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Allmän information om praktiken 

 

Arbetsgivare: Migrationsverkets verksamhetsområde för europeiskt och internationellt 

samarbete. Internationella strategienheten/EU-samordningen (ISE) i Solna, Stockholm. 

 

Praktikperiodens längd och omfång: heltid hösten 2009, 15 veckor.  

 

Handledare: Elisabeth Lundin, jurist/expert vid EU-samordningen.  

Tel nr: 010-4858346. elisabeth.lundin@migrationsverket.se 

 

Om Migrationsverket och området för internationellt och europeiskt samarbete  

Migrationsverket som statlig myndighet har ca 3000 anställda och är uppdelad i 

verksamhetsområdena; asylprövning, mottagning, besök, bosättning och medborgarskap, 

förvaltningsprocess, europeiskt och internationellt samarbete, administration, kommunikation 

och personal. Utöver detta finns områden för central planering och styrning, rättslig styrning 

och internrevision. Huvudkontoret ligger i Norrköping men delar av vissa 

verksamhetsområden är utspridda i övriga landet. Under hösten 2009 praktiserade jag vid 

verksamhetsområdet för europeiskt och internationellt samarbete (EIS) i Solna, Stockholm. 

Verksamhetsområdet i sin tur är uppdelat i tre enheter; internationella strategienheten/EU-

samordningen, fondenheten och en stabsenhet.  

 

Ett övergripande syfte med inrättandet av ett europeiskt och internationellt samarbetsområde 

är att internationella ärenden ska ha en in- och utgång på Migrationsverket. EIS har därmed 

tilldelats en samordnande roll i beredning av ärenden med andra länder, internationella 

organisationer och internationella projekt. Migrationsverket har av regeringen utsetts till 

ansvarig myndighet för EU-fonderna; europeiska återvändandefonden och europeiska 

flyktingfonden. Dessa förvaltas av fondenheten inom EIS som även har det tilldelande 

ansvaret och ansvar för genomförandet av EU-fondernas respektive program. EIS-stab är i 

dagsläget en liten enhet och direkt knuten till EIS verksamhetschef. Min praktik utfördes på 

internationella strategienheten (ISE) som tillsammans med staben hanterar europeisk och 

internationell verksamhet på Migrationsverket (ej EU-fonderna).  
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Generellt kan ISE:s roll på Migrationsverket beskrivas som samordnande av internationellt 

arbete vilket är ett mångfacetterat arbete. Det rör sig bl.a. om internationella projekt på asyl 

och migrationsområdet, internationella kontakter och samarbete både med andra länder och 

med organisationer såsom UNHCR och IOM. ISE arbetar även i viss mån med internationellt 

utvecklingssamarbete inom  migrationsområdet. ISE hanterar tillsammans med stabsenheten 

även för projektverksamhet delfinansierat med medel från EU:s programbudget. Bl.a. arbetar 

man tillsammans med andra samarbetspartners med den s.k. Söderköpingsprocessen med 

syftet att genom samarbete i migrations- och gränsfrågor stärka mottagarländers (Vitryssland, 

Moldavien och Ukraina) kapacitet att skapa ett rättssäkert och effektivt asylsystem. Vidare är 

en viktig beståndsdel i enhetens uppdrag att ansvara för samordning av Migrationsverkets 

deltagande i EU-samarbetet, vilket sker genom den så kallade EU-samordningen. Min praktik 

och relaterade arbetsuppgifter utfördes främst vid denna del av enheten.  

 

EU-samordningens uppgift är att tillhandahålla en samlad bevakning och samordning av EU-

samarbetet. Bland annat handlar det om att; 

• Informera Migrationsverkets general direktör om viktiga EU-frågor 

• Stödja experter med analyser i betydelsefulla frågor 

• Se till att enhetlighet råder i Migrationsverkets EU-linje 

• Sammanställa och uppdatera olika typer av EU-informationsmaterial i syfte att hålla 

verkets ledning och medarbetare informerade om aktuellt arbete 

• Utgöra en sammanhållande kontakt vad gäller det löpande europeiska förhandlingsarbetet. 

