under 
samma period. I början av perioden översteg antalet beviljade 
uppehållstillstånd antalet asylansökningar under ett år. De som beviljats 
asyl under ett år kan ha sökt asyl under tidigare år, vilket förklarar att 
antalet beviljade uppehållstillstånd kan överstiga antalet ansökningar.  
Under 2000-talet har emellertid antalet asylansökningar överstigit 
antalet beviljade uppehållstillstånd (med undantag av år 2000).  
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Diagram 2. Asylsökande från Irak samt beviljade uppehållstillstånd för 
irakiska medborgare 1990-2008. 
Källa: www.migrationsverket.se 
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Asylsökande och beviljade uppehållstillstånd 2008  
Av de inkomna asylansökningarna under år 2008 kom var fjärde från en 
irakisk medborgare. Under året minskade emellertid de inkomna 
asylansökningarna från irakier så att det från de 1 348 under januari 
månad inkom mindre än en fjärdedel så många under december månad 
(331 stycken). Somalier var en annan stor grupp asylsökande under 2008 
och under december var de för första gången under året fler än de 
irakiska asylsökandena (348 stycken). Av diagram 3 framgår hur mycket 
antalet asylsökande kan variera under ett och samma år. 
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Diagram 3. Inkomna asylansökningar under 2008, irakier respektive 
övriga. 
Källa: www.migrationsverket.se 
 
För att få perspektiv på asylansökningar och beviljade uppehållstillstånd 
kan irakierna jämföras med asylsökande från övriga länder i regionen. 
Enligt Migrationsverkets statistik inkom det under 2008 asylansökningar 
från nio länder i Mellanöstern. 74 % av de asylsökande från Mellanöstern 
var irakier. Som framgår av tabell 3 så är skillnaderna mycket stora inte 
bara i antalet asylsökande från länder i området utan också i hur stor 
andel av asylansökningarna som beviljas. Vad gäller Egypten så var det 
ett mindre antal asylärenden som avgjordes under året och inte någon av 
dessa ansökningar beviljades. Det var något fler asylärenden som 
avgjordes beträffande jordanska medborgare där bifallsprocenten var 36 
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%. Bifallsprocenten för de asylärenden rörande irakiska medborgare som 
avgjordes under 2008 låg mellan dessa båda ytterligheter, 29 %.8

 
Tabell 3. Asylsökande och avgjorda asylärenden 2008, avseende 
sökande från Mellanöstern.  
Land Antal asylsökande Avgjorda 

asylärenden 
Andel 
beviljade 

Egypten 82 102 0  
Irak 6 083 13 758 29  
Iran 799 784 18  
Israel 17 36 11  
Jordanien 99 176 36  
Libanon 302 553 4  
Syrien 551 595 12  
Turkiet 254 357 9  
Yemen 132 97 12  
Totalt 8 319 16 458  14  (medel) 
Källa: www.migrationsverket.se 
 

Beviljade uppehållsstillstånd 
En jämförelse mellan asylsökande från Afrika respektive Asien visar att 
grunderna för de beviljade uppehållstillstånden skiljer sig något åt 
(Tabell 4). Det är en större andel afrikanska medborgare som fått sitt 
uppehållstillstånd beviljat på grund av flyktingstatus samt som 
skyddsbehövande på grund av tortyr, dödsstraff med mera. Det är å 
andra sidan en större andel av de asiatiska medborgarna som är 
kvotflyktingar samt skyddsbehövande på grund av väpnad konflikt eller 
svåra inre motsättningar med mera. Det är emellertid en lika stor andel i 
de båda grupperna som har beviljats uppehållstillstånd på grund av 
synnerligen ömmande omständigheter. 
 
Tabell 4. Skäl till beviljade uppehållstillstånd 2008. 
Skäl till bifall/världsdel Afrika Amerika Asien (Irak) Europa Övriga 
Flyktingstatus (A3) 648 7 1 030 (704) 98 151 
Kvotflyktingar 433 84 1 228 (221) 44 420 
Skyddsbehövande 780 4 1 138 (828) 70 38 

                                                 
8 Av de uppehållstillstånd som beviljades i Sverige under år 2008, drygt 11 000, 
gällde knappt 60 % medborgare i ett asiatiskt land. Ungefär var fjärde av de beviljade 
uppehållstillstånden gällde medborgare i ett afrikanskt land. 6 % av de beviljade 
uppehållstillstånden gällde europeiska medborgare och endast 1 % medborgare i ett 
land i Sydamerika. 
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3 kap 3§ 1 p (A7) 
Skyddsbehövande 
3 kap 3§ 2 p (A8) 

731 0 2 321 (2 105) 47 149 

Synnerligen ömmande 
omständigheter 

337 11 732 (367) 353 138 

Verkställighets- 
hinder 

13 9 52 (4) 40 22 

Tidsbegränsade 
uppehållstillstånd 

6 0 18 (8) 14 26 

Övrigt 4 2 29 (11) 8 2 
Totalt 2 952 117 6 548 (4 248) 674 946 
Källa: Migrationsverket 
 
Under 2008 beviljades 4 248 uppehållstillstånd, vilket även inkluderar 
ansökningar som lämnats in år 2007 eller tidigare. Av de 4 248 fick 
hälften uppehålls-tillstånd då de var skyddsbehövande på grund av 
väpnad konflikt eller svåra inre motsättningar med mera. Ungefär 20 % 
fick uppehållstillstånd på grund av att de var skyddsbehövande på grund 
av tortyr, dödsstraff med mera. En något mindre andel, 17 %, fick 
uppehållstillstånd med grunden flyktingstatus.  
 

AIHIAS-projektet 
Detta avsnitt baseras på ett uttag ur Migrationsverkets internstatistik 
som omfattar alla ärenden som någon gång processats inom AIHIAS-
projektet och där det fattats ett beslut under perioden 19 mars 2008 till 
och med 10 mars 2009. Totalt omfattar materialet 1 759 ärenden där det 
fattats ett beslut.  
 
Det finns flera förklaringar till att inte alla asylsökande från Irak (6 083) 
2008 kom att omfattas av AIHIAS-projektet. Projektet startade officiellt 
den 1 januari 2008, men den operativa verksamheten kom igång först 
den 1 februari. Enligt projektledaren för AIHIAS togs den första 
sökanden emot i Flen den 7 februari. Under januari 2008 ansökte 1 353 
irakier om asyl. Dessa kom alltså inte att omfattas av projektet. Fram till 
maj-juni ingick inte heller personer som valt att bo i eget boende. 
Projektledaren uppskattar att cirka 1 700 personer valde eget boende 
under det första halvåret och därmed inte ingick i AIHIAS-projektet. Det 
återstår då cirka 1 000 personer som, enligt projektledaren, varit så 
kallade Dublinärenden, sökanden som direktavvisats eller av annan 
anledning inte kommit in i AIHIAS-projektet.9

                                                 
9 I AIHIAS-projektets delrapport (Progress Report, odaterad) redovisas en högre 
siffra (2 852) avseende personer som processats i AIHIAS-projektet fram till 08-11-
14. 2 164 personer anges i rapporten ha processats med ”AIHIAS-modellen”. 
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Beslut  
De beslut som är aktuella bland de asylsökande som vi tittat närmare på 
är; beslut där ansökan avvisas, ansökan avskrives, ansökan beviljas 
samt att ansökan lämnas utan bifall, det vill säga avslås. Inom AIHIAS-
projektet har prövningsenheten10 endast fattat beslut om att avskriva 
eller bevilja ansökningar. Det har alltså inom projektet inte fattats några 
beslut där den asylsökandes ansökan avslagits. Ärenden som handlagts 
inom AIHIAS och som visat sig vara komplicerade har överförts till den 
ordinarie processen och där kunnat få ett beslut om uppehållstillstånd 
eller avslag. 
 
I materialet som omfattar 1 759 individer har man inom AIHIAS-
projektet fattat beslut för 160 individer (9 %) (tabell 5). För de resterande 
91 % har en annan enhet fattat beslutet. Av de 160 ansökningarna 
avskrevs 30 (19 %) och 130 (81 %) beviljades. Bland övriga enheter 
avskrevs 6 % av ansökningarna, 23 % beviljades och 70 % avslogs. I 1 % 
av fallen innebar beslutet att ansökan avvisades. Det finns emellertid 
stora skillnader inom kategorin ”övriga enheter”.  Av samtliga 1 759 
asylärenden beviljades 28 % (501 ärenden). Att relativt sett få beslut om 
uppehållstillstånd kunnat fattas inom AIHIAS (eller avskrivas) visar att 
de flesta (91 %) inte varit enkla ärenden.  
 
Tabell 5. Beslut fattade inom AIHIAS respektive inom andra enheter. 
Enhet/Beslutskod Avvisats Avskrivits Beviljats Utan bifall 

(ansökan 
avslagits) 

Totalt 

AIHIAS 0 30 130 0 160 
Övriga enheter 14 93 371 1 121 1 599 
Totalt 14 123 501 1 121 1 759 
Källa: Migrationsverkets interna statistik. 
 
Skäl för bifall 
149 personer beviljades flyktingstatus 72 personer bedömdes vara 
skyddsbehövande enligt 3 kap 3 § 1 p, det vill säga fruktan för dödsstraff, 
tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling. 240 personer 
bedömdes vara skyddsbehövande enligt 3 kap 3 § 2 p, det vill säga på 
grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller inre motsättningar. 19 
personer beviljades uppehållstillstånd på humanitära grunder11. De 
resterande ansökningarna beviljades med grund i någon ”anhörig-
kategori”. 
 
                                                 
10 APFA är den enhet som handlagt ärenden inom AIHIAS. 
11 Humanitära grunder benämns numera ”särskilt ömmande omständigheter” 
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Tabell 6 visar att det är en betydligt större andel av de beslut som tagits 
inom AIHIAS där skälet till bifall har varit att den sökande bedömts ha 
flyktingstatus. Inom övriga enheter (sammantaget) är det vanligaste 
skälet till bifall istället att den sökande bedömts vara skyddsbehövande 
enligt 3 kap 3§ 2p, det vill säga på grund av yttre eller inre väpnad 
konflikt eller inre motsättningar. Ansökningar som bifallits med 
hänvisning till flyktingstatus har i praktiken behandlats som enkla 
ärenden eftersom beslut kunnat tas inom AIHIAS. 
 
Tabell 6. Skäl till bifall inom AIHIAS respektive inom övriga enheter. 
Skäl till bifall/enhet AIHIAS Övriga 

enheter 
Totalt 

Flyktingstatus (A3) 88 (55 %) 61 (18 %) 149 (30 %) 
Skyddsbehövande 
3 kap 3§ 1 p (A7) 

12 (8 %) 60 (18 %) 72 (14 %) 

Skyddsbehövande 
3 kap 3§ 2 p (A8) 

30 (18 %) 210 (62 %) 240 (48 %) 

Anhöriga till boende i Sverige 
exkl personer under K (B) 

0 6 (2 %) 6 (1 %) 

Annan anhörig (B4) 0 1 (< 1 %) 1 (< 1 %) 
5 kap 3 ½ 1 EC-directive (B5) 0 1 (< 1 %) 1 (< 1 %) 
Humanitära grunder (G) 0 19 (6 %) 19 (4 %) 
Anhöriga till personer boende 
i Sverige som själva erhållit 
tillstånd med klassning A3, A7-
A9, AK eller G (K) 

0 13 (4 %) 13 (3 %) 

Totalt 130 371 501 
Källa: Migrationsverkets interna statistik 
  
Handläggningstider 
Hur lång har handläggningstiden varit för ärenden som utretts med 
AIHIAS-rutiner? Handläggningstid är här definierat som tidsdifferensen 
i antal dagar mellan det datum ärendet inkom och det datum när det 
fattades beslut i ärendet. 
 
Migrationsverkets interna statistik över 1 759 avslutade asylärenden 
under perioden 19 mars 2008 till och med 10 mars 2009 visar att en 
mycket liten andel av ärendena, knappt en procent, avslutades inom 14 
dagar. Fördubblas tiden till 28 dagar hade ytterligare ungefär en procent 
av de dryga 1 700 ärendena avslutats. Först i intervallet fyra till fem 
månader hade det fattats beslut i hälften av de aktuella ärendena (se 
tabell 7). Handläggningstiden sträckte sig från 6 dagar till 461 dagar. Den 
genomsnittliga handläggningstiden för de 1 759 ansökningarna var 172 
dagar. Medianvärdet för handläggningstiden var 152 dagar. 
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Tabell 7. Avslutade ärenden som någon gång utretts i AIHIAS uppdelat 
på tidsintervaller.    
Tid Av-

visats 
Av-
skrivits 

Be-
viljats 

Av-
slagits 

Totalt Kumu-
lativ 
andel 

 - 14 dagar 1 6 0 0 7 < 1  
15 - 28 dagar 0 5 5 0 10 1  
29 – 60 dagar 0 17 78 0 106 7  
61 – 90 dagar 3 20 70 87 180 17  
91 – 120 
dagar 3 

 
22 

 
82 

 
185 

 
292 

 
34  

121 – 150 
dagar 2 

 
16 

 
75 

 
180 

 
273 

 
49  

151 – 180 
dagar 5 

 
16 

 
49 

 
149 

 
219 

 
62  

181 – 365 
dagar 0 

19 132 445 596 96  

365 dagar -  0 2 10 64 76 100  
Totalt 14 123 501 1 121 1 759  
Källa: Migrationsverkets interna statistik 

 
Som vi kunnat se ovan så fattades det under perioden beslut angående 
160 ansökningar inom AIHIAS-projektet, varav 30 avskrevs och 130 
beviljades. De asylansökningar som haft kortast handläggningstid inom 
AIHIAS är sådana där beslutet har varit att ansökan avskrivits. Tre 
ansökningar har avskrivits inom två veckor (tabell 8). Inte någon 
ansökan har beviljats inom 14 dagar men 5 stycken har beviljats inom 28 
dagar och ytterligare 68 ansökningar om tiden utsträcks till två månader.  
Handläggningstiden för dessa ärenden varierade från 6 dagar till 287 
dagar. Den genomsnittliga handläggningstiden för de 159 ansökningarna 
var 75 dagar. Medianvärdet för handläggningstiden var 44 dagar.  
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Tabell 8. Tidsramar för avskrivna och beviljade ansökningar där beslut 
fattats inom AIHIAS.  
Tid Avskrivits  

 
Beviljats  
 

Totalt Kumulativ 
procent 

 - 14 dagar 3 0 3 2 % 
15 - 28 dagar 4 5 9 8 % 
29 – 60 dagar 9 68 77 56 % 
61 – 90 dagar 4 19 23 70 % 
91 – 120 dagar 1 19 20 82 % 
121 – 150 dagar 3 8 11 89 % 
151 – 180 dagar 4 3 7 94 % 
181 – 365 dagar 2 8 10 100 % 
Totalt 30 130 160  
Källa: Migrationsverkets interna statistik. 
 
I materialet finns också möjlighet att se tidsdifferensen i antal dagar 
mellan det att handläggarperioden avslutades inom AIHIAS och det att 
ett beslut fattades på en annan enhet. Av de drygt 1 000 ansökningar i 
materialet där det fattades ett beslut har det i 17 fall kommit ett beslut 
inom 14 dagar. Att ansökan beviljades var det vanligaste beslut bland 
dessa (se tabell 9). Som framgår av tabellen har något fler än hälften av 
alla ärenden (52 %) krävt mer än tre månaders ytterligare utredning 
innan beslut kunnat fattas. Det är förhållandevis många beslut som 
fattats efter kort tid i den ordinarie processen. Den utredning som först 
gjorts inom AIHIAS, men där beslut inte kunnat fattas, har 
uppenbarligen möjliggjort att beslut kunnat fattas inom 14 dagar.  
 
Den genomsnittliga handläggningstiden efter att ärendet förts över från 
AIHIAS till den ordinarie processen var 110 dagar. Sammantaget innebar 
besluten (efter att ärendet överlämnats till den ordinarie processen) i 70 
% av fallen att ansökan lämnades utan bifall, det vill säga avslogs. I 23 % 
av fallen fattades det ett beslut som innebar att ansökan beviljades. 
Resterande asylansökningar avvisades eller avskrevs.  
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Tabell 9. Tidsramar för beslut fattade efter det att handläggarperioden 
avslutades inom AIHIAS och det att ett beslut fattades på en annan 
enhet. 
Tid Avvisats Av-

skrivits 
Be-
viljats 

Av-
slagits 

Totalt Kumu-
lativ 
andel 

 1 - 14 dagar 0 5 7 5 17 1  
15 - 28 dagar 4 4 12 10 30 3  
29 – 60 dagar 3 17 96 210 326 25  
61 – 90 dagar 4 26 82 238 350 48  
91 – 120 
dagar 2 

 
17 

 
48 

 
189 

 
256 

65  

121 – 150 
dagar 1 

 
9 

 
45 

 
121 

 
176 

76  

151 – 180 
dagar 0 

 
0 

 
23 

 
108 

 
131 

 
85  

181 – 365 
dagar 0 

 
8 

 
38 

 
182 

 
228 

100  

Totalt 14 86 351 1 063 1 514  
Källa: Migrationsverkets interna statistik. 
Not: De ärenden som ingår i tabellen är de som har en handläggningstid efter 
AIHIAS som är en dag eller längre. 
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6. ASYLSÖKANDES ERFARENHETER AV AIHIAS 
 
I kapitlen 6-8 besvaras frågan om hur intressenterna har uppfattat 
projektet. Kapitel 6 baseras på den enkät som beskrivits under 
metodavsnittet och som bifogas rapporten (bilaga 2).12 I detta kapitel 
redovisas och tolkas de asylsökandes upplevelser av asylprocessen med 
fokus på rättssäkerhetsfrågor och hur de sökande upplevt den initiala 
asylprocessen. 

En human och rättssäker asylprocess?  
Ur rättssäkerhetssynpunkt är det viktigt att den asylsökande informeras 
om sina rättigheter. Det är också viktigt att den asylsökande får veta 
vilken typ av beslut som kommer att kunna fattas och hur lång tid det 
kan komma att ta. Beträffande AIHIAS-projektet kunde, som redan 
framgått, tre beslut lämnas inom ramen för projektet; beslut om 
uppehållstillstånd, besked om fortsatt utredning eller att ärendet 
avskrevs. När asylsökande uppmanades att svara på frågor om de hade 
fått information om till exempel asylsökandes rättigheter och svarat nej 
på frågan utesluter det inte att information kan ha lämnats, men 
informationen kan av olika skäl inte ha nått fram, inte förståtts eller 
glömts bort.   
 
Alla asylsökande ska underrättas om sina rättigheter i samband med att 
de lämnar in en asylansökan. Migrationsverket har skriftlig information 
om asylsökandes rättigheter som de tillhandahåller. Om denna 
information eller annan information faktiskt lämnats i samband med 
asylansökan har inte undersökts. Under utredningen ska handläggaren 
också fråga om den sökande ansöker om flyktingförklaring eller 
resedokument, samt informera om och fråga om sökanden har önskemål 
om offentligt biträde för det fall det skulle komma att förordnas (AIHIAS 
Rutinhandbok).  
 
Enkätsvaren visar att inte alla asylsökande upplevde att de hade fått 
information om vilka rättigheter de hade under ärendehandläggningen. 
Drygt en av fyra (28 %) angav att de inte hade fått någon sådan 
”rättighetsinformation”. Tittar man närmare på svaren utifrån var i 
processen den asylsökande befann sig visar svaren att en av tre (35 %) 
inom gruppen som hade fått avslag på sin ansökan inte hade fått sådan 
information, vilket kan jämföras med gruppen som hade fått 

                                                 
12 I delrapporten redovisades preliminära resultat från enkätundersökningen. Om 
siffrorna i delrapporten jämförs med dem i slutrapporten kan procenttalen skilja sig 
något, men oftast framträder inte några skillnader alls.  
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uppehållstillstånd och där relativt sett få svarade att de inte hade fått 
sådan information (9 %).   
 
Tabell 10 Hur de asylsökande upplevde asylprocessen. 
 Ja % Nej % Antal  
Migrationsverket informerade mig om att 
beslut om uppehållstillstånd eller fortsatt 
utredning kommer att fattas inom 14 dagar 

47 53 870 

Jag har fått kontinuerlig information om 
hur långt mitt ärende kommit i processen 

42 58 420 

Jag har fått information om mina 
rättigheter under ärendehandläggningen 

73 27 892 

Jag fick tillräckligt med tid att berätta om 
mina asylskäl 

84 16 902 

Jag anser att det fanns tillräckligt med tid 
att ställa frågor och diskutera beslutet  
(har fått avslag) 

41 59 264 

Jag fick en tillfredsställande motivering till 
det beslut som fattats (har fått avslag) 

22 78 259 

 
Enkätsvaren visar att majoriteten (53 %) av dem som sökt asyl inte 
upplevde att de hade fått information om att de kunde förvänta sig ett 
beslut om uppehållstillstånd eller fortsatt utredning inom 14 dagar. Mer 
än hälften (57 %) av dem som väntade på uppehållstillstånd, svarade att 
de inte hade fått information om när beslut om uppehållstillstånd 
/fortsatt utredning skulle kunna komma att fattas. Det kan jämföras med 
hur gruppen som redan hade fått uppehållstillstånd svarade på samma 
fråga. Här var det färre (41 %) som angav att de inte hade fått sådan 
information. Det finns redan här en tendens till skillnader i svaren 
beroende på var i processen de asylsökande befann sig. De som redan 
hade fått uppehållstillstånd upplevde tillgången till information mer 
positivt jämfört med dem som väntade på beslut eller som hade fått 
avslag på sin ansökan. 
 
