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Abstract 

Today’s organizations are operating in a more complex environment. Society and media 

makes new demands, and it is no longer enough to satisfy owners and costumers.   This 

paper illustrates the reduction of boarders between organizations and the external 

environment.  By analyzing the identity of Migrationsverket we will illustrate how, the 

relationship between culture, identity and image, as a process, are integrated and 

influenced by the internal and external activities of an organization.   

The empiric is found based on interviews with executives at Visiting and Settling, one of 

the spheres of activities, at Migrationsverket.   By using an interview- mold with different 

themes, we could see different phenomena among the respondents. These observations 

were then divided into common categories, which built the grounds for the empiric.  

Migrationsverket are going through many changes, both internal and external, but the 

culture is deeply-rooted and has not changed. Coworkers can not identify with the picture 

held by the external interested party.  The organizations exceeded interaction with the 

external surrounding has not functioned in a satisfying way. Instead of taking impression 

of the surrounding and meet a negative image, Migrationsverket has closed itself to 

protect its identity. The organization can not handle being both an authority and a service 

organization. Migrationsverket can not capture tendencies and opinions within its 

surrounding; moreover it has closed itself to protect its identity. The ability to change the 

opinion of the external environment is seen as difficult, if not impossible, which has 

created a dependent organization that puts the owners’ demands primarily at the expense 

of its own well-being.   



Sammanfattning  

Dagens organisationer verkar i en allt mer komplex miljö. Samhället och media ställer 

nya krav där det inte längre räcker att tillfredsställa ägarna och kunder, utan hänsyn måste 

även tas till allt runt omkring verksamheten. Den här uppsatsen belyser utsuddningen av 

gränser mellan organisationer och dess omgivning. Genom att analysera identiteten hos 

Migrationsverket vill vi visa på relationen mellan kultur, identitet och image och hur den 

processen, integrerar och influeras av de interna och externa aktiviteterna för en 

organisation.  

Empirin bygger på intervjuer med chefer inom verksamhetsområdet Besök och 

Bosättning hos Migrationsverket. Genom att använda en intervjumall med olika teman 

såg vi olika fenomen hos respondenterna. Dessa observationer delades sedan in i 

gemensamma kategorier som ligger till grund för tolkningen av empirin.  

Migrationsverket upplever många förändringar både internt och externt, men kulturen är 

djupt rotad och har inte förändrats. Medarbetarna kan inte identifiera sig med 

omgivningens bild av verket. Organisationens ökade interaktion med omgivningen har 

inte fungerat på ett tillfredsställande sätt. Istället för att ta intryck av omgivningen och 

möta en negativ image så har Migrationsverket slutit sig för att skydda sin identitet. 

Organisationen klarar inte av att vara en både en myndighet och ett tjänsteföretag. Verket 

fångar inte upp tendenser och uppfattningar i omgivningen, utan har slutit sig för att 

skydda sin identitet. Att kunna påverka omgivningens uppfattning ses som svårt om inte 

omöjligt vilket har skapat en osjälvständig organisation som sätter ägarens krav i första 

hand, på bekostnad av sitt eget välbefinnande.  
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1. Inledning 

 

Kapitlets funktion är att ge en kort bakgrundsbeskrivning och presentation av uppsatsens 

ämne och syfte.  

  

Dagens organisationer lever i en ständig förändringsprocess, där interaktionen med 

omgivningen blir allt mer påtaglig. Barriärerna mellan organisationers interna och 

externa omgivning, blir allt mer diffus. Organisationers identitet integreras med en 

tilltagande kontext. Vi strävar efter att synliggöra organisationsidentiteten på 

Migrationsverket. Genom intervjuer med chefer inom verksamhetsområdet, Besök och 

Bosättning, betraktas olika faktorer vilket påverkar deras Organisationsidentitet.  

1.1 Bakgrund  

Migrationsverket befinner sig i en förändringsfas, efter en större omorganisering. De 

arbetar utifrån visionen om att vara ett föredöme inom statsförvaltningen, gällande 

rättssäkerhet, effektivitet, tillgänglighet och bemötande. Migrationsverkets medarbetare 

skall uppnå visionen, utifrån devisen att arbeta ”vänligt, snabbt och rätt”.   

Migrationsverket svarar närmast inför utrikesdepartementet och ytterst för regering och 

riksdag (www.regeringen.se). De kan liknas vid deras ägare, såsom företrädare för folket. 