 

Gällande det europeiska arbetet deltar Migrationsverket i uppemot 20 olika rådsarbetsgrupper 

och genomförandekommittéer inom migration och asyl i EU, vilket involverar ca 50 experter 

på olika verksamhetsområden. Arbetet på EU-samordningen sker i nära samråd med 

Justitiedepartementet (som oftast är delegationsledare i grupperna), övriga 

verksamhetsområden på Migrationsverket samt i tät kontakt med permanenta representationen 

i Bryssel, liksom rådet och EU-kommissionen. Under min praktiktid var detta arbete särskilt 

intensivt med anledning av det svenska EU-ordförandeskapet då Sverige ledde arbetet i 

rådsarbetsgrupperna. De förhandlingar som pågick under hösten 2009 syftade till en ökad 

grad av harmonisering av EU:s asyl och migrationspolitik då bl.a. Stockholmsprogrammet 

antogs i december. EU-samordningen har också under ordförandeskapet ansvarat för flera 
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tunga remisser om t.ex. asylprocedurdirektivet, mottagandedirektivet och 

skyddsgrundsdirektivet och Dublin och Eurodacförordningen samt varit projektledare för ett 

gemensamt europeiskt utbildningsprogram, European Asylum Curriculum (EAC), för 

tjänstemän inom asylområdet. 

 

Gällande arbetsrutinerna som relaterar till EU-arbetet bereds frågor och ärenden i en särskild 

verksgemensam EU-beredning. Själva processen ser ut som sådan att Migrationsverket avger 

ett remissyttrande i samband med att kommissionen lämnar sina förslag på frågor som rör 

verkets område. Remissyttrandena utgör en viktig beståndsdel i det fortsatta 

förhandlingsarbetet då det handlar om initiala positioner verket tagit i olika frågor. Vid 

verkets EU-beredningen kan exempelvis experter från de olika verksamhetsområdena lyfta ett 

ärende från sitt deltagande i rådsarbetsgrupperna och kan beröra frågor som 

lagstiftningsarbete, visering, Schengensamarbetet etc, och har både uppföljande karaktär eller 

rör återrapportering från möten i Bryssel. Dessa ärendena lyfts för EIS verksamhetschef.  

 

Min position och relaterade arbetsuppgifter 

Som nämnts deltog och följde jag främst EU-samordningens arbete på ISE. Under min tid på 

enheten deltog jag i det löpande och mångsidiga arbetet på EU-samordningen under 

ordförandeskapet, inklusive beredningar, EU-beredningar och övriga möten. Jag bistod även 

vid studiebesök och Migrationsverkets ordförandeskaps seminarium rörande praktiskt 

samarbete inom asylområdet. Jag fick också möjlighet att följa förhandlingsarbetet inom 

migrationsområdet på nära håll genom EIS EU-beredningar, vilket var speciellt intensivt med 

tanke på det svenska ordförandeskapet. Mer konkret bestod mina arbetsuppgifter bl.a. av att; 

 

• Skriva och sammanställa enhetens lägesrapport som veckovis publiceras på intranätet 

gällande information om viktiga möten och frågor som behandlades i Bryssel under det 

svenska ordförandeskapet (bl.a arbetet i rådsarbetsgrupperna).  

• Delta vid interna möten såsom; EU-beredningar, GD-beredningar, EU-avstämningar, 

enhetsmöten etc.  

• Delta i det förberedande arbetet inför Migrationsverkets ordförandeskaps seminarium som 

pågick under två dagar samt vid själva seminariet.  
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• Berett eget informationsunderlag till EU-beredningen i form av PM som även lyftes vid 

GD-beredning 

• Skriva informationspapper och besvara informationsförfrågningar om arbetet inom 

migrationsområdet.  