Samma mönster framträder när det gäller svaret på frågan om den 
asylsökande hade fått kontinuerlig information om hur långt deras 
ärende hade kommit i processen. Drygt hälften (58 %) av alla, oavsett var 
de befann sig i processen, tyckte inte att de hade fått kontinuerlig 
information om sitt ärende. Också här var det fler inom gruppen som 
väntade på beslut (63 %) och inom gruppen som hade fått avslag (67 %) 
som, jämfört med dem som hade fått uppehållstillstånd (34 %), upplevde 
det så. En förklaring till dessa skillnader kan vara att de som hade fått 
uppehållstillstånd inte hade behövt vänta så länge och därmed inte hade 
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känt behov av den typen av information. En annan förklaring kan vara 
att om man har fått uppehållstillstånd så uppfattas också asylprocessen 
som mer positiv när man blickar tillbaka.  
 
Om asylprocessen ska kunna beskrivas som human och rättssäker bör de 
sökande också uppleva att asylhandläggaren tar sig tid att lyssna och att 
han/hon tar deras berättelse på allvar. Tre av fyra (74 %) upplevde att 
asylhandläggaren tog det de berättade på allvar. Majoriteten av de 
asylsökande som väntade på uppehållstillstånd upplevde att 
handläggaren hade tagit deras berättelse på allvar (81 %). Inte helt 
överraskande upplevde i stort sett alla (99 %) som fått uppehållstillstånd 
att handläggaren tagit deras berättelse på allvar, men bara hälften (51 %) 
inom gruppen som fått avslag tyckte det.  
 
Ett liknande resultat kan noteras i frågan om hur de asylsökande upplevt 
den tid de fick för att berätta om sina asylskäl. De flesta (84 %) upplevde 
att de hade fått tillräckligt med tid att berätta om varför de sökte asyl i 
Sverige. Alla som hade fått uppehållstillstånd upplevde att de hade fått 
tillräckligt med tid, medan långt ifrån alla som hade fått avslag (71 %) 
tyckte det. 
 
Om asylprocessen ska kunna beskrivas som rättssäker och human måste 
också de som sökt asyl för barn uppleva att Migrationsverket tagit 
tillräcklig hänsyn till barnens rättigheter. Knappt 300 av som svarade på 
enkäten hade sökt asyl också för ett eller flera barn. Drygt hälften av 
dessa (56 %) upplevde att Migrationsverket visade tillräcklig hänsyn för 
att möta barnens behov. Det var med andra ord en stor andel som inte 
upplevde det så. Också här skiljer sig bedömningen av hur nöjd/missnöjd 
man var med Migrationsverket i stort (jfr tabell 12 nedan) beroende på 
om familjen väntade på beslut, hade fått uppehållstillstånd, eller 
alternativt hade fått avslag. Det var relativt sett något fler inom gruppen 
som sökte asyl också för barn och som väntade på beslut som var nöjda 
med Migrationsverket i stort (70 %). En större andel av de sökande vars 
ärende hade förts över till den ordinarie processen var nöjda med 
Migrationsverkets  handläggning (85 %). Det tyder på att även om de 
sökande upplevde att inte tillräcklig hänsyn tagits till barnens rättigheter 
så var de i allmänhet nöjda med Migrationsverkets hantering av deras 
ärende. 
 

Migrationsverkets agerande vid avslagsbeslut 
Av dem som svarade på enkäten hade 280 personer fått avslag på sin 
asylansökan. Fem av dessa hade valt att återvända till Irak frivilligt. I 
enkäten uppmanades de som hade fått avslag att besvara frågan om hur 
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de hade upplevt Migrationsverkets agerande i samband med att de fick 
beskedet om avslag på sin asylansökan. De flesta (59 %) upplevde inte att 
de fick tillräckligt med tid att ställa frågor och diskutera beslutet och 
ännu fler (78 %) tyckte inte att de fick en tillfredställande motivering till 
det fattade beslutet. Självklart blir en asylsökande besviken på ett 
negativt beslut vilket till en del kan förklara att många upplevde att de 
inte hade fått tillräckligt med tid att diskutera beslutet och inte heller fått 
rimliga förklaringar till avslaget.  

Hjälp och stöd av andra  
I samband med att ärendet fördes över från AIHIAS till den ordinarie 
processen förordnades ett offentligt biträde. Hur uppfattade de som hade 
fått avslag på sin ansökan den hjälp och det stöd som de hade fått av 
biträdet? Över hälften av dem som hade fått avslag (54 %) tyckte inte att 
de hade fått ett tillräckligt stöd, vilket är en något högre andel jämfört 
med alla dem som besvarade enkäten. Knappt hälften (47 %) av alla, 
oavsett var de befann sig i processen, tyckte inte att de hade fått 
tillräckligt stöd av sitt biträde. Inom gruppen som hade fått 
uppehållstillstånd var det betydligt fler (80 %) som tyckte så. 
 
Tabell 11 Hur asylsökande upplevt stöd och hjälp från andra  
 Ja % Nej % Antal  
I samband med utredning och beslut fick 
jag tillräckligt med stöd av mitt biträde 

53 48 883 

Är du på det hela taget nöjd med det stöd 
och den hjälp du har fått av andra 
myndigheter och av kommunen? 

36 40 837 

Är du nöjd med boendeförhållandena? 60 40 898 
Har du ett fungerande socialt nätverk? 29 71 857 
 
Av intervjuer med handläggare och beslutsfattare framgår att biträdenas 
inlagor varierar i kvalitet och likaså att Migrationsverket anser att vissa 
biträden inte lever upp till de krav som ställs. Det finns dock ingen 
möjlighet att utifrån enkäten uttala sig om huruvida de sökande som 
upplevde att de inte hade fått tillräckligt stöd av biträdet i praktiken 
också hade fått mindre hjälp eller om biträdets inlaga varit bristfällig.  
 
Det finns också ett missnöje med den hjälp och det stöd som de sökande 
upplevde att de hade fått av andra myndigheter och av kommunen. 
Endast en av tre (36 %) tyckte att de hade fått ett tillräckligt stöd av 
dessa. I likhet med tidigare svar var de som hade beviljats 
uppehållstillstånd mer nöjda med stödet från andra myndigheter och 
kommunen. Knappt tre av fyra (72 %) av dem som hade fått 
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uppehållstillstånd var nöjda, medan motsvarande andel bland dem som 
hade fått avslag var två av tio (19 %).  
  
 
För att asylprocessen ska kunna betecknas som human måste också 
boendeförhållandena vara acceptabla. De sökande har haft möjlighet att 
välja mellan eget boende och anläggningsboende. Drygt en av tre (37 %) 
valde eget boende och något färre (29 %) valde anläggningsboende. De 
övriga valde en kombination av dessa boenden eller någon annan form av 
boende. De som valt eget boende var mest nöjda med 
boendeförhållanden (70 %) medan de som valt eller blivit anvisade en 
annan form av boende var minst nöjda (40 %). Majoriteten av dem som 
bott i anläggningsboende var också nöjda (64 %). De som väntade på 
beslut var något mer nöjda med boendeförhållandena (68 %) jämfört 
med dem som fått uppehållstillstånd (54 %). Gruppen som hade fått 
avslag och överklagat beslutet var aningen mindre nöjda (50 %) med 
boendet. Det kan finnas olika förklaringar till detta resultat. Att de som 
fått uppehållstillstånd var relativt sett mindre nöjda med 
boendeförhållandena kan tänkas bero på att deras svar påverkats av hur 
de bor idag. Varför de som bott i annan form av boende var klart mindre 
nöjda framgår dock inte av enkäten. 
 
Många asylsökande upplevde att Migrationsverket, andra myndigheter 
och biträdet inte gav det stöd och den hjälp som de behövde. Det  var 
framförallt sökande som hade fått avslag men även sökanden som 
fortfarande väntade på besked som tyckte så. 
 

Samlad bedömning av Migrationsverkets agerande 
När de asylsökande uppmanades att ge en samlad bedömning av hur de 
upplevde att Migrationsverket hade arbetat med deras asylärende gick 
uppfattningarna isär på motsvarande sätt. Drygt hälften (54 %) av alla 
svarade att de var nöjda med hur Migrationsverket hade arbetat med 
deras asylärenden. Alla (utom en person) som hade fått uppehålls-
tillstånd var nöjda med hanteringen av ärendet, men bara 15 % av dem 
som hade fått avslag var nöjda (tabell 12). Inom gruppen som väntade på 
beslut var två av tre nöjda med Migrationsverket så långt, vilket i stort 
sett var samma svar som inom gruppen där ärendet hade förts över till 
den ordinarie processen. Det visar att utfallet av beslutet starkt påverkat 
hur de i slutändan upplevde att Migrationsverket hade arbetat med deras 
ärende. Sammantaget tyder svaren på att bedömningen av asylprocessen 
i hög grad påverkas av var i asylprocessen den sökande befinner sig. 
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Tabell 12. Hur de asylsökande upplevde Migrationsverkets hantering av 
asylärendet i relation till var de befann sig i asylprocessen. 
 Nöjd (%) Missnöjd (%) Totalt 
Väntar på beslut om 
uppehållstillstånd 

66 34 420 

Ärendet har överförts 
till den ordinarie  
processen 

63 37 51 

Har fått beslut om 
uppehållstillstånd 

99 1 128 

Har fått avslag och har 
överklagat/ kommer 
att överklaga 

15 85 274 

 
Hur den asylsökande upplevde asylprocessen kan också ha påverkats av 
den asylsökandes hälsotillstånd. Över hälften av dem som besvarade 
enkäten angav att de mådde dåligt eller mycket dåligt (56 %). 
Asylprocessen är en tid då den sökande befinner sig under massiv stress. 
Även inom gruppen som hade beviljats uppehållstillstånd var det ganska 
många som mådde dåligt (tabell 13). Två av tio (21 %) angav att de 
mådde dåligt eller mycket dåligt. Det ska jämföras med gruppen som 
hade fått avslag där mer än tre av fyra (77 %) mådde dåligt eller mycket 
dåligt. Något färre mådde dåligt inom gruppen som väntade på besked 
(54 %), men även här var det betydligt fler som svarade så jämfört med 
gruppen som hade fått uppehållstillstånd.  
 
Tabell 13 Hälsotillståndet hos asylsökanden kopplat till var i asyl-
processen de befann sig. 
 Väldigt 

dåligt  
(%) 

Dåligt 
 (%) 

Bra 
(%) 

Väldigt 
bra 
(%) 

Totalt 

Väntar på 
uppehållstillstånd 

24 30 40 7 433 

Ärendet 
överfördes till 
ordinarie process 

25 21 52 2 52 

Fått beslut om 
uppehållstillstånd 

4 17 66 14 126 

Fått avslag och 
överklagat/ 
kommer att 
överklaga 

49 28 22 2 275 

Anm. Procenten summerar inte alltid till 100 % beroende på decimalerna. 
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Enkätsvaren har också undersökts med avseende på den asylsökandes 
utbildningsbakgrund. En analys av de asylsökandes utbildningsnivå i 
relation till deras erfarenhet av asylprocessen, visar att de som hade 
högre utbildning (gymnasieutbildning, universitet eller teknisk skola) i 
många fall var aningen mer kritiska i sina svar. Något fler med 
universitetsutbildning (52 %) var missnöjda med Migrationsverkets 
hantering av ärendet i stort jämfört med personer utan utbildning (29 %) 
eller grundskola som högsta utbildning (40 %). Det framträder inte några 
stora skillnader i svaren beträffande hur de uppfattade information om 
vilka rättigheter de hade i asylprocessen eller om hur långt ens ärende 
hade kommit i utredningsprocessen. Skillnaderna med avseende på 
utbildningsnivå är också små när det gäller frågan om huruvida de tyckte 
att asylhandläggaren tog deras berättelse på allvar och om de tyckte att 
de hade fått tillräckligt med tid på sig att berätta om skälen till varför de 
sökte asyl i Sverige.  
 
Sammanfattningsvis visar enkäten att de asylsökandes bedömning av 
Migrationsverket, andra myndigheters, kommuners och biträdens 
agerande och stöd i hög grad påverkas av var i asylprocessen de befinner 
sig. De som hade fått uppehållstillstånd var övervägande positiva medan 
de som hade fått avslag eller fortfarande väntade på beslut oftast var 
negativa. Tre av fyra ansåg att de hade fått information om sina 
rättigheter under ärendehandläggningen och åtta av tio att de hade fått 
tillräckligt med tid för att berätta om sina asylskäl. Mindre än hälften av 
de sökande upplevde inte att Migrationsverket hade informerat om att 
beslut om uppehållstillstånd kunde komma att fattas inom 14 dagar 
alternativt att ärendet skulle komma att flyttas över till den ordinarie 
processen och inte heller att de hade fått fortlöpande information om hur 
långt ärendet hade kommit i processen. Inom gruppen som fått avslag 
var de flesta inte nöjda med den tid de fick för att ställa frågor när 
avslagsbeslutet meddelades. De var inte heller tillfredställda med de 
motiveringar som de fick till det fattade beslutet. 
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7. MIGRATIONSVERKETS ERFARENHETER AV AIHIAS 
I detta kapitel redovisas i nämnd ordning projektledarens, AIHIAS-
handläggarnas och AIHIAS-beslutsfattarnas, samt prövningsenheternas 
beslutfattares erfarenheter av projektet. Den senare gruppen kom att ta 
över majoriteten av ärendena för fortsatt utredning. I kapitlet 
sammanfattas svaren på frågorna som redovisas i bilaga 3. 
 

Projektledningens erfarenheter  
Som framgått tidigare i rapporten ändrades projektets förutsättningar. 
Att också ta in dem som valt eget boende i AIHIAS innebar, enligt 
projektledaren, att rutinerna delvis måste läggas om.  
 

”Logistiskt påverkade det här att ta in eget boende i systemet 
ganska mycket, därför vi hade en grundförutsättning att vi 
skulle ge dem en kallelse innan de lämnade ansöknings-
enheten dag 1. Då skulle de veta när de skulle utredas i Flen 
och de skulle också ha tågbiljett med bokningsnummer, innan 
de lämnade ansökningsenheten.”  

 
Enligt projektledaren var projektbeskrivningen ramen för vad de fick 
göra utan att först omförhandla projektet med EU. Att AIHIAS var ett 
EU-projekt innebar också att det inte gick att styra projektet så som man 
önskade. 
 
Kännetecknande för projektet var att handläggare och beslutsfattare 
samverkade i utredningsprocessen. Handläggarna organiserades i team 
med en beslutsfattare kopplad till varje team. Att utreda och komma till 
rättssäkra beslut om uppehållstillstånd eller fortsatt utredning inom 14 
dagar antogs underlättas om det skedde samverkan i teamet och med 
beslutsfattare och supportdesken. Detta arbetssätt skiljer sig från den 
ordinarie processen där handläggaren utreder ärendet på egen hand och 
när det är klart lämnar ett förslag för beslut till beslutsfattaren. Det var 
enligt projektledaren också viktigt att skapa ett kreativt arbetsklimat 
vilket han menade att man lyckades med. 
 
När det gäller AIHIAS-projektets målsättning talas om att komma till 
rättssäkra beslut i klara bifallsärenden inom 14 dagar. Vad innebar då 
enklare ärenden (klara bifallsärenden)? Någon förklaring till eller 
definition av enklare ärenden fanns inte varför frågan ställdes till 
projektledaren. Han förklarade först att målsättningen om 14 dagar var 
direkt kopplad till de förutsättningar och den praxis som rådde när 
projektet utvecklades. Under 2007 fick cirka 70 % av alla irakier asyl och 
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då gällde praxis att många grupper hade klara skyddsskäl. Den 
förändrade praxis som fick genomslag i februari 2008 innebar att 
individuell prövning skulle ske i alla ärenden: 
 

”… att från tidigare vara mer eller mindre gruppbeslut, att är 
du irakier med den här bakgrunden så hade du rätt att få ett 
tillstånd. Den praxis som slog igenom var individuell 
prövning av varje sökandes skäl och varje sökandes 
utsatthet, som skulle gälla i fortsättningen. Men det innebar 
att man var tvungen att gå in och göra en mycket djupare 
utredning för att få fram just det om den här personen…” 

 

AIHIAS-asylhandläggarnas erfarenheter 
I detta avsnitt redovisas asylhandläggarnas gemensamma erfarenheter av 
hur de uppfattat att AIHIAS-projektet har fungerat med fokus på de nya 
handläggningsrutiner som prövats för den initiala asylprocessen. I slutet 
av avsnittet finns en sammanfattande diskussion. Den bild som ges av 
asylhandläggarnas erfarenheter bygger på sex intervjuer som har bandats 
och transkriberats. Intervjuerna utfördes efter det att AIHIAS-projektet 
hade avslutats.  
 
De intervjuade asylhandläggarna var personer som rekryterades i 
samband med projektet. De flesta var då nyutexaminerade. De hade inte 
arbetat inom Migrationsverket tidigare och hade olika utbildnings-
bakgrund. Handläggarna anställdes i början av projektet, det vill säga i 
januari 2008, och avslutade sina projektanställningar i december 2008. 
En av de intervjuade handläggarna startade sin anställning efter det att 
AIHIAS-projektet hade kommit igång. 
 
Kännedom om målgruppen irakiska asylsökande 
Eftersom målgruppen bestod av irakiska asylsökande var kunskap om 
Irak och förhållandena i Irak av central betydelse för att kunna utreda ett 
ärende snabbt. När det handlar om asylhandläggarnas kunskaper och 
kunskapsinhämtning om rådande förhållanden i Irak använde 
handläggarna flera strategier. Irakdesken uppfattades som den formella 
vägen att inhämta färsk kunskap om förhållandena i Irak, men det fanns 
brister i kunskapsöverföringen mellan Irakdesken och handläggarna. 
Irakdeskens uppdrag har enligt de intervjuade asylhandläggarna varit att 
resa till Irak och inhämta kunskap. Men det fungerade inte så i 
praktiken. Asylhandläggarna ansåg att Irakdesken borde ha gjort mer 
och rest mer för att uppdatera asylhandläggarnas kunskaper om Irak.  
Irakdeskens föreläsningar, som gavs unde den första månaden, ansågs 
inte vara tillräckliga. Därför försökte de intervjuade handläggarna att 
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klara sig på egen hand genom att läsa dagstidningar, titta på TV, läsa 
LIFOS-rapporter (landinformationsrapporter), söka på Internet, prata 
med kolleger och beslutfattare. På så sätt kompenserade 
asylhandläggarna de upplevda brister som fanns i Irakdeskens 
arbetsrutin. 
 
Intervjupersonerna pekade också på att de hade förväntat sig att få 
strukturerade utbildningar om läget i Irak eftersom de var nya på jobbet 
och detta var ett behov som också fanns inom Migrationsverket som 
helhet. 
 
 

”… Man var mycket osäker från början. Januari anställdes 
jag och det dröjde fram till mars innan vi fick första ärendet. 
Under tiden läste vi om Irak. En kollega läste Dostojevskijs 
Idioten. Några kollegor sov.  Vi hade väldigt lite att göra och 
en dålig ledning som inte ledde oss. Kanske de kunde ha tagit 
fram domar som vi kunde läsa. Det var bara eget ansvar. Det 
var bara under januari som vi hade utbildning.” 

 

Teamarbete inom AIHIAS-projektet   

Arbetet i projektet har inneburit samarbete med andra aktörer så som 
beslutsfattare, mottagningshandläggare, boendehandläggare och projekt-
ledare. Enligt asylhandläggarna var varje handläggare knuten till ett 
team. Ett team bestod av några asylhandläggare och en beslutsfattare.  
Själva arbetet beskrivs som att varje handläggare tog ansvar för de 
ärenden som de blev tilldelade. De beskrev arbetsklimatet mellan 
asylhandläggarna som bra. De fungerade som bollplank och stöd för 
varandra i interna diskussioner. Samarbetet med AIHIAS-beslutsfattarna 
fungerade däremot inte lika bra. Handläggarna hade inte tillgång till och 
kunde inte arbeta så nära beslutsfattarna som de skulle ha önskat.  Här 
gav asylhandläggarna uttryck för en besvikelse över hur beslutsfattarna 
arbetade.  
 