Styrningen av Migrationsverket sker efter utrikesdepartementet utfärdade regleringsbrev, 

där direktiv angående styrning, mål och rapportering behandlas. Regleringsbrevet 

innehåller även mer detaljerade riktlinjer, rörande Migrationsverkets olika 

verksamhetsområden (Regleringsbrev, 2005). För Besök- och Bosättningsärenden 

uttrycks tillexempel konkreta anvisningar angående väntetid (Regleringsbrev 2005). 

Migrationsverket är relativt detaljstyrt i vissa avseenden, men framförallt kan direktiv 

http://www.regeringen.se
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hastigt revideras eller kompletteras med förordningar från regeringen. Detta är en realitet 

som de flesta statliga verk lever i.   

Migrationsverket har i uppdrag att vara en central förvaltningsmyndighet på 

migrationsområdet och upprätthålla den reglerade invandringen. De ska värna om 

asylrätten i Sverige och internationellt, samt verka för en bättre samordning av flykting- 

och invandringspolitiken inom EU. Migrationsverket ansvarar för hela migrationskedjan; 

från gräns till medborgarskap eller återvandring (Migrationsverkets uppdrag, maj 2003). 

Utöver de övergripande uppdragsrammarna tillkommer anpassning för olika beslut, vilket 

medför viss omstrukturering. Aktuellt är det nya gemensamma systemet för 

visuminformation (VIS) samt riksdagens beslut att ersätta Utlänningsnämnden som 

överklagandemyndighet till en domstolsprocess, som ett led i att öka rättssäkerheten. 

(Migrationsverket 2004- och vägen framåt)  

Migrationsverket är en relativt platt organisation. Verksamheten är indelad i fem olika 

grenar, där varje område leds av en verksamhetschef.  

 

Bild 1 Organisationsschema  

Källa:  www.Migrationsverket.se, den 11 november 2005   

De fem verksamhetsområdena ingår i Janna Valiks, general direktör (GD), ledningsgrupp 

tillsammans med verksledningen. Den infattar GD samt dennes ställföreträdare, 

överdirektör (ÖD) Lars-Gunnar Lundh och verkets rättschef, Henrik Winman. I vår 

uppsats studerar vi Besök- och Bosättningsverksamheten, där Christina Werner är 

verksamhetschef. Verksamhetsområdet ansvarar för att pröva ansökningar angående: 

http://www.Migrationsverket.se
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Visum  

 
Arbetstillstånd  

 

Uppehållstillstånd för 

–  besök 

–  studier 

–  att förenas med sin familj 

–  EU- och EES-medborgare  

 

Främlingspass och resedokument   

1.2 Problemdiskussion  

Vi ser på en organisations förståelse av organisationsidentitet som ett mått av välmående, 

i den meningen att dess förmåga att tackla förändringar, kritik och uppgifter på ett 

tillfredsställande sätt ökar, när organisationen är medveten om dess ställning i sin kontext. 

Individers roller och identiteter inom en organisation formas i samspel med 

organisationsidentiteten och den rådande kulturen. Dagens samhälle präglas av ett 

påtagligt informationsflöde. Organisationers kontakt med dess omgivning har intagit helt 

nya proportioner mot tidigare. Som ett led i den ökande integrationen mellan 

organisationer och det omgivande samhället har ett ökat kommunikationsbehov 

framkommit. Image har blivit ett sätt att förmedla organisationen identitet och kunnande 

till omgivningen. Externa intressenters förväntningar bidrar idag till formandet av 

organisationsidentiteten. Organisationsidentiteten skapas således i interaktion med kultur 

och image.   
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1.3 Problemformulering 

Uppsatsen har som mål att beskriva Migrationsverkets organisationsidentitet. 

Utgångspunkten i det förfarandet är att analysera interaktionen mellan Migrationsverkets 

interna delar och den externa omgivningen.   

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera Migrationsverkets organisationsidentitet.  

1.5 Avgränsning 

Uppsatsens avgränsar sig till att fokusera på Migrationsverkets organisationsidentitet, 

genom intervjuer med chefer inom verksamhetsområdet, Besök och Bosättning. Empirin 

bygger endast på chefer inom ett av de fem verksamhetsområdena, och speglar därför inte 

hela organisationen. Således är det respondenternas uppfattning om de sökande, 

medarbetarna och omgivningen som ligger till grund för analysen. För att svara på syftet 

har vi delat in empiridelen i kategorier. En del av de kategorierna som presenteras, 

erbjuder även intressant forskning i sig.   
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2. Tillvägagångssätt 

 

Med detta metodkapitel avser vi att beskriva tillvägagångssättet i uppsatsarbetet. Vi 

ämnar belysa på vilka grunder vi har tagit beslut, rörande uppsatsens upplägg och 

utförande.  