• Förberedande arbete inför EU-beredningar där jag ansvarat för utskick till deltagare, 

sammanställt material inför mötet samt tagit minnesanteckningar.  

• Deltagit vid möten för Migrationsverkets internationella strategigrupp där jag också 

ansvarat för minnesanteckningar och protokollutskick till mötets deltagare.   

• Under två dagar följde jag även arbetet på en annat verksamhetsområde; besök, bosättning 

och medborgarskap. Deltog vid intervjuer med sökande samt följde arbetet i informations- 

och viseringsluckorna.  

 

Erfarenheter av praktikperioden 

Att delta i arbetet vid EU-samordningen under EU-ordförandeskapet har varit en speciell 

möjlighet och berikande för mig med inritning europeisk politik. Men enhetens arbete var 

under hösten speciellt hektiskt med anledning av det svenska ordförandeskapet vilket 

stundtals också påverkade min situation som praktikant på enheten. De första veckorna 

ägnades främst till inläsning av dokument, betydelsefulla för arbetet inom migrationsområdet. 

Jag närvarade också vid beredningar och övriga möten för att få ökad uppfattning om 

arbetsgången och områdets uppbyggnad. Jag måste erkänna att inledningsvis var min roll på 

enheten relativt oklar. Men så småningom växte dock mer adekvata arbetsuppgifter fram och 

jag assisterade bland annat med förberedelserna inför Migrationsverkets ordförandeskaps 

seminariet som ägde rum i slutet av oktober, ett arbete som var både lärorikt och intressant. 

Seminariet var ett stort internationellt möte som pågick i två dagar med ca 100 deltagare från 

EU:s medlemsländer, EU-kommissionen, Justitiedepartementet och organisationer som IOM, 

UNHCR och Röda korset. Förarbetet innebar mycket planering med allt från logistiska 

uppgifter till mer undersökningsbetonat arbete. Under själva seminariet bistod jag bl.a. vid 

sekretariatet, deltog vid registreringen och var med och lyssnade under work-shop etc. Arbetet 

med seminariet har gett mig erfarenheter av projektarbete och är värdefulla kunskaper jag bär 

med mig.  
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Jag har fått följa utvecklingen av EU-frågor på nära håll inom asyl- och migrationsområdet då 

experter från Migrationsverket deltagit i det löpande förhandlingsarbetet i ministerrådet. 

Information om beslut har inkommit enheten innan de formellt antagits och offentliggjorts. 

Att få snabb avrapportering direkt från förhandlingssituationer i Bryssel genom de olika 

rådsgrupperna och genomförandekommittéerna har varit intressant och bidragit till en större 

förståelse för hur EU-frågor behandlas i praktiken från mikro (nationella) till makro-nivå 

(europeiska).  

 

En stor behållning av min praktik är att jag fått insyn och större förståelse hur en nationell 

myndighet påverkas av både den internationella kontexten samt i hög grad den europeiska. 

Migrationsområdet är i dagsläget högst påverkat av EU och vari en ökad grad av 

harmonisering sker genom praxis och lagstiftning. Inte bara sker en påverkan uppifrån, från 

EU-nivån utan en iakttagelse är också att Sverige driver en viss linje inom migrationsområdet 

som i viss mån skiljer sig mot andra länder. Detta skapar även möjlighet till input underifrån, 

speciellt under ordförandeskapet. Mina arbetsuppgifter på enheten har också gett mig utökad 

kunskap om myndighetsarbete och internationella migrationsfrågor, vilket bidragit till 

vägledning om framtida yrkesområde.  

 

Reflektioner kring praktikperioden ur ett statsvetenskapligt perspektiv 

Att få ta del i EU-samordningens arbete speciellt under ordförandeskapet har på ett praktiskt 

plan gett mig större förståelse för EU-samarbetet och det europeiska förhandlingsarbetet. 