Asylhandläggarna var ansvariga för att göra utredningar. Varje utredning 
skulle leda till ett förslag till beslut som formulerades av 
asylhandläggaren och som efter diskussion med en beslutsfattare skulle 
leda fram till ett slutligt beslut. Beslutet kunde vara positivt 
(uppehållstillstånd) eller att ärendet överfördes till den ordinarie 
processen. Samtliga intervjupersoner upplevde att beslutsfattarnas roll 
var otydlig och att de saknades på plats i Flen. Handläggarnas 
erfarenheter av att samarbeta med beslutsfattarna var övervägande 
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negativ, men när de väl fanns på plats var de en tillgång för 
asylhandläggarna, men intervjuerna visar också att beslutsfattarna 
arbetat olika.    En asylhandläggare säger bland annat att ”… min 
beslutsfattare gick aldrig mot mina förslag…” medan en annan 
asylhandläggare beskriver sin erfarenhet av beslutsfattaren som 
kontrollerande ”… tyvärr kontrollerade beslutsfattaren varenda 
formulering och orden i protokollen…”.  Kortare arbetstider på grund av 
flextid, andra uppdrag, personliga/privata skäl och osäkerhet hos 
beslutsfattare var några av de orsaker som asylhandläggarna framhöll 
som förklaring till att samarbetet med beslutsfattarna inte upplevdes 
fungera så bra.  
 
När det gäller AIHIAS-projektets rutiner för beslutsfattande betonade en 
av handläggarna att de brukade få direktiv uppifrån, men att det ändå var 
beslutsfattarna som kom med det slutliga beslutet. En annan 
handläggare beskrev att de använde sig av Rutinhandboken men att den 
inte alltid var uppdaterad. Samma handläggare tillägger att ”… vi hade 
handläggarmöte där vi diskuterade hur vi ska gå till väga, vad vi kan 
göra och vad vi inte ska göra…” . En annan handläggare pekar på 
osäkerheten i själva arbetsuppgifterna och säger bland annat att  
 

”… ärenden fördelades slumpmässigt… vi visste inte vad som 
räckte till för tillstånd. Vad räcker och vad räcker inte? Vi 
hade ingen övning i att skriva beslut heller…” 

 
Samarbetet mellan boendehandläggare och asylhandläggare handlade 
bland annat om hämtning av asylsökanden till utredningen. 
Asylhandläggarna ansåg att boendehandläggarna spelade en viktig roll i 
utredningssammanhanget genom att de underlättade logistiken. 
Asylhandläggarnas arbetsuppgifter gentemot mottagningshandläggarna 
var reglerad på så sätt att asylhandläggaren förberedde beslutet, 
beslutsfattaren fattade det slutliga beslutet och mottagnings-
handläggaren delgav den asylsökande beslutet. De intervjuade 
asylhandläggarna anser att detta var bra eftersom de kunde slippa 
direkta konfrontationer med asylsökanden i de fall beslutet inte var 
positivt. 

 
Att utreda och fatta beslut om uppehållstillstånd inom 14 dagar 
Det har funnits en samsyn bland asylhandläggarna angående projektets 
goda intentioner. Men det har framförallt varit två problem som gjort att 
målet att utreda och komma till beslut inom 14 dagar inte kunnat 
uppnås. Det ena problemet var enligt handläggarna logistiken och det 
andra tillgången till beslutsfattare.  Logistikproblemet låg i att de 
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asylsökande irakierna hade blivit placerade runt om i landet och att det 
tog tid för dem att komma på plats för utredning. Transporten till Flen 
kunde ställa till problem genom förseningar.  Det andra problemet som 
handläggarna upplevde var att beslutsfattarna inte alltid var tillgängliga 
och när de var på plats var de ofta överbelastade med ärenden. Varje 
beslut skulle kontrolleras och omformuleras vilket kunde ta tid.  
 
I de fall det gick att komma till beslut om uppehållstillstånd inom 14 
dagar handlade det om att den asylsökande hade visat upp trovärdiga id-
handlingar. Passet räknades som en av de viktigaste id-handlingarna 
men medborgarskapsbevis godtogs också. Om den asylsökande tillhörde 
folkgruppen mandéer var det lättare att besluta om uppehållstillstånd. 
Den sökandes religion var avgörande i flera fall och likaså att den 
asylsökande varit ”ung och ensam kvinna” från Irak. 
 
På frågan om när det inte gick att komma till beslut på kort tid, svarade 
handläggarna att det kunde röra sig om folkgrupper som de inte visste så 
mycket om eller om asylsökanden som inte hade lämnat riktiga id-
handlingar. 
 
Dokumentation av utredningen 
I samband med utredningarna förde handläggarna anteckningar och 
spelade in vad som sades på en diktafon. Därefter utarbetades ett 
protokoll över utredningen som sedan brändes på en CD-skiva. 
Dokumentationen bevarades i dossiern tills det att ett beslut fattats. 
Sedan förstördes CDn, men protokollet i pappersform fördes till 
dossiern. Handläggarna framhöll att det var bra att de spelade in vad 
som sades eftersom asylsökande vid behov kunde få ta del av det. De 
hade också användning av inspelningen när de lyssnade på vad tolken 
hade sagt och när de var osäkra på hur de själva hade uppfattat det som 
sagts.  

 
Att avsätta den tid som behövdes för de asylsökande  
På frågan om asylhandläggaren hade haft tillräckligt med tid för 
utredningen svarade samtliga att de kände sig nöjda med den tid som var 
bestämd utifrån projektets ramar. För varje utredning avsattes tre 
timmar och asylhandläggarna hade möjlighet att använda extra tid för 
kompletteringar, om det behövdes. 
  
Asylhandläggarnas arbete har i vissa fall inneburit att de har intervjuat 
barn som en del i utredningarna. När det handlade om barn och 
barnfamiljer uppgav handläggarna att barnen intervjuades först om 
föräldrarna lämnade samtycke till det och att handläggaren träffade 
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barnen utan föräldrarnas närvaro. Föräldrarna var inte negativa till att 
barnen intervjuades. Handläggarna betonade att intervjutekniken med 
barn är annorlunda. De var också tvungna att ta hänsyn till barnens ålder 
och barnens situation som helhet. De flesta utredningar handlade 
emellertid om vuxna. 

 
Information om asylsökandes rättigheter 
Beträffande information om asylsökandes rättigheter pekade 
asylhandläggarna på två olika strukturer. Den ena var den allmänna 
information som asylsökande får vid asylansökningsenheterna i samband 
med att asylansökan lämnas in.  Samtliga intervjuade asylhandläggare 
har utgått från att den asylsökande hade fått information om sina 
rättigheter. I övrigt uppgav de intervjuade handläggarna att information 
till de asylsökande hade lämnats vid asylansökningsenheterna när det 
handlade om Dublinkonventionen och Schengenområdet. Här kunde det 
hända att någon asylsökande irakier identifierades i Schengenregistret 
och då handlade det om att ta upp detta med den asylsökande. På så sätt 
kunde den sökande få information om att han eller hon var känd sedan 
tidigare. När det handlade om fingeravtrycksregister uppgav samtliga 
handläggare att de inte hade den typen av behörighet. Också inom ramen 
för AIHIAS-projektet fick de asylsökande kort information om sina 
rättigheter: 
 

”Vi informerade de asylsökande mycket om tystnadsplikten. 
Vi informerade också om att vi hoppades att vi skulle kunna 
komma fram till ett beslut inom två veckor och att blir det 
inte så ordnar vi ett biträde och ni får utredas av en annan 
enhet. Om vi inte klarade av det inom två veckor, sa vi inget, 
de fick vänta…” 

 
Däremot när det handlar om den andra strukturen som finns för att 
tillvarata asylsökandes rättigheter, rätten till offentligt biträde, sa en av 
intervjupersonerna att: 

 
”Tanken var att juridiskt biträde skulle kopplas bort, för att 
det skulle gå fortare. En svårighet uppstod med sökanden 
som inte kunde få uppehållstillstånd. Vi utredde dessa 
ärenden ändå. Sedan överfördes dessa ärenden till normal-
processen och juridiskt biträde kopplades in och de utredde 
ärendet igen. Det här blev dyrt för skattebetalarna, jobbigt 
också för de asylsökande att sitta och berätta och berätta, 
hemska saker.”  
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Samma person framhöll att samarbetet med den ordinarie asyl-
processen inte fungerade: 
 

”… Vi saknade feedback från den ordinarie asylprocessen. Vi 
fick inget veta om våra utredningar.”  

 
 
Om att använda tolkar  
I utredningsarbetet användes arabisk tolk. Enligt arbetsrutinerna låg 
ansvaret att anlita tolkar hos de assistenter som var anställda i projektet. 
Assistenterna ringde och bokade tolk åt asylhandläggarna. Tolkarnas 
kompetens upplevdes av de intervjuade asylhandläggarna vara mycket 
varierande. De betonade vikten av att använda tolkar som arbetade på ett 
professionellt sätt och att de tolkar som var mer kompetenta och erfarna 
skulle anlitas. 
 
Projektets effekter och konsekvenser 
Asylhandläggarnas syn på och bedömning av projektets effekter och 
konsekvenser gick isär. Fyra av asylhandläggarna tyckte att projektet 
trots en del problem fungerade bra och att snabbare beslut var bra både 
för Migrationsverket och för de asylsökande själva.  Att kunna påskynda 
asylprocessen var något som dessa fyra handläggare betonade vikten av. 
Två handläggare var däremot tveksamma till om projektet har gett någon 
effekt. En av dessa säger att: 

 
”Det som jag känner mig upprörd över är att när projektet 
startade frågade jag och en kollega vad som händer med de 
här personerna som kommer ut i den ordinarie processen när 
vi inte tar beslut. Eftersom vi inte har något biträde med oss 
kan det hända att de använder det som kommer fram i våra 
utredningar för att ifrågasätta den asylsökande: ”Så här sa 
du i Flen varför säger du så här nu?” Projektledaren [för 
AIHIAS-projektet] sa att det inte kommer att hända. Men det 
är precis det som jag vet görs. En del kan få avslag eftersom 
det kan uppfattas som att de har lämnat motstridiga 
uppgifter i Flen. Jag ser det som en rättssäkerhetsfråga. Det 
behöver inte vara motstridigheter när man pratar med 
människor som vi gjorde tre veckor efter att de hade lämnat 
sitt hemland. De tror att de har berättat allt för 
Migrationsverket. Sedan pratar de med andra igen och 
kanske de ger andra detaljer, inte annorlunda och inte 
motstridiga men kanske andra uppgifter.” 
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Asylhandläggarnas syn på AIHIAS-projektets rutiner 
De intervjuade asylhandläggarna hade också olika erfarenheter av och 
syn på projektets rutiner för handläggning av asylärenden. En av 
asylhandläggarna sa att rutinerna var tydliga även för de oerfarna 
handläggarna. En annan framhöll att AIHIAS-rutinerna ofta ändrades: 
”… rutinerna kunde ändras var 15:e minut, man anpassade sig efter 
vad som var aktuellt. Rutinhandboken följdes inte upp riktigt. 
 
Beslutsfattarna var återigen ett ”problem” som asylhandläggarna 
återkom till när frågan om AIHIAS rutiner aktualiserades. Asylhand-
läggarna menade att de hade önskat att beslutsfattarna hade varit mer 
erfarna och att de skulle ha fått samstämmiga svar på frågor som de 
ställde till olika beslutsfattare. En annan handläggare betonade vikten av 
projektets goda intention att dra ner på väntetiden och komma med 
snabba besked till asylsökande men lyfte samtidigt upp frågan om att 
man inom projektet ibland inte visste om en viss information var ”rutin” 
eller inte. 
 
En del av projektet som samtliga intervjupersoner var besvikna över var 
den ändrade praxis som infördes för asylsökande irakier. Asylhand-
läggarna uppgav att vid anställningen trodde de att de flesta av de 
asylsökande irakierna skulle få stanna i Sverige. Efter praxis-ändringen 
blev asylhandläggarna tvungna att påbörja utredningar som sedan skulle 
överföras till den ordinarie processen. Konsekvensen blev att väldigt få 
asylsökande fick uppehållstillstånd. 
 
Sammanfattning 
De intervjuade asylhandläggarna var överens om att projektets syfte och 
intention var bra och viktig särskilt med tanke på de asylsökandes 
livssituation. De ansåg dock att det var orealistiskt att utreda och komma 
till beslut om uppehållstillstånd inom 14 dagar i de flesta ärenden med 
den praxis som gällde under 2008. Konceptet att dra ner på väntetiden 
genom snabba utredningar skulle dock kunna fungera. De intervjuade 
tycker att arbetsklimatet har varit bra och att kolleger har ställt upp för 
varandra på olika sätt. Tillgången till beslutfattare, logistiken kring 
hantering av asylsökanden i utredningen, att projektets praxis ändrades 
och att få asylsökande fick uppehållstillstånd har uppfattats negativt. 
AIHIAS-utredningar har, enligt en handläggare, använts i den ordinarie 
processen för att ifrågasätta den sökandes trovärdighet.  
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AIHIAS-beslutsfattarna 
Sju personer har verkat som beslutsfattare inom hela eller delar av 
AIHIAS-projektet. Fyra av dessa har intervjuats.  
 
Kännedom om Irak 
Beslutsfattarna betonade att det fanns två beslutsfattare som hade god 
kännedom om Irak eftersom de på olika sätt arbetat med irakiska 
asylärenden tidigare, medan övriga inte hade någon tidigare erfarenhet 
av att arbeta med irakärenden när de knöts till AIHIAS-projektet. Det 
fanns inom gruppen stora förväntningar på att Irakdesken skulle finnas 
på plats i Flen eller vara tillgänglig som stöd för projektet. Men i 
praktiken blev det inte så, vilket var en besvikelse och som någon 
uttryckte det ett ”stort misslyckande”. 
 
Under året skaffade sig beslutsfattarna aktuell information om 
förhållandena i Irak genom många olika källor: UNHCR, LIFOS, frivilliga 
organisationer etc. men också genom Irakdesken. En av de intervjuade 
beslutsfattarna uttryckte sig så här om Irakdesken: ”… den var inte så 
närvarande och tillgänglig som vi förväntat oss”. 
 
Direktiv för arbetet 
De direktiv som gavs till beslutsfattarna var att de skulle arbeta i team 
och fatta beslut inom 14 dagar. En av beslutsfattarna tyckte inte att de 
fick några direkta direktiv och att de hade önskat en aktivare och 
tydligare projektledning. 
 
Under hösten togs vissa delar i utredningen bort och ”direktivet” var att 
utredningen skulle minskas från en dag mot tidigare tre eftersom inte 
tillräckligt många beslut fattades inom projektet. 
 
Det fanns kort om tid att utveckla rutiner innan de första sökandena 
skulle börja utredas. Det var beslutsfattarna som fick jobba med detta 
eftersom det inledningsvis inte fanns några rutiner.  
 

”Hade man haft mer tid att utarbeta rutiner för projektet, 
tydligare direktiv så hade förutsättningarna varit bättre. Vi 
jobbade övertid för att sätta upp rutiner, utrednings-
protokoll, tolkar…”  

 
Beslutsfattarna arbetade fram AIHIAS-rutinhandboken och det praktiska 
kring mottagning och boende, enligt en av de intervjuade. 
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Hur AIHIAS-projektet fungerade 
Det är en sammansatt bild som framträder av hur beslutsfattarna upplevt 
projektet. Det som fungerade väl och som de framhöll var att AIHIAS 
möjliggjorde bra och gedigna utredningar och att utredningarna kom 
igång snabbt. Det lokala nätverket fungerade bra och likaså att jobba i 
team tillsammans med handläggare och andra lokala aktörer. Någon 
uttryckte det som att AIHIAS-projektet fungerade som ett ”mini-
migrationsverk”. Alla tyckte också att det var ett bra koncept så som det 
var planerat från början. 
 

”Arbetet i projektet och det samarbete som vi har haft mellan 
boende, alltså förläggningen, mottagningsenheten och 
prövningen har varit otroligt bra. Ute på de ordinarie 
enheterna så har man inte det samarbetet överhuvudtaget – 
det är väldigt uppdelat. Det finns också mycket förutfattade 
uppfattningar mellan olika enheter”. 

 
Beslutsfattarna framhöll i intervjuerna också en del nackdelar med 
projektet: Att ramarna för arbetet var något otydliga upplevde ett par av 
beslutsfattarna som negativt. Som nämnts var det en nackdel att 
Irakdesken inte var tillräckligt tillgänglig för projektet. Inledningsvis var 
handläggarna oerfarna vilket, enligt beslutsfattarna, också var negativt 
för möjligheterna att uppnå målsättningen. Beslutsfattarna fungerade 
som stöd för asylhandläggare, boendepersonal, boendehandläggare och 
assistenter. Detta upplevdes som en nackdel av några men som 
stimulerande av andra. Äkthetsgranskningen av dokument och 
Irakdesken kom i praktiken att bli flaskhalsar som bidrog till att förlänga 
utredningstiden. 
 
De intervjuade beslutsfattarna såg det som problematiskt för projektet 
att tillströmningen av irakier minskade och att praxis ändrades 
samtidigt. Detta menade de förklarar delvis att projektet inte uppnådde 
de resultat som man hade hoppats på. Några framhöll också att de kände 
att de fick jobba i motvind och att det fanns en del negativa uppfattningar 
om projektet inom övriga delar av Migrationsverket, bland annat att 
övriga enheter inte hade blivit tillräckligt informerade om AIHIAS.  
 
Det uppfattades som värdefullt att kunna utreda asylsökande irakier 
direkt, ”för det är då som berättelsen är som färskast”.  
 
Går det att fatta beslut inom 14 dagar? 
På frågan om det går det att fatta beslut inom 14 dagar lämnade 
beslutsfattarna olika svar. Svaren rörde sig alltifrån att projektet, enligt 
deras uppfattning, hade visat att det gick att fatta beslut inom 14 dagar 
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till att det var svårt att nå den snäva tidsramen och att målet inte var 
realistiskt satt från början. Det hade gått att lämna över fler ärenden 
tidigare till den ordinarie processen om handläggarna hade varit mer 
erfarna framhöll beslutsfattarna, men inte som kritik riktad till de 
handläggare som började som nya i AIHIAS-projektet.  
 

”Det är många aktörer i handläggningen. Ibland tog det 
mycket tid att skicka ut kallelser, ibland tog det lång tid 
innan man fick akten skickad till AIHIAS-projektet rent 
fysiskt. Det var jättemånga ID-handlingar att screena, vi 
hade bara en dokumenthandläggare. Handläggarna var 
oerfarna vilket betydde att de inte alltid utredde de delar som 
var viktigast för att vi skulle göra en ordentlig bedömning av 
asylberättelsen och då är man tvungen att komplettera.” 

 
Inom projektet kopplades målsättningen om 14 dagar till enkla ärenden 
till vilka man räknade ”uppenbara tillståndsärenden (PUT-ärenden)”, 
”ärenden där det var uppenbart att det inte fanns grund för asyl” och för 
det tredje ”Dublin-ärenden”. En av beslutsfattarna framhöll att det i 
dessa ärenden var möjligt att komma till beslut inom 14 dagar. 
 
En av intervjupersonerna betonade att i de fall som det gick att fatta 
beslut inom 14 dagar handlade det om ”uppenbara PUT-ärenden”. När 
det inte gick berodde det på många olika faktorer.  
 
Synpunkter på AIHIAS-rutinerna 
Under hösten togs vissa delar i utredningen bort vilket ledde till att tiden 
för utredningarna minskade. AIHIAS var ett utvecklingsprojekt och 
några av beslutsfattarna framhöll att det skulle ha behövts mer styrning 
och att beslutsfattarna hade för mycket ansvar att själva söka sig fram till 
fungerande rutiner.  
 
Intervjupersonerna framhöll också att det gick att utreda på ett bra sätt 
genom att handläggare och beslutsfattare jobbade tätt tillsammans och 
samarbetade med mottagning och boendehandläggare. Handläggarna 
upplevde, som redan framkommit, att samarbetet med beslutsfattarna 
inte alltid fungerade, men arbetssättet skapade ett bra arbetsklimat med 
stor arbetsglädje.  
 
Projektet har också, enligt beslutsfattarna, visat att det gick att 
organisera arbetet så att utredningen kom igång snabbt efter det att den 
asylsökande lämnat in sin ansökan. En sak som framhölls som viktig var 
att den sökande personligen fick en kallelse till AIHIAS-projektet. 
Projektet försökte få mottagningsenheterna att överlämna en kallelse ”i 
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handen”. Det fungerade dock inte så på alla mottagningsenheter. När 
inte kallelsen överlämnats ” i handen”, som i Malmö, var det många som 
inte kom på bestämd tid, vilket också blev kostsamt eftersom man hade 
bokat tolk till det tillfället. 
 
Vid nya stora flyktingströmmar där merparten av de sökande på grund 
av situationen i hemlandet skulle kunna beviljas asyl skulle en liknande 
snabbutredningsrutin kunna inrättas och fungera, enligt beslutsfattarnas 
bedömning. 
 
Om offentligt biträde 
Bland beslutsfattarna fanns också olika uppfattningar om det var 
lämpligt att börja utreda utan offentligt biträde så som man gjort inom 
AIHIAS-projektet. Med ett biträde skulle den sökande ha varit bättre 
förberedd på att lämna sin berättelse: 
 

”Blir lite bakvänt. Om man ändå förordnar biträde i en stor 
andel av ärendena hade det varit bättre om biträdet hade 
varit med från början. För annars får ju biträdet sätta sig 
och läsa igenom protokollet och gå igenom vad man lagt 
fram i utredningen och sen utifrån det komma in med en 
inlaga. Det kanske blir lite ineffektivt.” 
 
”Jag tycker att det är fördelar med att förordna ett offentligt 
biträde direkt. ... Det är svårt att dra gränsen för när man 
kommer in på trovärdighetsfrågor… Man ska utreda 
tillräckliga asylskäl och vid trovärdighetsfrågor ska man inte 
gå vidare, kan jag tycka, och det hade vi pratat om ganska 
mycket om - att då skulle det bli ett offentligt biträde. Men det 
är svårt att veta var i utredningen man skulle stoppa och dra 
den gränsen - nu måste det förordnas ett offentligt biträde. 
Det blir en ganska flytande gräns. Det är svårt att utreda det 
ena utan att råka få svar på det andra… ” 

 
Det skulle dock troligtvis inte ha gått att förordna ett biträde från början 
på så kort tid, enligt en av de intervjuade. 
 
De intervjuade framhöll att asylsökande får många råd från olika håll och 
att det måste vara rätt att fånga deras berättelse och asylskäl så tidigt 
som möjligt.  
 
En annan erfarenhet som framkom, bland annat av citat, var att det var 
svårt att dra gränsen när det inte gick att fatta beslut om 
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uppehållstillstånd och när ärendet skulle överlämnas till den ordinarie 
processen 
 
Sammanfattningsvis visar intervjuerna med beslutsfattarna att AIHIAS-
projektets rutiner utvecklades efterhand främst av beslutsfattarna själva. 
Samarbetet med handläggarna och inom teamen fungerade bra, enligt 
deras bedömning. Det lokala nätverket upplevdes också fungera bra, 
medan Irakdesken inte kom att fungera som det stöd som de intervjuade 
beslutsfattarna hade förväntat sig. Äkthetsgranskningen av dokument 
och bristande tillgänglighet till Irakdesken bidrog till att 
handläggningstiden förlängdes. De intervjuade ansåg att det var viktigt 
att utredningen kom igång snabbt, men de hade olika uppfattningar om 
det lämpliga i att utreda utan biträde eftersom det i praktiken var svårt 
att veta när i en utredning man skulle bestämma att skicka den vidare till 
den ordinarie processen. 

Samordnare/beslutsfattare vid ordinarie prövningsenheter  
Samordnare och beslutsfattare vid samtliga åtta asylprövningsenheter 
har intervjuats om hur de uppfattat AIHIAS-projektet och hur 
snabbutredningen påverkat den fortsatta utredningsprocessen. De flesta 
intervjuade hade inför intervjun samtalat med handläggare och 
beslutsfattare och därmed skapat sig en uppfattning om prövnings-
enhetens samlade erfarenhet.  
 
Erfarenheter av AIHIAS-projektet 
Erfarenheterna av AIHIAS-projektet skiljde sig en del ute på 
prövningsenheterna. Prövningsenheterna hade uppmanats att prioritera 
AIHIAS-utredningar, men även gamla ärenden och barnfamiljer skulle 
prioriteras. I praktiken fick därför inte AIHIAS-utredningar fullt ut 
förtur.  
 
En generell erfarenhet var att utredningarna uppfattats vara lite för 
omfattande och att kvaliteten varierade, dels mellan utredningar, dels 
över tid, men bedömningen av hur kvaliteten förändrades över tid skiljer 
sig mellan olika enheter.  
 
Vid enheten i Boden upplevde man att AIHIAS-ärendena var välutredda 
men även att vissa ärenden var överutredda: ”Det har varit mycket att 
läsa och inte alltid så bra strukturerat. Det har till exempel varit många 
följdfrågor som sagt samma sak.” Bland handläggare och beslutsfattare 
vid prövningsenheten i Flen övervägde uppfattningen att projektet 
snarare försvårat än underlättat den fortsatta utredningen: 
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”Vår uppfattning är lite delad men det överväger att AIHIAS-
utredningarna mest har rört till det. Man får ett 20-sidors 
protokoll som inte är inriktat på det som vi egentligen söker. 
Och sen måste vi ändå ha en muntlighet i slutändan.”  

 
Utredningarna varierade i kvalitet enligt flera enheter, men de gjorde 
olika bedömningar av hur kvaliteten utvecklades över tid. Kvaliteten 
förbättrades mot slutet av året, enligt enheten i Märsta, vilket gjorde att 
det inte längre behövdes en kompletterande muntlig utredning. 
Inledningsvis var de ofta lite för fylliga och inte tillräckligt fokuserade. 
Prövningsenheten i Malmö, som också framhöll att kvaliteten i AIHIAS-
utredningarna varierade, upplevde däremot att kvaliteten var bättre i 
början då utredningarna var längre. Det ställdes färre följdfrågor på 
slutet och asylskälen var då inte heller lika grundligt utredda. 
 
Vid enheten i Solna framhölls att det var olyckligt att börja utreda utan 
biträde och att detta skapade problem för den fortsatta utredningen. 
Inledningsvis var AIHIAS-utredningarna omfattande, men de var ändå 
inte alltid tillräckligt grundligt gjorda för att kunna fatta beslut. Efter att 
enheten framfört kritik kortades utredningarna, men alla utredningar 
skulle inte ha varit kortare, enligt intervjupersonen. En annan erfarenhet 
var att det offentliga biträdets inlaga ofta var mycket omfattande. Istället 
för att biträdet gavs ett generellt och brett uppdrag borde biträdet, enligt 
den intervjuade, ha fått ett avgränsat uppdrag anpassat till det enskilda 
fallet.  
 
Ett annat problem var att familjer som först utreddes tillsammans 
skickades till olika delar av landet. Vid enheten efterlystes mer samarbete 
med AIHIAS eftersom majoriteten av ärenden kom att föras över till den 
ordinarie processen. 
 
Vid prövningsenheten i Göteborg framhölls att det hade varit bättre att 
prövningsenheterna själva hade fått förordna biträden. Då hade man 
kunna rikta uppdraget till biträdet och därigenom sparat både tid och 
pengar. 
 

”Man utgick inte från den första utredningen [AIHIAS] när 
man bad om en inlaga från ett biträde utan man skickade 
bara med en mallbetonad skrivelse till biträdet om att man 
ska inkomma med inlaga i ärendet. Den inlaga som då kom 
var inte specificerad på frågeställningar utifrån den 
utredning som fanns utan det var mer ett allmänt 
frågebatteri. Så det blev mer eller mindre samma utredning 
två gånger…” 
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AIHIAS-modellen uppfattades av enheten i Gävle som bra för att hantera 
stora flyktingströmmar från ett land. Men även här betonades att det var 
långa mallartade utredningar och inlagor vilket inte var bra. 
Utredningarna uppfattades dock ha blivit bättre över tid.  
 

”… det mallartade upplägget [i AIHIAS-utredningen] har 
gjort att inte följdfrågor ställts när behov funnits och att 
onödiga frågor ställts till vissa personer, till exempel frågor 
om militärtjänst till en 83-årig kvinna.” 

 
Att utredningarna varit långa och mallartade framhålls av de flesta 
prövningsenheter. Majoriteten av AIHIAS-enhetens utredningar 
uppfattas ändå som välgjorda.  
 
Vid enheten i Uppsala framhölls att AIHIAS-modellen försvårade den 
fortsatta utredningen eftersom den som fick ta över ärendet ofta måste 
börja om från början för att kunna fatta ett välgrundat beslut:  
 

”Jag tycker inte riktigt om den modellen att det kommer en 
färdig utredning till mig. Jag tycker att beslutet och 
motiveringen blir mycket bättre om jag har varit inblandad 
och pratat med personen ifråga. En utredning som någon 
annan har gjort någon annanstans får man ändå börja från 
början med. När man själv har gjort utredningen då har man 
hela utredningen i huvudet på något sätt, så då är det mycket 
enklare att skriva beslut.” 

 
Som framgår av tabell 14 har prövningsenheterna arbetat på olika sätt 
med AIHIAS-utredningarna. Enheterna i Flen, Uppsala och Malmö 
kallade i samtliga fall den sökande till kompletterande muntlig 
utredning. I Malmö ändrades detta i början av hösten så att muntlig 
utredning bara skulle göras vid behov. Vid enheterna i Märsta, Gävle och 
Boden bedömdes AIHIAS-utredningen, tillsammans med inlagan från 
biträdet, vara tillräcklig för att kunna fatta beslut. I Solna och Göteborg 
kompletterades många eller de flesta utredningarna med ytterligare en 
muntlig utredning. 
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Tabell 14 Andel ärenden som i den ordinarie processen utretts med 
muntlig utredning 
Prövningsenhet  Kompletterande muntlig 

utredning 
Flen Samtliga  
Märsta Några  
Solna Många 
Göteborg Många 
Malmö Samtliga (första halvåret) 
Gävle Några 
Boden Några  
Uppsala Samtliga 
 
Efter att ärendet överlämnats till ordinarie prövningsenheten kallade 
man i Flen alltid till muntlig utredning och då var biträdet alltid 
närvarande. Ett skäl som framhölls var att det annars fanns en risk att 
ärendet skulle skickas tillbaka från Migrationsdomstolen vid fattat 
avslagsbeslut. 
 
I Märsta har man i majoriteten av ärenden kunnat fatta beslut utifrån 
utredningen och biträdets inlaga. Några har kallats till kompletterande 
utredning med biträdet närvarande.  
 
I Solna ringde många biträden och klagade på att de inte fått vara med 
från början och varje gång ett biträde yrkat på muntlighet så  tillgodosågs 
detta om det inte gick att bifalla ansökan utifrån befintligt material. 
Ibland fanns det kompletterade frågor som behövde ställas till den 
sökande även om biträdet inte yrkat på muntlighet och då hade man i 
Solna en muntlig utredning. Det kunde handla om att utredning och 
inlaga inte stämde på en eller annan punkt.  
 

”Det kan uppstå en situation att det står en sak i utredningen 
och i inlagan kommer en annan uppgift. Biträde skulle då 
helst ge en förklaring till varför det kommer olika uppgifter. 
Men det är inte alltid det kommer någon förklaring och då 
undrar ju vi vad som hänt. Är det ett skrivfel? Har den 
sökande ändrat sig? Då måste man kalla in den sökande 
igen”. 

 
I Boden kallades 10-15 % av dem som sökt asyl till kompletterande 
muntlig utredning. Oftast handlade det då om trovärdigheten i 
berättelsen. I Uppsala kallades alla AIHIAS-utredda sökanden till 
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kompletterande muntlig utredning, men de bedömde att de skulle ha 
kunnat fatta beslut i hälften av de cirka 80 utredningarna utan muntlig 
utredning. 
 
Som framgår övertogs och användes AIHIAS-utredningen på olika sätt 
ute på prövningsenheterna. Vid de enheter där man bestämt att alltid 
göra en kompletterande muntlig utredning bidrog det till att förlänga 
handläggningstiden. 
 
Om offentligt biträde 
Också när det gäller frågan om AIHIAS-utredning utan offentligt biträde 
fanns olika erfarenheter och uppfattningar. De flesta, även de som i 
princip tyckte att det inte var problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt, 
upplevde att sättet att förordna och använda biträdet inte fungerade 
riktigt bra i detta projekt. 
 
Vid prövningsenheten i Gävle utredde man inledningsvis utan biträde på 
ett liknande sätt som i AIHIAS–projektet. Där fanns inte heller några 
principiella invändningar mot detta utan det som man upplevde inte 
fungerade var att förordnandet av biträdet inte anpassats till behovet i 
det enskilda fallet. Nu fick de i princip ta över två utredningar, AIHIAS-
utredningen och inlagan.  
 
Några av de intervjuade framhöll att de var medvetna om problemet med 
att utreda utan biträde, men tyckte inte det hade varit problematiskt i 
detta fall. Att utreda utan biträde strider mot gällande rätt, menade 
emellertid en av intervjupersonerna. Informanten hänvisade till den JO-
kritik som framförts angående detta.  
 

”Man ska förordna biträde om den sökande kan riskera 
utvisning eller avvisning. De flesta riskerade ju avvisning 
eller utvisning.”  

 
Det faktum att majoriteten av ärenden kom att föras över för fortsatt 
utredning i den ordinarie processen innebar samtidigt ett test av hur 
AIHIAS-modellen fungerade när praxis ändrades till strängare kriterier 
för beslut om uppehållstillstånd. Intervjumaterialet tyder på att fler 
ärenden skulle ha kunnat föras över tidigare än vad som gjordes. 
 
Sammanfattningsvis upplevde prövningsenheterna att kvaliteten i 
AIHIAS-utredningarna varierade och att de oftast var lite för långa. Trots 
att de var omfattande var de inte alltid tillräckligt grundliga på avgörande 
punkter och därmed räckte de inte för att fatta beslut. De mallartade 
utredningarna anpassades inte till det enskilda ärendet i tillräckligt stor 
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utsträckning. De flesta AIHIAS-utredningar hade dock en godtagbar 
kvalitet, enligt prövningsenheternas bedömning.   
 
Enheterna tog över och kompletterade AIHIAS-utredningarna på olika 
sätt. Fem enheter kompletterade AIHIAS-utredningarna genom att vid 
behov kalla till ytterligare en muntlig utredning. De tre enheter, som i 
samtliga fall kallade till muntlighet, tyckte att detta i många fall var ett 
onödigt dubbelarbete. Alla enheter framhöll att det fanns 
rättssäkerhetsrisker med att snabbutreda utan biträde, men de gjorde 
olika bedömningar av om AIHIAS-modellen hade varit problematisk ur 
rättssäkerhetssynpunkt.  

Det lokala nätverket 
I Migrationsverkets uppdrag ligger att ”fördjupa och förbättra samverkan 
med andra berörda myndigheter i syfte att effektivisera asylprocessen” 
(Ekonomistyrningsverket 2008). Ett av målen med AIHIAS-projektet var 
att etablera och driva ett lokalt nätverk av kompetenta intressenter för 
hantering av relevanta frågor i asylprocessens inledande skede. Det 
lokala nätverk som initierades omfattade, förutom representanter från 
Migrationsverket, lokala intressenter från Polisen, Åklagarmyndigheten 
samt Domstolsverket. Under december månad år 2007 och januari 
månad år 2008 hölls fyra möten med det lokala nätverket. Från 
Migrationsverket upprättades också kontakt med Säkerhetspolisen. 
Medarbetare i AIHIAS-projektet fortsatte att ha kontakt med 
representanterna från dessa myndigheter under projektets gång.  
 
I AIHIAS-projektets slutrapport konstateras att det nära samarbetet 
mellan myndigheterna fungerade väl när det gällde arbetet med 
asylsökande som använt sig av falska handlingar.  Genom det så kallade 
snabbspåret inleddes förundersökningar mot ett antal asylsökande 
irakier (se nedan). I slutrapporten står att läsa att det förväntade 
resultatet av nätverksarbetet var att man skulle kunna etablera ett 
hållbart och operationellt nätverk mellan Migrationsverket och Polisen 
vilket man också menar har uppnåtts. Det nätverk som etablerades under 
projekttiden är fortfarande i gång.  
 
I projektets slutrapport står också att läsa att lärdomar som dragits inom 
ramen för AIHIAS-projektet kommer att få betydelse för utvecklingen av 
det framtida svenska asylsystemet. En sådan lärdom är det väl 
fungerande samarbetet kring identitetsfrågor mellan olika lokala 
intressenter i det lokala nätverket. Detta arbete kommer att fungera som 
en modell för alla enheter som arbetar med asylprocessens inledande 
skede. Här har bland annat en arbetsgrupp vid Migrationsverket följt 
arbetet inom AIHIAS-projektet och de metoder som utvecklats inom 
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projektet kommer att användas som modell för all verksamhet där det är 
aktuellt med ärenden där falska handlingar åberopas i asylansökningar. 
Av våra intervjuer framkom att alla i nätverket inte delar bedömningen 
att nätverksmodellen kan fungera vid stora flyktingströmmar. 
 
Åklagare 
Inom ramen för UCERs utvärdering av AIHIAS-projektet genomfördes 
en kortare intervju med en åklagare vid åklagarkammaren i Nyköping. 
Till en början ingick chefsåklagaren i det lokala nätverket men dennes 
roll kom att tas över av den intervjuade åklagaren. Nätverket inrättades 
enligt åklagaren för att förbereda för den av Migrationsverket förväntade 
”anstormningen” av irakiska asylsökanden.  
 
Inom nätverket utarbetades en arbetsplan samtidigt som de arbetade för 
att frigöra resurser, bland annat från Riksåklagaren, för att de 
inblandade aktörerna skulle kunna hantera de aktuella ärendena snabbt. 
Det handlade om ärenden där misstanke om brukande av falsk urkund 
fanns. Här fanns en insikt om att det skulle kunna uppstå vissa problem 
när så många ärenden skulle hanteras på så kort tid. Det centrala var att 
logistiken fungerade medan de asylsökande var på plats i Flen.  
 
Arbetet i nätverket handlade enligt åklagaren i första hand om 
förberedelsefasen där de hade möten på Migrationsverket. Efter denna 
initieringsfas följde det reguljära arbetet. Det förekom dock en viss 
uppföljning från Migrationsverkets sida, där de bland annat var 
intresserade av hur deltagarna hade upplevt att nätverket fungerade. 
 
Projektet fungerade enligt åklagarna väl. Det hade emellertid blivit 
ohållbart om det hade blivit så många ärenden som Migrationsverket 
förvarnade om initialt, enligt intervjupersonen. Åklagaren menade att 
varken polis, domstol eller åklagarna själva hade haft möjlighet att 
hantera detta. När antalet asylsökande blev färre än Migrationsverket 
först räknade med hamnade arbetet på en mer rimlig nivå. Åklagaren var 
här kritisk till att förvarningen från Migrationsverket kom så sent och 
menar att de visste om detta sedan en tid tillbaka och därför hade kunnat 
förvarna i ett tidigare skede. Från åklagarsidan hade till exempel en 
större tillströmning av ärenden inneburit att de måst ha tillgång till fler 
åklagare. I Ekonomistyrningsverkets rapport från 2008 konstateras att 
tillförlitliga prognoser är grundläggande för att handläggningen skall 
kunna effektiviseras: ”Eftersom aktörerna är mycket beroende av 
varandra så behövs så tidiga signaler som möjligt för att kunna anpassa 
kapacitet i relation till behov”. 
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För att påskynda handläggningen av de aktuella ärendena förekom inga 
liggtider när ärendena skickades mellan de olika myndigheterna. Detta 
skulle ha varit betydligt svårare att genomföra om de asylsökande hade 
hunnit flytta från Flen. 
 
Brottsutredningarna fungerade, enligt den intervjuade åklagaren, relativt 
bra. Handlingar som misstänks vara falska ska normalt skickas till 
Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL), där det vanligtvis är 
mycket långa väntetider. Nu accepterade domstolen Migrationsverkets 
dokumenthandläggares utsagor/bedömning av om handlingarna var äkta 
eller falska. Domstolen gjorde ett studiebesök vid Migrationsverket för 
att de skulle få se hur dokumenthandläggaren arbetade. I vanliga fall 
väger SKLs ”goda renommé” tungt men när domstolen fick se hur 
dokumenthandläggaren arbetade så kom de alltså att också godta dessa 
utsagor i domstolen. Det framgår inte hur domstolen gjort sin 
bedömning och om detta tillvägagångssätt kan bedömas vara rättssäkert 
kan inte avgöras. 
 
Enligt åklagaren hade det kommit signaler från Migrationsverket om att 
de personer som brukat falsk urkund tidigare inte har anmälts i lika stor 
utsträckning. De asylsökande irakier som hamnade inom AIHIAS-
projektet kan med andra sägas ha blivit ”hårdare” bedömda än inom den 
ordinarie processen.13

 
Säkerhetspolis 
Säkerhetspolisen (SÄPO) ingick inte direkt i det nätverk av lokala 
intressenter som refererats till ovan men en representant från SÄPO 
arbetade i ett mindre nätverk tillsammans med en person verksam inom 
AIHIAS-projektet. Som ett stöd i arbetet för handläggare och 
beslutsfattare vid Migrationsverket fanns en lista över Irakärenden av 
intresse för säkerhetspolisen. Om det dök upp ett sådant ärende 
kontaktade handläggaren/beslutsfattaren den person på verket som hade 
ansvar för kontakterna med personen vid SÄPO.  
 
Säkerhetspolisen hade sedan tidigare kontakter med Migrationsverket 
gällande liknande frågor. Inom AIHIAS-projektet handlade det om att 
göra bedömningar av irakiska asylsökanden. SÄPOs uppdrag är att 
                                                 
13 Statistik från Åklagarkammaren i Nyköping visar att det i 162 aktuella ärenden 
fattades ett så kallat åklagarbeslut vid åklagarkammaren. 161 av dessa var så kallade 
C-ärenden och 1 ett så kallat E-ärende. I 76 ärenden lades förundersökningen ned, i 5 
ärenden beslöt åklagaren att inte väcka åtal eftersom brott inte kunde styrkas, i 2 
ärenden beslöt åklagaren att inte väcka åtal av andra skäl. I ungefär hälften av 
ärendena, 79 stycken, beslöt åklagaren att väcka åtal.  
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bekämpa terrorism, spioneri samt spridning av massförstörelsevapen och 
det var sådana ärenden de ville få kännedom om för att kunna vara med 
och diskutera dem. Det kom under projektet att handla om mellan 20 
och 30 ärenden.  
 