Praktiskt arbete skiljer sig en hel del från den akademiska världen och dess teoretiska 

förklaringar. Detta till trots går det att förklara EU-samordningens pågående arbete och 

verksamhet ur ett statsvetenskapligt perspektiv med hjälp av teoretiska perspektiv vars avsikt 

är att förklara fördjupad europeisk integration och samarbete mellan EU:s medlemsländer. 

Bland annat kan europeisering som teoretisk ansats hjälpa till att öka förståelsen för 

uppbyggnaden och samarbetet inom ett relativt komplext område som migration och asyl.  

 

EU-samarbetet påverkar i dagsläget en stor del av Migrationsverkets arbete och det är 

rättfärdigat att i flera avseenden tala om en europeisering av svensk migrationspolitik. 

Migration och asyl har under en länge tid dock sammankopplats med nationell suveränitet och 

i relation till andra områden som rör europeiskt samarbete varit mer svårförhandlat och 

känsligt. De senaste tio åren har migration och asylfrågor i stor grad påverkats av EU:s 
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överstatlighet och det är tydligt att en ökad grad av harmonisering sker genom både praxis och 

lagstiftning. Inom statsvetenskaplig forskning och närmare i forskning om europeisk 

integration utgår man ofta utifrån en teoretisk ansats som kallas för europeisering för att 

förklara påverkningsprocesser från EU på nationell politik. I flera fall handlar det om en 

europeiserande process som är ”top-down” styrd där EU:s påverkan genom exempelvis 

lagstiftning studeras på europeiska unionens medlemsländer.1  

 

Forskning om europeisering av svensk invandringspolitik har utförts av bl.a. Mikael Spång 

som undersökt anpassningstryck av svensk migrationspolitik som en följd av framväxten av 

en gemensam policy inom EU. Spångs studie visar att i flera fall har svensk migrationspolitik 

transformerats som en konsekvens av EU-lagstiftning. Många av de områden som påverkats 

av överstatligt beslutsfattande är frågor som rör Migrationsverkets verksamhet som 

exempelvis Schengen och Dublinkonventionen och har inneburit förändringar i lagstiftning 

och praxis.2 Behovet av en EU-samordning är ett tydligt exempel i vilken utsträckning svensk 

migrationspolitik och en nationell myndighet är påverkad av EU-nivån. Teoretiskt kan 

europeisering studeras som påverkan uppifrån och nedåt med också som ett samspel där den 

nationella nivån kan ”up-loada” policies och policy-making till EU-nivån.3 När jag studerat 

förhandlingsarbetet under det svenska ordförandeskapet har jag iakttagit en tendens där 

Sverige drivit en viss linje inom migration- och asylområdet som i vissa avseenden skilt sig 

från andra länder. Som ordförandeskapsland har Sverige haft möjlighet att få upp frågor på 

agendan som har betydelse för området i framtiden, vilket tyder på input och påverkan 

underifrån. Europeiserande påverkande möjligheter kan man även bevittnas mellan EU:s 

medlemsländer då vissa länder skapat ett gemensamt samarbete inom exempelvis 

asylområdet. Ett intressant exempel på detta är projektet EAC som är ett gemensamt 

utbildningsprogram för tjänstemän i EU:s medlemsländer vars syfte är att genom praktiskt 

samarbete harmonisera asylpolitiken  genom att betona inlärning och erfarenhetsutbyte som 

betydelsefulla reglerande mekanismer. Denna samarbetsform skiljer sig mot tidigare 

harmoniserande arbete inom asylområdet där EU främst använt sig av lagstiftande 

mekanismer för att bygga upp ett gemensamt policy-område.   

                                                 
1 Cini, Michelle. European Union Politics.  2007 s. 406.  
2 Spång, Mikael. Europeisering av svensk invandringspolitik. Current themes in imer reseach. 
2006 s. 3.  
3 Cini. Michelle s. 406.  



 8

 

 