Säkerhetspolisens bedömning var att AIHIAS-projektet fungerade väl. 
Det var ”smidigt” för dem att ha en personlig kontakt på 
Migrationsverket. Arbetssättet skiljde sig emellertid inte åt jämfört med 
hur de från säkerhetspolisens sida tidigare samverkat med 
Migrationsverket. De fortsatte också att arbeta på samma sätt. Den 
skillnad som förelåg i arbetet var att det var fler ärenden som var 
intressanta för SÄPO än det vanligtvis brukar vara. Ärenden av den typen 
är annars ovanliga. Att det blev fler ärenden ledde till att SÄPOs 
representant oftare befann sig i Flen vilket i sin tur ledde till att mer 
personliga kontakter upparbetades, något som underlättade arbetet. De 
upparbetade en rutin för hur de skulle arbeta. Här menade den 
intervjuade säkerhetspolisen att AIHIAS-projektet kan ha bidragit till en 
effektivare asylhandläggning i så motto att säkerhetspolisen fick 
kännedom om personer som de annars inte skulle ha känt till. Om 
AIHIAS-projektet bidrog till en ökad rättssäkerhet och en human 
flyktinghandläggning tyckte han däremot inte att han kunde svara på då 
säkerhetspolisen i sitt arbete söker efter en mycket speciell och till antalet 
liten grupp. 
 
Sammanfattning 
Den bild som framkom i våra intervjuer stämmer med projektets egen 
slutrapport. AIHIAS-projektet etablerade och drev ett lokalt nätverk 
inom ramen för sin verksamhet. Nätverket byggde vidare på tidigare 
samarbete och bidrog till att stärka samverkan mellan myndigheterna. 
Enligt den åklagare som intervjuades skulle dock inte nätverkets arbete 
ha kunnat fungera på samma sätt om söktrycket varit så stort som det 
förväntades från Migrationsverkets sida. Det viktigaste ”bidraget” från 
nätverkssamarbetet var domstolens godkännande av AIHIAS-projektets 
dokumentgranskning. Om dokumenthandläggarens granskning av om 
handlingarna var äkta eller falska är acceptabel skulle det innebära en 
betydande tidsbesparing jämfört med att skicka handlingarna till Statens 
kriminaltekniska laboratorium. För att kunna dra en sådan slutsats 
räcker det dock inte att enbart hänvisa till domstolens bedömning. 

Irakdesken 
Irakdesken medverkade i utbildningen av AIHIAS-projektets 
asylhandläggare i januari 2008. Experterna kom till Flen och höll 
föreläsningar om asylfrågor. Desken hade också i uppdrag att ta fram 
underlag för vägledande beslut för irakiska barn, irakiska barnfamiljer 
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och ensamkommande barn. En av de intervjuade vid Irakdesken 
framhöll att de dessutom fick i uppdrag att ta fram ärenden och komma 
med förslag till beslut till rättsenheten i början av 2008. ”Det var inte 
riktigt klart vad vi skulle göra”. Som det kom att utvecklas blev 
Irakdeskens uppgift att underlätta för handläggning och beslutsfattande i 
Flen och på landets asylprövningsenheter. 
 

”Det fortsatta arbetet handlade mycket om att ta fram 
praxisbeslut Under året tog vi fram nio beslut. Ungefär 
hälften tog vi själva och la ut på LIFOS … Vi tog också egna 
så kallade klargörande beslut på olika typfall för Irak för att 
få en samordning i praxis.”  

 
Desken arbetade för hela verksamhetsområdet ”asyl” när det gällde 
irakärenden. ”Vi blev en förstärkning av den ordinarie verksamheten … 
för asylexperten för Irak.” I praktiken var Irakdesken inte mer i Flen än 
på prövningsenheterna. Experterna upplevde behovet av desken som 
relativt stor, till och med något större på prövningsenheterna. 
 
Irakdesken åkte alltså runt till landets asylprövningsenheter. Vid besöken 
hade de med sig aktuell statistik. Särskilt uppmärksammades att det 
beviljades fler uppehållstillstånd i Malmö. Av det skälet fick desken i 
uppdrag att utvärdera asylprövningen vid två enheter i Malmö. I en 
rapport redovisas en del brister i handläggningsrutinerna vid 
prövningsenheten i Malmö. Likaså påpekades att det rättsliga stödet och 
styrningen behövde utvecklas. Efter besöket och rapporten blev det något 
bättre i Malmö, enligt den intervjuade. Men Malmö låg fortsatt något 
högre än övriga enheter. Det var, enligt den intervjuade, svårt att veta 
orsakerna till att andelen beviljade uppehållstillstånd skiljde sig mellan 
prövningsenheterna. Det kan till exempel ha berott på att ärendenas 
beskaffenhet skiljde sig åt eller på brister i handläggningsrutiner och 
styrning. 
 
Som framgått av intervjuerna upplevde AIHIAS-handläggarna/ 
beslutsfattarna att Irakdesken inte i praktiken fyllde den funktion som de 
hade förväntat sig. Personalen tyckte att den vägledning de fick av desken 
var bra, men de hade räknat med att få mer stöd och hjälp av den. 
Irakdesken var inte tillgänglig i Flen i den utsträckning de hade tänkt sig. 
Istället för att vänta på information och vägledning sökte de egen 
information om situationen i Irak och diskuterade själva frågor om 
tillräcklighet och förändringar i praxis. 
 
Erfarenheterna av hur Irakdesken fungerade varierade på landets 
prövningsenheter. Bland dem som uttryckt en uppfattning varierade den 
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från en viss besvikelse över den hjälp och vägledning som man kunde få 
och fick från desken till att den varit ett bra stöd. En intervjuperson 
betonade att vägledningsbesluten inte alltid var så vägledande:  
 

”Vägledande beslut är ju alltid för sent ute och de är alltid 
någon sorts ytterlighetsfall som inte ger så mycket 
vägledning” 

 
Att Irakdesken hade varit ett bra stöd framhölls av en intervjuad, även 
om enheten inte hade haft så mycket kontakt med desken.”Den har 
utarbetat bra riktlinjer för vad vi ska titta på i prövningen.”  Irakdesken 
var bra och de praxismöten som genomfördes var också bra, enligt en av 
de intervjuade.  
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8. OFFENTLIGA BITRÄDENS ERFARENHETER AV AIHIAS 
 
Följande kapitel handlar om offentliga biträdens erfarenheter av att 
arbeta med irakiska asylärenden.  Biträdena utarbetade på uppdrag av 
Migrationsverket en inlaga som tillsammans med AIHIAS-utredningen 
användes i den fortsatta utredningen inom den ordinarie asylprocessen.  
De fyra offentliga biträden som intervjuades valdes ut slumpmässigt ur 
ett register av biträden som AIHIAS-projektet anlitade.  
 
Intervjuerna speglar de offentliga biträdenas erfarenhet av och syn på 
utredningarna i AIHIAS-projektet.  Biträdena gavs också möjlighet att 
redogöra för sin syn på projektet som helhet. Ett särskilt fokus lades dock 
vid rättssäkerhetsaspekten. Inledningsvis beskrivs biträdenas roll i 
AIHIAS-projektet och därefter redovisas deras erfarenheter. 
 
AIHIAS-projektets rutiner innebar att den asylsökande irakiern inte 
skulle ha tillgång till offentligt biträde under den tid snabbutredningen 
pågick inom AIHIAS-projektet.  Det var asylhandläggarnas uppgift och 
ansvar att ta reda på och utreda asylskälen och orsakerna till att de sökt 
asyl i Sverige. I alla utredningar som överfördes till den ordinarie 
asylprocessen förordnades ett offentligt biträde som fick i uppdrag att 
föra den asylsökandes talan i enlighet med gällande regelverk. Alla som 
söker asyl och riskerar avvisning/utvisning har rätt till ett biträde 
(Utlänningslagen, § 1 kap 18 ).  
 
Två av de offentliga biträdena angav att de hade lång erfarenhet av att 
arbeta med asylfrågor. Deras yrkeserfarenhet sträckte sig över drygt två 
decenniers arbete med asylfrågor, medan de andra två intervjuade hade 
arbetat cirka två år med asylärenden. Samtliga kontaktades av AIHIAS 
projektassistenter och tillfrågades om de kunde ta sig an asylsökande 
irakier. De hade haft mellan 5 och 30 AIHIAS-ärenden då de 
intervjuades. De två offentliga biträden som hade kortast erfarenhet hade 
flest asylsökanden (20-30 ärenden) medan de som hade fler år i yrket 
uppgav att de arbetade med mellan fem och tio ärenden. Efter att de 
offentliga biträdena tackat ja skickades utredningen från AIHIAS-
projektet till dem. 
 

Biträdenas intryck och erfarenheter av AIHIAS-projektet 
Ett biträde poängterade att tillvägagångssättet beträffande valet av 
offentligt biträde vid överföringen till den ordinarie processen varit 
under all kritik. Intervjupersonen menade att assistenterna inte hade 
kännedom om de offentliga biträdenas arbetsinsats och kompetens. De 
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kunde välja vilket offentligt biträde som helst, på måfå, enligt intervju-
personen.  
 
På frågan om hur de offentliga biträdena har upplevt AIHIAS-
utredningarna svarade samtliga att det fanns brister i och stora risker 
med utredningarna. De intervjuade riktade också kritik mot 
utredningarnas utformning, uppläggning och innehåll. Biträdena 
framhöll att asylhandläggarna följt en frågemall där sakinnehållet inte 
kommit fram tillräckligt. Sakinnehållet kunde exempelvis röra de 
grunder en person hade för att söka skydd och vilken/vilka faror som 
hotade hans/hennes livsvillkor i Irak. En annan kritik, rörande hur 
utredningarna genomförts, var att den asylsökande i början hade svårt 
att berätta allt om sin situation och att detta kan leda till missförstånd. 
Generellt ansåg de intervjuade att det var sämre kvalitet på AIHIAS-
utredningar jämfört med de utredningar som gjorts inom ramen för den 
ordinarie processen. 
 

Synpunkter på rättssäkerheten i AIHIAS-utredningarna 
Det fanns brister i rättssäkerheten i AIHIAS-utredningarna ansåg de 
intervjuade offentliga biträdena. Rättssäkerhet innebär, enligt biträdena, 
att ett ärende ska hanteras opartiskt och sakkunnigt. Biträdena nämnde 
här exempelvis att AIHIAS-projektets utredningar kunde handla mer om 
hur den asylsökande irakiern tagit sig till Sverige än om vilka hotbilder 
som fanns för individen i hemlandet. Om just detta framhöll en av de 
intervjuade att den här typen av utredningar tidigare gjordes när 
polismyndigheten hade till uppgift att intervjua asylsökande. En annan 
brist beträffande rättssäkerheten var att den asylsökande vid tidpunkten 
för utredningen kunde lämna viss information om förhållandena i Irak. 
En tid därefter, ibland långt efteråt, kunde den asylsökande komma ihåg 
eller lämna andra uppgifter om förhållandena i Irak i mötet med sitt 
offentliga biträde. Självfallet kan förhållandena ändras i Irak men 
utsagorna kan betraktas som motsägelsefulla och därmed få negativa 
konsekvenser för den asylsökande. Biträdena frågade sig också hur 
Migrationsverket överhuvudtaget kunde dra igång ett projekt där 
rättigheten till ett offentligt biträde inledningsvis nekades den 
asylsökande. 
 

”… men det som upprör mig mest, det har varit att 
asylsökande inte har fått möjlighet att rådgöra med sitt 
offentliga biträde innan utredningen. Och jag tycker att det 
är ett rättssäkerhetskrav, det är det verkligen. Jag ska 
informera om hur reglerna är i Sverige och tala om vad det 
är som är viktigt i deras berättelse, vad det är de ska lyfta 
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fram. Det förstår ju inte en person som precis har kommit till 
Sverige. Inte så att de ska förändra något, absolut inte det, 
utan snarare att de förstår ”det här är reglerna, och det är 
det här som är viktigt”. Det kan ju vara en del i att de där 
utredningarna blir så röriga …” 

 
Samtliga offentliga biträden uppgav att de träffade de asylsökande 
irakierna mellan en till tre timmar beroende på ärendets karaktär och 
handlingarnas omfattning. Men de upplevde att de kom in i ärendet i ett 
skede där någon annan (asylhandläggaren) utfört en utredning och ställt 
många frågor, ofta med fel fokus. Utgångspunkten för offentliga biträden 
blev att de måste rätta sig efter de redan genomförda utredningarna. De 
poängterade att det hade varit mer korrekt och värdefullt att vara med 
från början i en utredning. Frånvaron av ett biträde skapade en del 
problem, så som att den asylsökande irakiern måste tillfrågas en extra 
gång för att säkra informationen, och att den asylsökande på så sätt 
kunde känna sig pressad. 
 
Migrationsdomstolen 
De intervjuade biträdena berättade att de vid avslag i många fall begärde 
muntliga förhandlingar vid Migrationsdomstolen. Ett av de intervjuade 
offentliga biträdena hade ett fall där den asylsökande irakiern fick 
komma till muntlig förhandling och slutligen fick uppehållstillstånd. Det 
offentliga biträdet menade att detta förmodligen hände på grund av att 
domaren själv bott en tid i Irak och därför väl kände till förhållandena 
där. De andra intervjuade biträdena påpekade däremot hur svårt det 
hade varit att delta i muntliga förhandlingar. 
 

”… förr brukade jag få komma till en muntlig förhandling 
tillsammans med den asylsökande, men nu i irakiska ärenden 
har man blivit väldigt restriktiv med det. Migrations-
domstolen nekar den asylsökande muntlig förhandling 
genom att svara att det inte är nödvändigt …” 

 
Övriga synpunkter 
De intervjuade hade även synpunkter på andra delar av AIHIAS-
projektet. En av de intervjuade nämnde bland annat Migrationsverkets 
rutiner beträffande information om beslut till den asylsökande och 
konsekvenserna av dessa. När en sökande får avslag på sin ansökan kom 
det först till det offentliga biträdets kännedom. Sedan fick den sökande 
träffa sin mottagningshandläggare och fick då en sammanfattning av 
beslutet. Enligt biträdet läste mottagningshandläggaren inte upp hela 
beslutet. De sökande hade en telefontolk som berättar om utfallet. De 
sökande ställde då en rad följdfrågor som de sedan ville diskutera med 
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sitt offentliga biträde. Det biträde som tog upp denna problematik ansåg 
att det ska vara Migrationsverkets uppgift, inte biträdets, att bemöta 
asylsökandes tvivel, oro och följdfrågor i samband med negativa beslut.  
 
Ett annat biträde gjorde en jämförelse med hur det var förr vad gäller 
utredningar av asylsökande människor och hur det borde vara. 
 

”… AIHIAS är ju ett sätt att gå tillbaka till ett sätt som 
Migrationsverket jobbade på tidigare, som polisen också 
hade. Det vill säga att Migrationsverket gör hela 
utredningen, vi får sitta med och lyssna möjligtvis. Sedan får 
man yttra sig över ett protokoll. Jag tycker inte att det är ett 
bra sätt att arbeta på. Då är det en enhet som sköter allt, och 
utredningen blir då färgad av vad man själv vill ha. Jag 
tycker att en utredning ska bygga på att den asylsökande får 
lämna de uppgifter han vill göra, och sedan får man 
komplettera om det anses nödvändigt. Man får mer fokus på 
själva asylfrågorna…” 

 
Samma intervjuperson efterlyste mer samordning när det gäller 
tillämpningen av reglerna för utredningar eftersom rutinerna enligt 
personen skiljde sig åt mellan olika enheter.  
 

Sammanfattning 
AIHIAS-projektet har varit problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt 
enligt de intervjuade biträdena. Mer specifikt handlar kritiken om att de 
utredningar som genomfördes inom ramen för AIHIAS-projektet var 
bristfälliga och ytliga . Utredningarna hade haft fel fokus beroende på att 
frågemallar användes vilket innebar begränsningar i asylsökandes 
möjlighet att berätta om sina asylskäl.  Att inte förordna ett juridiskt 
biträde från början har varit problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt. 
Att biträden kan vara med från utredningens början, som de har varit i 
den ordinarie processen, garanterar rättssäkerheten bättre.  
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9. RESULTAT OCH KONSEKVENSER 
 
I detta kapitel redovisas resultat, effekter och konsekvenser av AIHIAS-
projektet, samt utvärderingens sammanfattande slutsatser. Utgångs-
punkten för bedömningen av projektet är den utvärderingsmodell som 
beskrivits inledningsvis och som riktar fokus på problemsituationen, 
AIHIAS-projektets målsättning, samt hur projektet kommit att 
genomföras i praktiken.  
 
Först besvaras frågorna: Vilka effekter och konsekvenser framträder av 
AIHIAS-projektet? Därefter, under rubriken sammanfattande slutsatser, 
besvaras frågorna: I vilken utsträckning har målen uppnåtts? Hur kan 
man förstå och förklara resultat och effekter?  

Effekter och konsekvenser av AIHIAS-projektet 
I kapitlet bedöms effekter och konsekvenser av AIHIAS-projektet för 
berörda aktörer, främst de asylsökande, Migrationsverkets handläggare 
och beslutsfattare samt ”externa aktörer”, för asylprocessen i sig och för 
samverkan mellan myndigheter. 
 
För de asylsökande blev handläggningstiden i många fall kortare än vad 
som skulle ha varit fallet om ärendet handlagts med ordinarie 
handläggningsrutiner, vilket kan ses som ett steg mot en humanare 
asylprocess. Tidsvinsten har dock ett litet värde om det har skett till 
priset av att utredningen inte varit rättssäker eller att utfallet inte blivit 
så gynnsamt som det skulle ha kunnat bli för den sökande om hon eller 
han haft tillgång till ett biträde från början. Likaså är resultatet mindre 
gynnsamt om andra asylutredningar har fått längre handläggningstid på 
grund av att AIHIAS-ärenden prioriterats. Utvärderingen visar att dessa 
konsekvenser framträder i en del ärenden. Det går dock inte att uttala sig 
om i vilken omfattning AIHIAS-rutinerna har varit negativa för den 
asylsökande och inte heller om hur många handlagda ärenden som kan 
kritiseras ur rättssäkerhetssynpunkt. Rutinerna har varierat över tid 
inom AIHIAS-projektet och likaså har prövningsenheterna handlagt 
ärenden på olika sätt, framförallt när det gäller kompletterande muntlig 
utredning. Intervjumaterialet visar att kraven för att få uppehållstillstånd 
har varierat och att det har varit något svårare att få uppehållstillstånd 
inom AIHIAS-projektet. Det behöver inte betyda att det i slutändan varit 
svårare. Ärenden som först handlagts inom AIHIAS har efter 
kompletterande utredning i den ordinarie processen i alla fall kunnat 
leda till uppehållstillstånd. Men om uppgifter som lämnats i AIHIAS-
utredningen inte helt stämt med uppgifter som lämnats till biträde och 
utredare i den ordinarie processen eller till Migrationsdomstolen använts 
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för att ifrågasätta trovärdigheten i asylberättelsen är det problematiskt ur 
rättssäkerhetssynpunkt. Många intervjupersoner framhöll att AIHIAS-
utredningarna ibland har använts för att ifrågasätta trovärdigheten. 
Vidare ifrågasatte en del handläggare och beslutsfattare inom 
Migrationsverket och samtliga offentliga biträden rättssäkerheten i de 
förhållandevis långa utredningarna utan biträde som genomförts i 
AIHIAS-projektet.  
 
För beslutsfattare inom AIHIAS-projektet har projektet varit berikande. 
I de fall dessa återvänt till en annan del av Migrationsverket eller till en 
annan myndighet, till exempel Migrationsdomstolen, har erfarenheterna 
från AIHIAS-projektet vidgat perspektivet och förståelsen för andras 
arbete, vilket kunnat komma andra delar av organisationen till godo. 
Samtidigt framhöll några AIHIAS-handläggare att de fick jobba i 
motvind inom Migrationsverket. Samtidigt som de underströk att det har 
varit ett bra arbetsklimat mellan handläggarna och inom teamen, tyckte 
de att sättet att utveckla AIHIAS-rutinerna och likaså styrningen av 
AIHIAS-projektet varit mindre bra. För handläggare och beslutsfattare 
ute på prövningsenheterna, som fått ta över ärenden från AIHIAS, 
framträdde konsekvenserna på olika sätt beroende på om de kallat till en 
kompletterande muntlig utredning eller inte. De prövningsenheter som 
haft möjlighet att kalla till muntlighet vid behov, vilket beslutats av 
enhetens ledning, kunde utnyttja AIHIAS-utredningen på ett effektivare 
sätt. Överlag var dock erfarenheten att AIHIAS-projektet fått negativa 
konsekvenser för den ordinarie processen: ”AIHIAS-ärenden har rört till 
det för oss”, menade en beslutsfattare. Förordnandet av offentligt biträde 
anpassades inte till det enskilda fallet, vilket flera av informanterna 
menade lett till långa inlagor från biträdena. 
 
Vad har då försöket inneburit för asylprocessen i stort? Det är en fråga 
som utvärderingen inte undersökt. Det pågår ett utvecklingsarbete inom 
verket i syfte att korta handläggningstiderna. Att inledningsvis 
snabbutreda utan biträde är något som verket nu prövar (AIHIAS-
slutrapport, 2009). Detta kan dock inte automatiskt tillskrivas en effekt 
av AIHIAS-projektet. Utvärderingen visar att AIHIAS-projektet inte i 
tillräcklig utsträckning anpassades till den ordinarie processen och att 
tidsvinsten skulle ha kunnat öka om kommunikationen och 
samordningen mellan projektet och prövningsenheterna hade utvecklats.  
 
Samverkan i det lokala nätverket mellan aktörer från olika myndigheter 
medförde att AIHIAS-projektets rutin för äkthetsgranskning av 
dokument accepterades av Domstolen. Detta bidrog i sin tur till att 
förkorta asylprocessen något. Irakdeskens arbete fungerade dock inte 
som det var tänkt. Idén att ha en expertgrupp kopplad till ett projekt som 
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arbetar fokuserat med stora flyktingströmmar från ett land har inte 
testats fullt ut i praktiken. Irakdesken kom i lika hög grad att användas 
som en resurs för verket i stort. Därför är det inte möjligt att bedöma om 
idén kommer att fungera som det var tänkt vid nya fall av stora 
flyktingströmmar. 
 
I stort sett alla personer som intervjuades inom ramen för utvärderingen 
framhöll att de förändrade förutsättningarna medförde att projektet inte 
blev lika användbart för att testa hur man kan hantera stora 
flyktingströmmar som det ursprungligen var tänkt. Några menade till 
och med att projektet inte borde ha genomförts på grund av detta. Andra 
framhöll att rutinerna för en snabbare asylutredning utan offentligt 
biträde i praktiken inte passade stora delar av gruppen asylsökande 
irakier som sökte asyl under 2008, främst eftersom kraven på att bevilja 
uppehållstillstånd skärptes under hösten 2007. 
 

Sammanfattande slutsatser 
 
Slutsats 1: Målen för AIHIAS-projektet har delvis uppfyllts  
 
Målet att processa 5 000 asylsökande irakier, varav 2 000 genom 
AIHIAS-projektets rutiner har delvis uppfyllts. Totalt handlades knappt 
4 500 irakärenden och knappt 2 500 inom AIHIAS-projektet14. Målet att 
snabbutreda enklare ärenden rättssäkert inom 14 dagar har emellertid 
inte uppfyllts.  

 
Trots att handläggningstiden för enklare ärenden, som i målsättningen 
uttrycks som klara bifallsärenden, inte har gått att urskilja i statistiken 
kan man dra den slutsatsen eftersom endast tre ärenden avslutades inom 
14 dagar. Alla tre ärenden avskrevs. Inget bifallsärende kom alltså till 
beslut. 
 
En expertgrupp, Irakdesken, inrättades men den fungerade inte som ett 
starkt stöd för AIHIAS-projektet. Förväntningarna inom projektet på att 
den skulle vara tillgänglig och ett stöd i den initiala asylprocessen 
infriades inte. Desken kom i praktiken att utgöra ett stöd för hela verket, 
lika mycket för prövningsenheterna ute i landet. Vid några 
prövningsenheter upplevdes dock den delen i AIHIAS-projektet fungera 
bra. 

                                                 
14 Enligt projektledaren har 2 498 ärenden helt eller delvis utretts med AIHIAS- 
handläggningsrutiner där 1664 av de asylsökande irakierna bott i anläggningsboende 
i Flen och 834 i eget boende. 
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AIHIAS-projektet etablerade och drev också ett lokalt nätverk under 
tiden för projektet, vilket var ett av målen. Nätverket skulle dock inte ha 
kunnat fungera om söktrycket varit så stort som man hade förväntat sig. 
Det viktigaste bestående ”bidraget” av nätverkssamarbetet var 
domstolens godkännande av AIHIAS-projektets dokumentgranskning av 
om handlingar är äkta eller falska. Detta innebär en betydande 
tidsbesparing jämfört med att skicka handlingarna till Statens 
kriminaltekniska laboratorium, vilket är den rutin som dittills tillämpats. 
Hur domstolen gjort bedömningen framgår inte och det går därför inte 
att fastslå att metoden är rättssäker. 
 
Det finns flera tänkbara förklaringar till att målet för kortare 
handläggningstid inte uppnåddes. Förutsättningarna för AIHIAS-
projektet förändrades i förhållande till hur projektet var planerat. 
Söktrycket minskade och kraven för att bevilja uppehållstillstånd 
skärptes. Rutinerna var anpassade för att hantera stora 
flyktingströmmar, där beslut om uppehållstillstånd skulle kunna fattas 
utan omfattande individuell utredning. Handläggarna var nyrekryterade 
och oerfarna vilket innebar att kvaliteten i utredningarna, trots att de var 
omfattande, ofta inte var tillräckligt bra för att kunna fatta snabba beslut. 
Irakdesken var i praktiken inte tillräckligt tillgänglig för handläggarna 
och beslutsfattarna i Flen.  
 
En annan förklaring är att AIHIAS-rutinerna under det första halvåret 
inte var anpassade till att hantera irakier som sökte asyl och bodde i eget 
boende. Projektformens fördelar om flexibel anpassning till förändrade 
förutsättningar kunde inte tas tillvara eftersom det var ett EU-projekt 
och några ändringar genomfördes inte förrän avtalet med EU-
kommissionen hade omförhandlats.  
 
Ett av målen med AIHIAS var att kostnaderna för projektet skulle 
minimeras. AIHIAS projektet kostade drygt 34 miljoner euro, vilket var 
15 miljoner euro mindre än budgeterat enligt bilagan till projektets 
slutrapport. Men om satsningen ska kunna bedömas som 
kostnadseffektiv måste den genomsnittliga kostnaden för alla avgjorda 
asylärenden som helt eller delvis utreddes inom AIHIAS vara lägre 
jämfört med om utredningen helt genomförts inom den ordinarie 
processen. Den genomsnittliga kostnaden för alla avgjorda asylärenden 
som helt eller delvis utreddes inom AIHIAS var 15 879 kronor och den 
genomsnittliga kostnaden för alla avgjorda asylärenden 2008 exklusive 
AIHIAS utredda ärenden var 14 668 kronor. Snittkostnaden för 
utredning i den ordinarieprocessen var med andra ord något lägre. Vi har 
inte kunnat få fram någon jämförbar siffra för den genomsnittliga 
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kostnaden för alla avgjorda ärenden avseende andra utomeuropeiska 
länder. Men man kan anta att den kostnaden är högre än 14 668. 
Projektet har inte varit ekonomiskt effektivt om man jämför med 
snittkostnaden för asylärenden som utretts och avgjorts i den ordinarie 
processen.  
 
Vad kan förklara att AIHIAS lyckats något sämre ekonomiskt sett? En 
förklaring är att kostnaderna för fortsatt utredning i den ordinarie 
processen varit höga (i snitt 22 079). En annan att projektet haft initiala 
kostnader för rekrytering, inskolning av personal och lokaler. Ytterligare 
en förklaring är att under de första månaderna hade AIHIAS-projektet en 
överkapacitet eftersom de enligt avtalet med EU-kommissionen endast 
kunde ta emot anläggningsboenden och tillströmningen av sökande som 
valde anläggningsboende var lägre än förväntat. Men den främsta 
förklaringen är sannolikt att andelen enkla ärenden minskade genom att 
kraven för att bevilja uppehållstillstånd blev hårdare för irakiska 
asylsökanden under 2008. Det krävdes en grundlig individuell prövning. 
Den genomsnittliga kostnaden för ärenden som utreddes och avslutades 
inom AIHIAS var 7 622 kronor. Om fler ärenden kunnat avslutas inom 
AIHIAS hade handläggningskostnaderna kunnat bli betydligt lägre. 
 
Slutsats 2: AIHIAS har bidragit till kortare handläggningstider med 
vissa negativa konsekvenser för den fortsatta asylprocessen. 
 
Den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden handlagda med 
AIHIAS-rutiner och avslutade vid enheten eller vid annan enhet var 157 
dagar, vilket var 110 dagar snabbare än övriga enheter. Under 2008 
avgjordes 31 procent av alla asylärenden inom sex månader, vilket var 
Migrationsverkets mål. Motsvarande siffra för AIHIAS-utredda ärenden 
var 66 procent. Dubbelt så många AIHIAS-ärenden utreddes och 
avslutades alltså inom ett halvår jämfört med den ordinarie processen.  I 
årsredovisningen för 2008 anges att siffran 31 % också inkluderar en del 
gamla ärenden, vilka kan ha bidragit till att förlänga handläggningstiden. 
Även med det i beaktande visar AIHIAS-projektet att det går att minska 
handläggningstiden radikalt, men detta har samtidigt fått en del negativa 
konsekvenser för den fortsatta utredningsprocessen och rättssäkerheten.  
 
Beslutsfattare vid de prövningsenheter som tog över ärenden upplevde 
att AIHIAS-utredningarna ofta komplicerade det fortsatta utrednings-
arbetet. Eftersom förordnandet av offentligt biträde inte var 
behovsanpassade fick man långa inlagor av biträdena och inte slutinlagor 
som prövningsenheterna skulle ha behövt. Vidare framhölls att trots att 
AIHIAS-utredningarna ofta var långa fick man ändå ibland börja om från 
början eftersom de inte gått på djupet där det behövdes. På 
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prövningsenheter där en ny muntlig utredning gjordes regelmässigt 
upplevdes detta som onödigt dubbelarbete. 
 
Att AIHIAS-rutinerna bidragit till att handläggningstiderna kunnat 
kortas inom ramen för projektet beror främst på rutinerna att snabbt 
kalla asylsökande till utredning samt att de inte förordnade ett offentligt 
biträde direkt. Att den totala handläggningstiden blev kortare berodde 
även det på dessa rutiner och på att Migrationsverket i viss mån valt att 
prioritera AIHIAS-ärenden.  
 
AIHIAS-rutinernas negativa konsekvenser för den ordinarie processen 
kan bland annat kopplas till att kommunikationen och samordningen 
mellan AIHIAS-projektet och landets prövningsenheter inte fungerade 
väl. Att AIHIAS-utredningarna arbetade utifrån en gemensam mall och 
att AIHIAS-projektet förordnade offentliga biträden utan att anpassa 
biträdenas uppdrag till det enskilda ärendet innebar även det svårigheter 
för den fortsatta processen. I praktiken kom asylprövningsenheterna att 
använda AIHIAS-utredningar och biträdenas inlagor på olika sätt. Där 
det fungerade effektivast var när prövningsenheten kunde fatta beslut 
med eller utan kompletterande muntlig utredning.  
 
Slutsats 3. AIHIAS-rutinerna innebär brister när det gäller 
rättssäkerheten 
 
Asylsökande irakier som utreddes inom AIHIAS-projektet upplevde att 
de inte blev tillräckligt informerade om hur utredningsprocessen skulle 
komma att utvecklas och vilket beslut som skulle komma att fattas och 
när det skulle kunna fattas. Någon kontinuerlig information om hur långt 
ärendet hade kommit i processen lämnades inte alltid, alternativt nådde 
den inte fram till de asylsökande. Genom att asylsökande inte i tillräcklig 
grad redogjort för sina asylskäl har berättelsen behövt kompletteras, 
vilket ibland framstått som motsägelsefullt och medfört ett 
trovärdighetsproblem som fått negativa konsekvenser för den sökande. 
De fyra offentliga biträden som intervjuades ifrågasatte AIHIAS-
projektet ur rättssäkerhetssynpunkt, främst för att den sökande behöver 
sakkunnig hjälp från början för att veta vad som ska lyftas fram i 
utredningen. 
 
Migrationsverkets prövningsenheter och Migrationsdomstolen har i de 
fall de kallat till muntlig utredning gett den sökande en (ny) chans att 
klargöra sina asylskäl och förklara uppgifter där det funnits frågetecken 
och därigenom minskat risken för rättsosäkra beslut. 
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Mot bakgrund av enkäten och de intervjuades erfarenheter av hur 
snabbutredning utan biträde har fungerat är utvärderingens bedömning 
att AIHIAS-rutinerna inte kan garantera en acceptabel rättssäkerhet i 
samtliga fall.  
 
Slutsats 4: Om en asylsökande är nöjd med Migrationsverkets, andra 
myndigheters och kommuners insatser, påverkas starkt av var i 
asylprocessen han/hon befinner sig 
 
Drygt hälften av de asylsökande irakierna som utreddes inom AIHIAS-
projektet var nöjda med hur Migrationsverket hade arbetat med deras 
asylärenden. De asylsökande som väntade på beslut eller fått avslag var 
oftast inte nöjda med Migrationsverkets handläggning av deras ärende, 
medan de som hade beviljats uppehållstillstånd var övervägande nöjda. 
De asylsökandes erfarenhet och bedömning av andra myndigheters, 
kommuners och offentliga biträdens stöd och hjälp följde samma 
mönster. 
 
Varje dag som en asylsökande slipper vänta på beslut innebär en human 
vinst för de flesta asylsökanden. I de flesta fall innebär det en minskad 
risk för ohälsa, samt förbättrade förutsättningar för integration (för 
sökande som beviljas uppehållstillstånd). Om möjligheten att få asyl 
bedöms som mycket liten av den sökande kan väntan på beslut kanske 
upplevas mindre pressande eftersom det fortfarande finns ett litet hopp. 
 
Utvärderingen har baserats på projektdokument, Migrationsverkets 
statistik, en enkät som UCER skickat till alla irakier över 18 år som sökt 
asyl i Sverige under 2008 och som deltagit i AIHIAS-projektet, samt på 
mer än 30 intervjuer med aktörer som varit involverade eller berörts av 
projektet. Det samlade materialet har gett en allsidig bild av projektet. 
Skulle utvärderingens resultat ha förändrats om svarsfrekvensen på 
enkäten varit högre, om fler AIHIAS-handläggare/beslutsfattare och 
offentliga biträden hade intervjuats? Vi bedömer att det insamlade 
materialet ger en rättvisande bild av AIHIAS-projektet och att resultatet 
inte skulle ha förändrats nämnvärt. Analyserna, bedömningarna av 
måluppfyllelse och effekter, samt huvudslutsatserna har stöd i 
materialet. Rapporten, som också granskats av en extern forskare, gör 
samma bedömning, men materialet kan självklart tolkas och bedömas på 
flera sätt.  
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SUMMARY 
 
The Swedish Migration Board’s project “Alternative Initial Handling of 
Iraqi Asylum-Seekers” (AIHIAS) was developed in 2007 at a period of 
large influx of Iraqi asylum seekers to Sweden and implemented in 2008 
when the criteria for granting residency permits in Sweden were 
strengthened and the amount of asylum applicants decreased radically. 
 
The main objective of the AIHIAS-project was to develop and run a new 
alternative initial asylum handling procedure for Iraqi asylum applicants. 
The time reduction goal was set to a maximum of two weeks handling 
time within the AIHIAS-project. The second objective was to establish 
and run an operational and sustainable local network for dealing with 
relevant questions concerning the Iraqi applicants in the initial phase of 
the asylum procedure. And the third objective was to launch and run an 
Iraqi support desk of Iraqi expertise in support of the AIHIAS project 
and other units handling pending Iraqi cases within the Swedish 
Migration Board. 
 
The overall conclusions of the evaluation are: 
1) The project’s objectives have partly been achieved. A new alternative 
asylum handling procedure has been developed and tried out during 
2008. The alternative asylum handling model has processed the 
prescribed number of cases. However, the time goal for handling asylum 
cases was not achieved. An operational network between the Swedish 
Police and Swedish Migration Board has been created. A support desk 
containing of expertise in COI/asylum law/legal applications/statistics 
was also set up.  However, the desk has not worked as a firm support to 
the AIHIAS-project. Furthermore, the project has not been cost effective, 
that is, the average cost for AIHIAS investigations were slightly higher 
than the average cost for processing asylum applications through the 
ordinary asylum process. 
 
2) The AIHIAS-handling model contributed to decrease the handling 
time, but with negative consequences for the continuing asylum process. 
The average handling time was reduced when processed with the new 
AIHIAS-routines. In 2008, 66 percent of the asylum applications, partly 
or totally processed through the AIHIAS-routines, were finalised within 
six months compared with 31 percent of the applications processed 
through the ordinary asylum process. However, this achievement has 
also had some negative consequences for the ordinary asylum process. 
Although administrators and decision makers who continued the 
handling of applications after booked out from the AIHIAS-project 

 75



considered most of the AIHIAS-investigations sufficient they also 
experienced negative effects of the project. For example, the quality of 
AIHIAS-investigations varied and some did not hold acceptable quality 
for coming to judgement about granting residency permits with minor 
additional investigations. In such cases they had so start all over again. 
Investigation without lawyers assisting the asylum seekers, which was a 
key feature of the AIHIAS-model, also made it more complicated and 
sometimes confusing for those responsible for the continuing process. 
 
3) The AIHIAS-routines implies problems of rule of law. Many asylum 
seekers perceived that they were incompletely informed about the 
handling procedure and when decisions could be expected. The AIHIAS-
model, in which the initial investigation was carried out without a lawyer, 
was considered a problem of rule of law by a number of investigators and 
decision makers and by the lawyers interviewed. The criteria for granting 
residency permits were somewhat higher for applications decided within 
AIHIAS compared with decisions taken within the ordinary process. 
Interviews indicate that the minutes from AIHIAS investigations 
sometimes were used to question the trustworthiness of the asylum 
seeker. Taken into account that the investigation was carried out without 
a lawyer, this implies a problem of rule of law.  
 
4) Asylum seekers satisfaction with the Migration Board, other agencies 
and municipalities are strongly correlated with where the asylum 
seekers are in the asylum process. Asylum seekers that have not received 
residency permit, or are pending, were generally not pleased with the 
help and support provided by the Migration Board and other authorities. 
Their perceived health was also worse compared with those that had 
received residency permit. Although all asylum seekers were in a pressing 
situation, those that had received residency permit where more satisfied 
with the Migration Board and other authorities, as well as with their 
lawyers. 
 
The rather poor results of the new handling model could be explained by 
the Governments interpretation of improved conditions in Iraq from the 
mid of 2007 which led to a new Swedish praxis for Iraqi asylum seekers 
with more demanding criteria for residency permit. The amount of easily 
processed applications diminished radically and as the AIHIAS-handling 
model was aimed at situations with extensive refugee movements and 
easily processed applications it did not work well for applications that 
required thorough investigation of the asylum seekers security situation 
in Iraq. Hence, the AIHIAS-model was eventually tried out under 
conditions which it was not designed for.  
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BILAGA 1. UTVÄRDERINGSMATRIS FÖR AIHIAS-
PROJEKTET  
 
Utvärderingst
ema/ -frågor 

Indikatorer Datakällor och 
datainsamlings-
metoder 

Handläggnings-
tider 

Genomsnittlig handläggningstid 
för alla som sökt asyl i Sverige 
2008. 
 
Genomsnittlig handläggningstid 
för asylsökande från Irak 2008. 
 
Genomsnittlig handläggningstid 
för asylsökande från Irak som 
utretts inom AIHIAS. 
 
Genomsnittlig handläggningstid 
för asylsökande som utretts inom 
AIHIAS och fått beslut om 
uppehållstillstånd inom AIHIAS 
 
Genomsnittlig handläggningstid 
för asylsökande som utretts inom 
AIHIAS och fått beslut om 
uppehållstillstånd eller avslag i 
den ordinarie processen 
 
Genomsnittlig handläggningstid 
för asylsökande som utretts inom 
AIHIAS och som också kallats till 
förhör i den ordinarie processen 
 
Genomsnittlig handläggningstid 
för asylsökande som utretts inom 
AIHIAS och som inte kallats till 
förhör i den ordinarie processen 
 
Andel asylsökande som utretts 
inom AIHIAS och fått beslut om 
uppehållstillstånd inom AIHIAS. 
Andel asylsökande irakier som fått 

Migrationsverkets 
egen statistik 
 
Statistisk analys av 
asylansökningar 
och asylbeslut 
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beslut om uppehållstillstånd inom 
14 dagar som utretts inom 
AIHIAS. 
 
Andel asylsökande som utretts 
inom AIHIAS och fått beslut om 
uppehållstillstånd i den ordinarie 
processen. 
 
Andel asylsökande irakier som fått 
avslag och som utretts inom 
AIHIAS. 
 

Rättsäkerhet Andel asylsökande irakier som 
2008 upplysts om asylsökandes 
rättigheter i Sverige 
 
Andel asylsökande irakier som 
2008 upplysts om AIHIAS-
processen 
 
Andel asylsökande som har fått 
kontinuerlig information om 
ärendets gång 
 
Andel asylsökande irakier 2008 
som tillfrågats om önskemål om 
offentligt biträde om ärendet förs 
över i den ordinarie processen? 
 
Andel asylsökande irakier 2008 
som begärt offentligt biträde 
under AIHIAS-utredningen? 
 
Andel asylsökande irakier som har 
tilldelats offentligt biträde 2008. 
 
Andel asylsökande irakier 2008 
som upplysts om Eurodacs 
fingeravtrycksregister och 
Dublinförordningen och att 
sökning kommer att göras i detta 
(vid ansökningstillfället) 

AIHIAS 
rutinhandbok 
 
 
 
Intervjuer med 
asylutrednings- och 
mottagningshandlä
ggare, juridiska 
biträden, 
beslutsfattare vid 
asylprövningsenhet
erna 
 
Äkthetsgranskaren 
Irakdesken  
 
Enkät till 
asylsökande 
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Andel AIHIAS-utredda ärenden 
som lett till avslagsbeslut som 
asylsökande upplever har fått en 
tillfredsställande motivering till 
beslut 
 
Andel AIHIAS utredda 
asylansökningar som lett till 
beslut om uppehållstillstånd med 
flyktingsstatus inom AIHIAS 
 
Andel AIHIAS utredda 
asylansökningar som lett till 
beslut om uppehållstillstånd med 
flyktingsstatus i den ordinarie 
processen 

Human 
asylprocess 

Andel AIHIAS-utredda irakiska 
asylsökande som bemöts med 
respekt och värdighet 
 
Andel AIHIAS-utredda irakiska 
asylsökande som fått kontinuerlig 
information om ärendets gång 
 
Andel irakiska asylsökande 2008 
som fått beskedet att utredningen 
överförs till den ordinarie 
processen  personligen av 
handläggare eller boendeansvarig 
(se rutinhandboken s 34; 
delgivning av beslut under 
utveckling s 60) 
 
Andel irakiska asylsökande som 
fått möjlighet att fråga om varför 
utredningen överförs till den 
ordinarie processen i samband 
med beskedet (se rutinhandboken 
s 34) 
 
Andel asylsökande som fått 
tillräckligt med tid att fråga när 

AIHIAS 
rutinhandbok 
 
Intervjuer med 
utrednings- och 
mottagningshandlä
ggare, offentliga 
biträden,  
 
Intervju med 
ansvarig 
sjuksköterska 
 
Enkät till 
asylsökande 
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beslut om avslag meddelats 
 
Andel irakiska asylsökande som 
fått tillfredsställande motivering 
till fattat avslagsbeslut 
 
Andel irakiska asylsökande som 
fått tillfredsställande svar på 
frågor om varför utredningen 
överförts till den ordinarie 
processen  
 
Andel irakiska asylsökande som 
fått beskedet om avslag på ett 
humant sätt (kan troligen inte 
undersökas) 
 
Andel irakiska asylsökande som 
2008 fått ett boende som de är 
nöjda med. 
 
Andel som fått tillfredställande 
stöd av juridiskt biträde 
 
Andel barn som har kommit till 
tals i utredningen 
 
Andel barn som mår dåligt som 
fått psykologiskt stöd/ vård 
 
Andel sökande med hälsoproblem 
som fått hälso- och sjukvård 
 
Andel som fått den sjukvård de 
behöver 
 

Säkerhetsrisker  Andel asylärenden där sökning 
gjorts i Eurodac registret 
 
Andel asylärenden där sökning 
gjorts i MR/ BR/SIS registren 
 
Andel asylärenden där 

Intervju med 
Irakdesken, 
beslutsfattare inom 
AIHIAS och på 
prövningsenhetern
a, samt lokala 
nätverket 
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äkthetsgranskning gjorts 
 

Resurshus-
hållning  

Genomsnittlig kostnad för alla 
avgjorda asylärende 2008  
 
Genomsnittlig kostnad för alla 
avgjorda asylärende 2008 exkl 
AIHIAS utredda ärenden 
 
Genomsnittlig kostnad för alla 
avgjorda asylärende avseende 
andra utomeuropeiska länder 
2008 
 
Genomsnittlig kostnad för alla 
avgjorda asylärenden som helt 
eller delvis utretts inom AIHIAS 
2008 
 
Genomsnittlig kostnad för alla 
avgjorda asylärenden som utretts 
och avslutats inom AIHIAS 2008 
 
Genomsnittlig kostnad för alla 
avgjorda asylärenden som utretts 
inom AIHIAS och avslutats vid 
annan prövningsenhet 2008 

Migrationsverkets 
statistik 

Hur lokala 
nätverket har 
fungerat 

- Intervjuer med 
medverkande och 
berörda aktörer 

Hur Irakdesken 
har fungerat 

- Intervjuer med 
medverkande och 
berörda aktörer 
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BILAGA 2. ENKÄT TILL ASYLSÖKANDE IRAKIER 

Brev och enkät till asylsökande irakier (på svenska) 
Detta informationsbrev vänder sig till dig som har fått uppehållstillstånd, väntar på besked 
om uppehållstillstånd eller har överklagat eller kommer att överklaga Migrationsverkets 
beslut. 
 
Centrum för utvärderingsforskning vid Umeå universitet genomför en utvärdering av 
asylprocessen för alla irakier som ansökt om asyl i Sverige under 2008. Syftet med 
utvärderingen är bl.a. att undersöka om en kortare handläggningstid kan uppnås samtidigt 
som rättssäkerheten garanteras. För att kunna undersöka om asylprocessen har varit human 
och rättssäker har vi utarbetat en enkät som vi ber dig besvara. Vi respekterar dig högt och 
vill med enkäten få en så rättvisande bild av dina och andra irakiers erfarenheter och 
upplevelser som möjligt. Vi vill betona att vi har full respekt för din situation och att vi sätter 
stort värde på den tid som du lägger ner på att besvara enkäten.  
 
Vi vill först presentera oss kort genom att säga att vi är tre forskare som är verksamma vid 
Umeå universitet. Jag heter Dr. Anders Hanberger och kommer tillsammans med mina 
kollegor Dr. Gunilla Mårald och Dr. Mehdi Ghazinour att genomföra utvärderingen. Vi 
genomför utvärderingen på Migrationsverkets uppdrag, men vi vill understryka att vi inte har 
någon koppling till Migrationsverket och inte något med ditt asylärende att göra. Dina svar 
kommer inte heller att påverka ditt ärende. Vi behöver inte veta ditt namn och personnummer. 
Dina svar är anonyma och kommer inte att kunna kopplas till dig som person. Resultaten 
kommer att presenteras så att enskilda personer inte kan identifieras. Vi vill också upplysa om 
att det nummer som står på svarskuvertet används av oss för att veta till vem vi ska skicka ut 
påminnelsebrev om enkäten. Det är bara vi tre forskare som kommer att läsa och analysera 
svaren. Vi vill också betona att vi inte har någon koppling till Irak eller till någon irakisk 
organisation. 
 
Vi vill tacka Dig på förhand för att du tar dig tid och besvarar våra frågor! Dina svar är 
mycket viktiga för att vi ska kunna utvärdera hur asylprocessen fungerar och kunna föreslå 
åtgärder till förbättringar om det behövs. Vår studie kommer att presenteras i mitten av 2009 
på centrets hemsida www.ucer.umu.se.  
 
Stort tack på förhand för att du delar med dig av dina upplevelser och erfarenheter! 
 
Har du frågor om enkäten kan du fråga någon av oss: 
Anders.hanberger@ucer.umu.se 090-7866598 
Gunilla.marald@ucer.umu.se  090-7867178 
Mehdi.ghazinour@socw.umu.se 090-7869872 
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Vi ber dig vänligen besvara frågorna genom att kryssa för det svarsalternativ som stämmer 
bäst med din uppfattning och erfarenhet. Nedan ett exempel.  
 
Jag har fått utförlig information om Sverige. 

 
Ja            
Nej            

 
 
När du fyllt i enkäten skickar du tillbaka den till oss i bifogat svarskuvert. 
 
 

Frågor att besvara: 
 
1) Ange hur långt du har kommit i asylprocessen när du besvarar enkäten 

 
Jag väntar på beslut om uppehållstillstånd        
Jag har fått besked om att mitt ärende har förts över till den ordinarie processen       
Jag har fått beslut om uppehållstillstånd          
Jag har ansökt om uppehållstillstånd men har beslutat att återvända till Irak frivilligt  
Jag har fått beslut om avslag och har överklagat/kommer att överklaga beslutet      
Jag har fått beslut om avslag och kommer att återvända till Irak        
 
2) Ange hur lång tid du fick vänta på beslut om uppehållstillstånd efter att du lämnat in 
asylansökan:  
 
Mindre än 14 dagar   
15-30 dagar    
31-45 dagar    
46-60 dagar    
2-6 månader    
Mer än 6 månader   
Väntar fortfarande på beslut  
  
Om du svarat ”väntar fortfarande på beslut” besvara fråga 3 annars gå vidare till fråga 4. 
 
3) Ange hur lång tid du hittills har fått vänta på beslut om uppehållstillstånd efter att du 
lämnat in asylansökan:  
 
Mindre än 14 dagar  
15-30 dagar   
31-45 dagar   
46-60 dagar   
2-6 månader   
Mer än 6 månader  
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4) Migrationsverket informerade mig i början av utredningen att beslut om uppehållstillstånd 
eller fortsatt utredning kommer att fattas inom 14 dagar. 

 
Ja            
Nej            
 

5) Jag har fått kontinuerlig information om hur långt mitt ärende har kommit i processen. 
 
Ja            
Nej            

 
6) Jag har fått information om mina rättigheter under ärendehandläggningen. 

 
Ja            
Nej            
 

7) Jag upplevde att handläggaren tog det jag berättade på allvar. 
 
Ja            
Nej            

 
8) Jag fick tillräckligt med tid på mig att berätta om mina skäl för asyl i Sverige.  

 
Ja            
Nej            
 

9) Jag är nöjd med hur Migrationsverket har arbetat med mitt asylärende. 
   
Ja            
Nej            

 
Om du samtidigt ansökt om asyl för ett eller flera barn besvara fråga 10 annars gå vidare till 
fråga 11.   
 
10) Jag anser att Migrationsverket har tagit hänsyn till barnens rättigheter i 
ärendehandläggningen (mottagning, utredning, prövning av asyl, beslut med mera). 

 
Ja            
Nej            

 
Om du fått avslag på din asylansökan besvara frågorna 11-13 annars fortsätt med fråga 14. 
 
11) Jag anser att det fanns tillräckligt med tid för att ställa frågor och diskutera beslutet. 

 
Ja            
Nej            
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12) Jag fick en tillfredställande motivering till det beslut som fattats. 
 

Ja            
Nej            

 
13) I samband med utredningen och beslut fick jag tillräckligt stöd av mitt ”juridiska 
ombud”. 
 

Ja            
Nej            

 
14) Jag har under asylutredningen till störst del bott i 
 

Eget boende             
Anläggningsboende            
Kombination eget och anläggningsboende           
Annan form             
 

15) Är du på det hela taget nöjd med boendeförhållandena? 
 

Ja            
Nej            

 
16) Är du på det hela taget nöjd med det stöd och den hjälp du har fått av andra myndigheter 
(gäller ej Migrationsverket) och kommunen? 
 

Ja            
Nej            

 
17) Hurdant är ditt hälsotillstånd? 

 
Väldigt dåligt            
Dåligt           
Bra              
Väldigt bra       
 

18) Har du fått den hälso- och sjukvård som du behöver? 
 
Ja            
Nej            

 
19)Har du ett fungerande socialt nätverk? 

 
Ja            
Nej            
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FAKTA OM DIG SJÄLV 

 
Jag är:  
 
Man     
Kvinna    
 
Jag är:  
 
18-25 år   
26-35 år   
36-45 år   
46-55 år   
56-65 år   
66- år   
 
Vilken är den högsta utbildning du genomgått? 
 
Grundskola    
Gymnasieskola   
Universitet    
Teknisk skola/yrkesskola   
Jag har inte någon skolutbildning  
 
Civilstånd: 
 
Ensamstående   
Gift eller sammanboende   
 
 
TACK för att du har besvarat våra frågor!  
 
Stoppa den ifyllda enkäten i det bifogade svarskuvertet och posta det. Det behövs inget 
frimärke. 
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Brev och enkät till asylsökande irakier (på arabiska) 
 و حول عملية اللجوءمعلومات عن التقييم الذي تقوم به جامعة أومي

 

إن الرسالة اإلعالمية هذه موجهة للشخص الذي حصل على تصريح اإلقامة أو ينتظر الحصول على إجابة حول تصريح 
 .اإلقامة أو طعن في قرار مصلحة الهجرة أو سيطعن في القرار

 
قيين الين طلبوا اللجوء في السويد خالل يقوم مرآز أبحاث التقييم في جامعة أوميو بتقييم لعملية اللجوء بالنسبة لجميع العرا

من بين األهداف الكامنة وراء هذا التقييم هناك مثال إذا آان باإلمكان التوصل إلى تقصير لعملية التعامل بقضية . 2008عام 
قد ولكي نتمكن من إجراء البحث للتوصل إذا آانت عملية طلب اللجوء . اللجوء وفي الوقت نفسه ضمان األمان القانوني

نكن لك آل . تمت بصورة إنسانية وتوفر األمان القانوني فقد قمنا بعمل استمارة استبيان نرجو أن تقوم باإلجابة عليها
االحترام ونود عن طريق هذا البحث الحصول على أآثر صورة واقعية ممكنة عن التجارب التي عايشتها وعايشها 

 االحترام لوضعك وأننا سنكون لك من الشاآرين على الوقت الذي آما نود أن نؤآد أننا نكن آل. العراقيين اآلخرين
 .خصصته لنا ولإلجابة على هذا االستبيان

 
اسمي .  نود أوال أن نعّرف بأنفسنا بصورة مختصرة عن طريق القول أننا ثالثة من الباحثين الناشطين ضمن جامعة أوميو

سنقوم . رة جونيلال مورالد والدآتور مهدي غازي نور بتنفيذ التقييمالدآتور أندرس هانبارير وسأقوم سويا مع زمالئي الدآتو
بعمل التقييم بناء على مهمة أسندتها لنا مصلحة الهجرة ولكن نود أن نؤآد لك أنه ليس لنا أي عالقة ارتباط بمصلحة الهجرة 

ل من األشكال على التعامل آما إن اإلجابات التي تقدمها لن تؤثر بأي شك. وال أي عالقة بقضية اللجوء الخاصة بك
ستكون إجاباتك محاطة بسرية تامة ولن يتم التعرف على هوية من قدمها أو ربطها بشخصك بأي شكل من . بقضيتك
 . األشكال

آما نود أيضا أن نعلمك أن ما هو مدون على مغلف اإلجابة لن يستعمل إال من قبلنا لكي نتعرف على من سنقوم بإرسال 
لن يتمكن أي شخص آخر من قراءة وتحليل إجاباتك غير البحاثة الثالثة القائمين على .  االستبيانحولخطاب تذآير له 

 .آما نود أن نؤآد على أنه ليس لنا أي عالقة أو ارتباط بالعراق أو بأي منظمة عراقية.  المشروع
 

إجاباتك تعتبر مهمة للغاية لكي نتمكن إن ! آما نود أن نقدم لك الشكر بصورة مسبقة ألنك خصصت وقتا لإلجابة على أسئلتنا
سيتم تقديم . من تقيم آيفية سريان األمور ضمن عملية اللجوء ولكي نتمكن من اقتراح بعض اإلجراءات للتحسين إذا لزم ذلك

 ..se.umu.ceru.www في موقع المرآز على شبكة اإلنترنت 2009نتيجة دراستنا في منتصف عام 
 

 .شكرا جزيال لك ألنك سمحت لنا أن نتقاسم معك التجارب التي عايشتها والخبرات المستمدة منها
 

 إذا آانت توجد لديك أي تساؤالت عن هذا االستبيان فال تتوانى طرحها على أحد المذآورين أدناه 
se.umu.ucer@rgerhanbe.Anders 7866598-090 
se.umu.ucer@marald.Gunilla  7867178-090 
se.umu.socw@ghazinour.Mehdi 7869872-090 
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 استبيان لطالبي اللجوء العراقيين في السويد
 

في خانة اإلجابة التي تتوافق بأفضل صورة مع رأيك × نرجو أن تقوم باإلجابة على األسئلة عن طريق وضع عالمة 
 على سبيل المثال السؤال التالي. والتجربة التي عايشتها

 
 .لقد حصلت على معلومات مفصلة عن السويد

 
            نعم
            ال

 
 

 .بعد أن تقوم بملء االستبيان يرجى أن تقوم إعادته في مغلف اإلجابة المرفق طيا
 
 

 األسئلة التي نرجو أن تقوم باإلجابة عليها
 
  على أسئلة االستبيانالذي تجيب فيهأذآر إلى أي حد وصلت معاملة اللجوء الخاصة بقضيتك في الوقت ) 1

 
         ال زلت أنتظر قرار يتعلق بتصريح اإلقامة

        لقد وصلتني إجابة تفيد أنه تم تحويل  قضيتي إلى مسار بدء التعامل بها
          لقد حصلت على قرار يتعلق بتصريح اإلقامة

 رية                       لقد طلبت الحصول على تصريح اإلقامة ولكن قررت أن أعود إلى العراق بصورة اختيا
       سأطعن في القرار/لقد حصلت على قرار الرفض ولكني طعنت في القرار

         لقد حصلت على قرار الرفض وسأعود إلى العراق 
 
 :يح اإلقامة بعد تقديم طلب اللجوءأذآر طول الفترة التي انتظرت خاللها حتى حصلت على قرار تصر) 2
 

     يوما14أقل من 
     يوما30 – 15
     يوما45 – 31
     يوما60 – 46
     أشهر6 – 2

     أشهر 6أآثر من 
   ال زلت أنتظر القرار

  
 .4 وإال فانتقل إلى السؤال 3أجب على السؤال رقم " ال زلت أنتظر القرار"إذا آانت إجابتك 

 
 :أذآر طول الفترة التي تنتظر فيها حتى اآلن الحصول على قرار حول تصريح اإلقامة منذ أن قمت بتقديم طلب اللجوء) 3
 

     يوما14أقل من 
     يوما30 – 15
     يوما45 – 31
     يوما60 – 46
     أشهر6 – 2

     أشهر 6أآثر من 
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مة أو االستمرار في  يوما اتخاذ قرار حول تصريح اإلقا14لقد أبلغتني مصلحة الهجرة في بداية التحقيق أنه سيتم خالل ) 4

 .التحقيق
 
            نعم
            ال
 

لقد حصلت على معلومات مستمرة عن تطور األمور بالنسبة للتعامل بقضيتي وإلى أين وصلت ضمن مراحل عملية ) 5
 اللجوء  

 
            نعم
            ال

 
 .لقد حصلت على معلومات عن حقوقي خالل فترة التعامل بالقضية) 6

 
            نعم
            ال
 

 .لقد رأيت أن الموظف المسؤول عن القضية يصغي إلى أحاديثي بصورة جدية) 7
 
            نعم
   ال

          
 .لقد حصلت على وقت آاف للتحدث عن أسباب لجوئي إلى السويد) 8

 
            نعم
            ال
 

 .أشعر بالرضاء بالنسبة لكيفية تعامل مصلحة الهجرة بقضيتي) 9
   
            نعم
            ال

 
 أيضا وإال فاستمر إلى 10 فيرجى أن تجيب على السؤال أطفالإذا آنت في الوقت نفسه قد طلبت اللجوء لطفل أو لعدة 

 .11السؤال 
 

االستقبال، التحقيق، التعامل (أعتبر أن مصلحة الهجرة أخذت بعين االعتبار حقوق األطفال خالل التعامل بالقضية ) 10
 ). أخرىبقضية اللجوء، القرار وأمور

 
            نعم
     ال

        
 .14 وإال فانتقل إلى السؤال 13 – 11إذا آنت قد حصلت على رفض لطلبك فيرجى أن تجيب على األسئلة 

 
 .أعتبر أنه تم تخصيص وقت آاف لطرح األسئلة حول القرار والتناقش بخصوصه) 11

 
            نعم
            ال
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 .حصلت على تعليل آاف عن القرار الذي تم اتخاذه) 12
 

            نعم
      ال

       
 .خالل التحقيق والقرار حصلت على دعم آاف من قبل وآيلي القانوني) 13

 
            نعم
            ال
 

 خالل فترة التحقيق عن قضية اللجوء سكنت أطول مدة في ) 14
 

             سكن خاص
             سكن ضمن مؤسسة

            ما بين سكن خاص وسكن في مؤسسة
            شكل آخر من أشكال السكن

 
 هل تشعر بصورة عامة بالرضاء عن ظروف سكنك؟) 15

 
            نعم
     ال

        
غير مصلحة (هل تشعر بصورة عامة بالرضاء عن الدعم والمساعدة التي حصلت عليها من قبل سلطات أخرى ) 16

 ومن قبل البلدية؟) الهجرة
 

            منع
          ال
   

 آيف تعتبر حالتك الصحية اآلن؟) 17
 

           سيئة للغاية
            سيئة
              جيدة

       جيدة جدا
 

 اية الصحية والطبية التي تحتاج إليها؟هل حصلت على الرع) 18
 
            نعم
            ال
 

 هل توجد لديك شبكة اجتماعية فّعالة؟) 19
 
            نعم
            ال
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 :معلومات عن شخصك
 
  :أنا
 

     ذآر
    أنثى

 
 :عمري اآلن

 
    سنة25 – 18
    سنة35 – 26
    سنة45 – 36
    سنة55 – 46
    سنة65 – 56
    سنة66

 
 ؟ما هي أعلى دراسات قمت بممارستها

 
   المدرسة األساسية
    المدرسة الثانوية

    الجامعة
   معهد مهني/ معهد هندسي

    أنا لست متعلما
 

 :الحالة االجتماعية
 

    أعزب
   متزوج أو متعايش

 
 

 !مة في اإلجابة على األسئلةشكرا على مساهمتك القّي
 

 .ال يلزم وضع طوابع بريدية عليه. يرجى وضع االستبيان بعد ملئه في مغلف اإلجابة المرفق طيا
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BILAGA 3. INTERVJUFRÅGOR  
 

Intervjufrågor till projektledaren för AIHIAS 
1. Varför initierades AIHIAS projektet? 
2. Vem/vilka har medverkat i att utveckla projektet? (Notera 

kontaktuppgifter) 
3. Hur har projektet förankrats och bemötts inom Migrationsverket? 
4. Har det funnits problem och utmaningar i samband med 

genomförandet av projektet? Om så, ange vilka? 
5. Har betydande förändringar gjorts? Om så, ange vilka!  
6. Hur mycket medel har EU bidragit med? 
7. Vilka handläggare har rekryterats för AIHIAS? Ställdes särskilda 

krav? Har handläggarna fått några direktiv? 
8. Vem är expert? Hur arbetar experten? 
9. Finns det något som kännetecknar ”enklare ärenden”? 
10. Vilka asylsökande har valts ut för AIHIAS? Hur har det gått till i 

praktiken? 
11. Bedöms de sökandes nationalitet och identitet inom AIHIAS på 

samma sätt som i den ordinarie processen? 
12. Bland de asylsökande kan finnas personer som har gjort sig 

skyldiga till brott. Hur arbetar man med detta i AIHIAS 
(misstankar om terrorism, civil brott i Sverige)? Skiljer det sig från 
den ordinarie asylprocessen? 

13. Är de tolkar man använder i AIHIAS auktoriserade? Om inte, vilka 
har man anlitat? Hur hanteras frågor om att inte föra information 
vidare? 

14. (Hur) har projekten följts upp internt inom verket? Vad visar 
uppföljningarna? Finns rapporter? 

15. Har andra initiativ med liknande målsättningar genomförts? Om så 
vilka? 

16. Vilket intresse har andra aktörer (myndigheter, EU-kommissionen 
och andra nationer) visat för AIHIAS? 

17. Hur har ni konkret arbetat med att etablera och driva det lokala 
nätverket? Vilka ingår i nätverket? Hur fungerar det? Finns det 
kvar idag? 

18. Har supportdesken sjösatts? Vilka experter ingår? 
(kontaktuppgifter) Hur fungerar den? Finns det kvar idag? 

19. Vad händer med projektet nu? (Hur) är det tänkt att 
erfarenheterna från projekten ska tillvaratas i den ordinarie 
verksamheten? 

20. Övrigt 
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Intervjufrågor till AIHIAS-handläggare 
 

1. Hur länge har du arbetat på Migrationsverket? 
2. Har du god kännedom om förhållandena i Irak? 
3. Hur fick du information och kunskap om Irak? 
4. Hur många irakiska asylärenden har du handlagt under 2008? 
5. Hur uppfattar du att AIHIAS-projektet har fungerat? 
6. Fick du några direktiv för ditt arbete? 
7. Är det möjligt att utreda och komma till beslut om 

uppehållstillstånd inom 14 dagar i enklare ärenden? Motivera 
8. I de fall som det gick att komma till beslut på kort tid vad var 

avgörande? 
9. I de fall som det inte gått att komma till beslut på kort tid vad var 

avgörande? 
10. Informerade du de asylsökande om deras rättigheter? Hur? 
11. Hur upplevde du att tolkarna fungerade? 
12. Hur arbetade du med juridiskt ombud? Hur fungerade 

kontakterna? 
13. Informerade du den asylsökande om sökning i 

fingeravtryckregister? 
14. Vilka anteckningar gjorde du? 
15. Fick asylsökande ta del av uppgifter som lämnats in av någon 

annan? Fick de lämna synpunkter på uppgifterna? 
16. Upplevde du att du kunde avsätta den tid som behövdes på de 

asylsökande? 
17. Arbetade du också med ansökningar som gällde barn? Hur 

fungerade dessa ärenden? 
18. Rådgjorde du med beslutsfattare kring sökning i MR/BR/SIS/ 

Eurodac registren? Hur? 
19. Förberedde du den asylsökande på det beslut/besked som de 

skulle få? Hur? 
20. Har du noterat några effekter/ konsekvenser av AIHIAS? Vilka? 
21. Är rutinerna för AIHIAS bra? Finns behov av förändringar?  
22. Har du några andra erfarenheter av handläggningen av 

irakflyktingar/ övriga synpunkter? 
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Intervjufrågor till beslutsfattare i AIHIAS-projektet 
 

1. Hur länge har du arbetat på Migrationsverket? 
2. Har du god kännedom om förhållandena i Irak? 
3. Hur fick du information och kunskap om Irak? 
4. Hur många irakiska asylärenden har du fattat beslut om under 

2008? 
5. Hur uppfattar du att AIHIAS-projektet har fungerat? (jämfört med 

ordinarie processen) 
a. Kontakt/samverkan med handläggare? 

6. Har du fått några direktiv för ditt arbete? 
7. Är det möjligt att utreda och komma till beslut om 

uppehållstillstånd inom 14 dagar i enklare ärenden? Motivera 
8. I de fall som det gick att komma till beslut på kort tid vad var 

avgörande? 
9. I de fall som det inte gick att komma till beslut på kort tid vad var 

avgörande? 
10. Anser du att du haft ett tillräckligt gediget underlag för att kunna 

fatta välgrundade beslut om uppehållstillstånd? Motivera 
a. Är det något som du har saknat i utredningarna? Vad? 
b. Skiljer sig snabbutredningarna från ordinarie utredningar? 

Hur? 
11. Skiljer sig de beslut som du fattat för AIHIAS-ärenden från andra 

beslut som handlagts i den ordinarie processen med avseende på 
beslut och beslutsgrund? 

12. Har snabbutredningen enligt AIHIAS-rutinen haft betydelse för 
ärenden som överförts till ordinarie processen? Om så, förklara 
närmare. 

13. Har du noterat några konsekvenser av AIHIAS? Vilka? 
14. Är rutinerna för AIHIAS bra? Finns behov av förändringar? Skulle 

de kunna användas generellt? 
15. Övriga synpunkter? 
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Intervjufrågor beslutsfattare vid prövningsenheterna 
 

1. Hur uppfattar du att AIHIAS-projektet har fungerat? (jämfört med 
ordinarie processen) 

2. Borde man, enligt din bedömning, kunnat fatta beslut inom 
AIHIAS enligt din bedömning? 

3. Hur har AIHIAS-utredningarna använts? 
4. Vilken är din erfarenhet av snabbutredning utan juridiskt biträde? 
5. Skiljer sig de beslut som du fattat för AIHIAS-ärenden från andra 

beslut som handlagts i den ordinarie processen med avseende på 
beslut och beslutsgrund? 

6. Har du noterat några andra effekter/konsekvenser av AIHIAS? 
Vilka? 

7. Övriga synpunkter? 
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Intervjufrågor till offentliga biträden 
 

1. Hur länge har du arbetat som juridiskt biträde för asylsökande? 
2. Hur många asylsökande har du företrätt som utretts genom 

AIHIAS-projektet? 
3. Skulle du vilja beskriva hur du gick väga till i ett ärende efter den 

första kontakten från migrationsverket? 
4.  (När) fick du ta del av utredningarna?  
5. Vilket är ditt intryck av utredningarna?  

- Hur bedömer du kvaliteten?  
- Skiljer det sig från andra asylutredningar som du har erfarenhet 

av? Hur? 
6. Hur vill du beskriva effekterna/följderna för dina klienter av att 

först ha utretts utan juridiskt biträde?  
7. Finns det några problem ur rättssäkerhetssynpunkt med AIHIAS-

utredningar utan biträde? Beskriv i så fall dessa! 
8. Har du något råd som du skulle ha gett dina klienter om du varit 

deras biträde från början av AIHIAS-utredningen? 
9. Hur lång tid avsatte du per ärende? 
10. (Hur) har AIHIAS-utredningar påverkat handläggningstiden för 

ärenden som förts över till den ordinarie processen? 
11. Deltog du i muntliga förhandlingar där din inlaga och AIHAIS-

utredningen behandlades? 
- Fanns det skillnader mellan AIHIAS-utredningen och din inlaga 

(vad som kom fram i dina samtal med asylsökande)? Hur ofta 
och vilka skillnader? 

12. Vet du hur det har gått för de asylsökande Irakierna som du var 
juridiskt biträde för? 

13. Anser du att de asylsökande Irakierna har garanterats rätten att 
prövas av en opartisk och oberoende domstol vid överklagan av ett 
avslagsbeslut? Har AIHIAS-utredningar påverkat möjligheterna att 
i Migrationsdomstolen få ett avslagsbeslut ändrat till beslut om 
uppehållstillstånd? 

14. Har du några andra synpunkter på AIHIAS-utredningar? 
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BILAGA 4. UTVÄRDERING AV JIMMSA-PROJEKTET 

Inledning 
I denna bilaga redovisas utvärderingen av projektet “Joint Iraqi 
Migration Movements Strategy and Analysis Project” (JIMMSA).  
Som framgick av inledningen av rapporten handlar JIMSSA om att 
förbättra samverkan och koordinering mellan svenska myndigheter i 
syfte att uppnå strukturerade analyser av framtida flyktingströmmar 
(Grant Agreement JIMMSA, 2007). Projektet har genomförts under 
2008. Av projektets budget på 119 000 euro har EU-kommissionen 
bidragit med knappt 66 000 euro, det vill säga motsvarande 55 % av 
finansieringen (JIMMSA-slutrapport, 2009). 
 
Enligt JIMSSAs projektbeskrivning var: 
projektets mål (aims) att: 

1. identifiera relevanta intressenter och utforska förutsättningarna för 
att sätta upp en koordineringsfunktion för informationsutbyte i 
frågor som rör irakiska flyktingar. 

2. etablera en koordineringsfunktion och få den att fungera. 
 
projektets delmål (detailed objectives) att: 

1. kartlägga informationskällor och olika typer av information om 
migration från Irak 

2. utveckla passande instrument för informationsutbyte mellan 
involverade myndigheter 

3. uppnå kostnadseffektiva och relevanta datainsamlings- och 
bedömningsrutiner för flyktingar från Irak 

4. öka kapaciteten att samla in och analysera information för 
beslutsfattande 

 
De förväntade resultaten var: 

1. ökad ömsesidig nytta av förbättrad koordinering och samordning 
av tillgänglig information.  

2. förbättrade förutsättningar för planering av framtida 
flyktingströmmar.  

 
Det finns olika, delvis överlappande, mål i projektbeskrivningen. 
Utvärderingen undersöker främst om delmålen att kartlägga 
migrationsrörelser och analysera vilka vägar irakiska flyktingar tar sig till 
Sverige har uppfyllts och om samordning och användning av information 
som finns eller samlas in vid olika myndigheter har förbättrats. 
Bedömningen av om övriga mål har uppnåtts kommenteras i anslutning 
till JIMMSA-projektets egen utvärdering. 
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Bakgrunden till JIMMSA-projektet är att Sverige under flera har år tagit 
emot en väldigt hög andel asylsökande från Irak jämfört med övriga 
Europa och USA. Tillströmningen av asylsökande irakier medförde en del 
svårigheter för asylhandläggningen. Det handlade framförallt om att 
uppnå godtagbar rättssäkerhet och minska väntetiderna som riskerade 
att bryta ner den asylsökanden psykiskt. Problemen medförde också 
onödiga kostnader för Migrationsverket. Det fanns med andra ord ett 
stort behov av att utveckla nya metoder för effektivare asylhandläggning 
med bibehållen rättssäkerhet. En annan fråga som uppmärksammats är 
om den marknad som har etablerats kring människosmugglingen till 
Sverige skulle kunna stoppas. 
 
Migrationsverket fick också medel från EU-kommissionen för AIHIAS-
projektet som handlade om att utveckla och testa nya 
handläggningsrutiner för att förkorta väntetiden för irakiska asylärenden 
under 2008. Samtidigt som AIHIAS-projektet drogs igång initierade 
Migrationsverket JIMMSA-projektet.  
 
Att fokus låg på irakiska medborgare berodde på att projektet var nära 
kopplat till AIHIAS-projektet. Medverkande i JIMMSA-projektet var 
tvungna att hålla sig till ramarna i det större projektet.  
 
Följande aktörer medverkade i genomförandet av JIMMSA-projektet: 
Migrationsverket, Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Polisen, 
Säkerhetspolisen (SÄPO) och Militära underrättelsetjänsten (MUST). 
  
Syftet med utvärderingen av JIMMSA-projektet är att undersöka om 
projektet har uppfyllt sina mål och om några andra resultat och effekter 
framträder. Utvärderingen av det mindre projektet bidrar också till att ge 
en kompletterande beskrivning av AIHIAS-projektet.  

Material och metod 
I utvärderingen har projektbeskrivningen och JIMMSA-projektets 
slutrapport använts (JIMMSA-slutrapport, 2009). Projektbeskrivningen 
har använts för att beskriva mål, syften och tillvägagångssätt i 
projektarbetet och slutrapporten för att jämföra med vår utvärdering. Tre 
telefonintervjuer har gjorts med medverkande i projektet: en person från 
Migrationsverket och två poliser. Varje intervju tog mellan 20-30 
minuter.  
 
Namn på intervjupersonen från Migrationsverket fick vi av AIHIAS- 
projektets ansvarige. Namn på medverkande poliser fick vi av den första 
intervjupersonen som hade en koordinatorfunktion i projektet.  
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JIMMSA-projektets genomförande 
När det handlade om att kartlägga och analysera flyktingars 
rörelsemönster från Irak, anlitade projektet en riskanalysfirma som 
genom seminarier visade hur en sådan analys kan genomföras. Vid ett 
seminarium testades analysmetoden ”morfologi” . Under seminarie-
dagarna fick deltagarna konstruera verkliga scenarier, som skulle ligga så 
nära verkligheten som möjligt, för att testa riskanalysmetoden. 
Intervjupersonen från Migrationsverket, som tyckte att analysmetoden 
fungerade bra, betonade vikten av att det inte handlade om riskanalys på 
individnivå, utan om en slags ”omvärldsanalys”.  Exempelvis kunde en 
analys handla om att undersöka hur motsättningar bland olika religiösa 
grupper i Irak kunde påverka flyktingströmmen till Sverige. I ett annat 
scenario, som användes i träningssyfte, utgick man från Sveriges 
generösa flyktingpolitik som en variabel och jämförde med andra 
europeiska länder och kunde sedan se hur asylströmmen påverkades i 
Sverige.  
 
De två intervjuade personerna från polisen bekräftade att 
analysverktyget är ett användbart instrument som möjliggör olika 
riskanalyser.  
 
Intervjuerna visar att deltagarna lärde sig om analysverktygets 
användningsområde och såg nyttan med verktyget. Men varken 
Migrationsverket eller någon annan aktör i JIMMSA-projektet har 
använt verktyget efter projektet. 
 
Analys av migrationsrörelser 
När det handlade om att kartlägga de vägar som irakiska asylsökande tar 
sig till Sverige, visade det sig att polismyndighetens deltagande i 
projektet varit värdefull. En av de intervjuade poliserna berättar att 
polisens erfarenheter av detta område uppskattades bland de andra 
medverkande aktörerna. Bland annat synliggjorde polisen att det har 
utvecklats en enorm marknad kring människosmuggling från Irak till 
Sverige. Synliggörandet av människosmugglingen och de vägar som 
används fick de andra aktörerna att reagera med förvåning.  De blev 
samtidigt medvetna om problemets allvar och omfattning, enligt samma 
informant.  
 
Samverkan 
När det handlade om att främja aktörernas samverkan genom att dela 
med sig av information och erfarenheter uppgav samtliga 
intervjupersoner att syftet var bra. Intervjupersonerna från polisen ansåg 
dock att de inte hade någon nytta av dessa träffar eftersom det som sades 
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under mötena inte var något nytt för dem. Men det var positivt att de 
andra aktörerna satte värde på att polisen synliggjorde mindre kända 
delar av asylprocessen. När det handlade om SÄPO och 
underrättelsetjänstens medverkan i projektet, framhöll de intervjuade 
poliserna att det inte gav något nytt heller, eftersom polisen samarbetar 
med nämnda aktörer i alla fall. Men den intervjuade personen från 
Migrationsverket menade att projektet bidragit till att stärka samarbetet 
och underströk samtidigt att Migrationsverket och polisen måste 
samarbete ännu närmare varandra än idag.  
 
Enligt projektets egen slutrapport (JIMMSA-slutrapport, 2009) har 
målet att öka den ömsesidiga nyttan av informationsutbyte uppnåtts 
genom att etablera en arbetsmetod tillsammans med deltagande aktörer 
från andra myndigheter och departement som kommer att användas i det 
fortsatta samarbetet. Likaså har planeringskapaciteten ökat genom ett 
förbättrat samarbete och den riskanalysmetod som testats. Den externa 
utvärderingen bekräftar i stort slutsatserna i projektets slutrapport.  
 
Intervjupersonen från Migrationsverket uppav att de hade upprepade 
möten med beslutsfattare från AIHIAS-projektet. Dessa möten handlade 
om att i utredningarna försöka fånga upp resvägar som asylsökande 
irakier har använts sig av för att ta sig till Sverige.  
  

Oförutsedda problem som projektet har hanterat 
Det har funnits flera problem och utmaningar i genomförandet av detta 
projekt. JIMMSA-projektet var planerat för ett år, men aktörerna 
utnyttjade inte den tiden fullt ut, troligen på grund av att budgeten inte 
var klar. Förhandlingar om finansiering pågick mellan Migrationsverket 
och EU och till sist kom projektet igång med någon månads försening. De 
medverkande aktörerna i projektet hade bland annat planerat att besöka 
två eller tre andra europeiska länder för att ta del av deras erfarenheter. 
Det blev ett besök på Migrationsverkets motsvarighet i Tyskland. 
Storbritannien hade också funnits med i planeringen men på grund av 
otillräckligt med tid och ekonomiska resurser ställdes besöket in. En 
annan svårighet i projektet handlade om att hålla aktörernas intresse 
uppe. Enligt intervjupersonen från Migrationsverket, var alla i början av 
projektet positiva och tyckte att projektet var relevant och spännande 
men det blev så småningom svårt att upprätthålla intressanta 
frågeställningar. 

Sammanfattande slutsatser  
Det framgår från intervjuerna att JIMMSA-projektets mål att kartlägga 
migrationsrörelser och analysera vilka vägar irakiska flyktingar tar sig till 
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Sverige har uppfyllts och att samordning och användning av information 
som finns eller samlas in vid olika myndigheter har förbättrats. Den 
externa utvärderingen kompletterar och bekräftar i stort projektets 
interna utvärdering.  
 
Analysmetoden, som presenterats av en konsultfirma, har av alla 
medverkande uppfattats som ett användbart verktyg för strukturerad 
informationsinsamling och analys. Kartläggningen av irakiska 
asylsökandes resvägar hade också genom samarbete med AIHIAS- 
projektet nått en viss framgång. Konsultföretaget lämnade dock inte ut 
nycklarna till programmet till deltagarna vilket innebär att de inte kan 
använda programmet idag.  
 
Polisens försök att kartlägga irakiernas illegala resvägar pågår 
fortfarande och har inte påverkats direkt av JIMMSA-projektet. 
Nätverksträffarna upplevdes ha varierande värde av deltagarna. Polisen 
menar att det inte gav så mycket nytt. Mötenas innehåll var mer av 
bekräftande karaktär. Där betonades också att det var viktigt för övriga i 
JIMMSA-projektet att arbeta närmare Migrationsverket i asylärenden.  
 
Samarbetet med SÄPO och underrättelsetjänsten, som också deltagit i 
JIMMSA-projektet, har utvärderingen inte kunnat undersöka. 
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Utvärdering av AIHIAS- och JIMMSA-projekten 
 
I föreliggande slutrapport utvärderas två projekt som genomförts 
vid Migrationsverket avseende den initiala asylprocessen för 
irakiska asylsökande. AIHIAS-projektet har handlat om att 
utveckla och pröva en ny alternativ handläggningsrutin för 
snabbutredning av asylansökningar.  
 
Utvärderingen visar bland annat att den nya handläggningsrutinen 
förkortat handläggningstiden, men att målet om maximalt 14 
dagars utredning för enklare ärenden inte har uppfyllts. Den nya 
rutinen har också komplicerat det fortsatta utredningsarbetet 
enligt landets prövningsenheter. Det framträder även 
rättssäkerhetsproblem med ”AIHIAS-modellen”. 
Snabbutredningarna har ibland använts för att ifrågasätta 
asylsökandes trovärdighet, vilket är problematiskt när en 
asylberättelse lämnats utan samråd med offentligt biträde. 
 
JIMMSA-projektets målsättning, som var att förbättra samverkan 
mellan svenska myndigheter för analyser av framtida 
flyktingströmmar, har i stort uppfyllts. 
 
Forskare knutna till Centrum för utvärderingsforskning (UCER), 
Umeå universitet, har på Migrationsverkets uppdrag utfört 
utvärderingen. 
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