 

2.1 Kvalitativ metod 

Det finns två generella forskningsansatser, kvalitativ och kvantitativ. Jacobsen (2002) 

menar att de två ansatserna inte principiellt skiljer sig från varandra. Han anser att båda är 

metoder som samlar in empiri men att de är lämpade för olika sammanhang. Jacobsen 

låter det exemplifieras genom Grønmo, när han skriver att: (Grønmo i Jacobsen, 20002, 

s.49)  

”kvalitativa och kvantitativa ansatser principiellt sett inte står i ett 

konkurrerande utan ett komplementärt förhållande till varandra. Den ena kan 

sällan ersätta den andra. Mycket ofta kan de stödja varandra ömsesidigt. … 

Ingen av de båda datatyperna är principiellt bättre än den andra, och ingen är 

principiellt mer vetenskaplig än andra.”  

Jacobsen (2002) menar likaså, att valet av metodisk ansats bör utgå ifrån vad som är 

lämpligt, med hänsyn till problemställningen. Det har också varit vår utgångspunkt i valet 

av tillvägagångssätt.     

En kvantitativ ansats passar med en hypotesprövande problemställning. Där syftet är att 

hitta omfånget, frekvensen eller utbredningen av ett fenomen. Det leder till en metod som 

har en extensiv uppläggning med få nyanser men desto fler enheter (Jacobsen, 2002). 

Den kvantitativa metoden präglas av kontroll från forskarens sida och hyser en stor grad 

av formalisering och strukturering (Holme och Solvang, 1997). När problemställningen 

har en mer explorativ karaktär krävs ett tillvägagångssätt som lyfter fram nyanser och går 

in mer på djupet. En vaksamhet för olika förhållanden bör anammas och därmed en 
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öppenhet för dess kontextuella sammanhang. För att få en tillräckligt nyanserad och djup 

framställning krävs vanligtvis att koncentrationen ligger på ett fåtal enheter det vill säga, 

du använder dig då av en kvalitativ metod (Jacobsen, 2002). Den metoden har inte alls 

samma grad av formalisering som den kvantitativa och har primärt ett förstående syfte. 

Poängen är inte att få en generell giltighet utan att få en djupare förståelse av det antagna 

problemet i fråga. Det kvalitativa handlandet kännetecknas av en närhet till 

informationskällan. (Holme och Solvang, 1997)    

Med syftet att beskriva och analysera Migrationsverkets organisationsidentitet, och en 

problemformulering med utgångspunkt i integrering och interaktion inom och mellan 

organisationen och dess omgivning, krävs ett förhållningssätt till datainsamlingen som 

har sin utgångspunkt i att frambringa ett nyanserat och djupgående material. Essensen i 

insamlandet är att finna tecken på gemensamma eller motstridiga ståndpunkter inom en 

organisation. När det handlar om komplexa frågor som identitet och kultur är det troligen 

nyanserna i svaren som sammanlänkar respondenter eller ej. En kvalitativ metod 

förefaller därför naturligt.    

2.2 Abduktiv ansats 

Traditionellt talas det om en induktiv eller deduktiv metodansats, där deduktion är mer 

eller mindre sammankopplat med en kvantitativ metod. Utgångspunkten är mer teoretisk 

och hypotetisk än den induktiva; ett ur teorin härlett påstående som testats mot 

verkligheten, empirin (Wallén, 1996). I förhållande utgår den induktiva metoden efter 

empirin. Tanken är att datainsamlingen skall ske förutsättningslöst och att det utifrån det 

insamlade materialet kan dras generella och teoretiska slutsatser (Wallén, 1996). De båda 

kan ses som två extremer och verkligheten ligger inte i dess ytterlighet, utan rör sig 

troligen längs med dem.   

Vår utgångspunkt var att vara så objektiva som möjligt i vår datainsamling. Men faktum 

är att det är omöjligt att vara helt objektiv. Wallén (1996) skriver att, redan i och med ett 

urval och en forskningsvinkel så tas det någon form av teoretiskt ställningstagande. 
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Ansatsen i den här uppsatsen kan ses som mer abduktiv. Den abduktiva ansatsen är ett 

mellanting mellan den induktiva och deduktiva, möjligen något närmare den induktiva 

ansatsen. Den grundar sig till stor del i empirin, där sökandet efter effekters 

orsakssamband kan vara svåra att iscensätta. Utgångspunkten blir sannolika samband och 

slutsatser genom uteslutning av olika faktorer samt komplimenteringar med tester med 

mera. Slutsatserna blir inte strikt logiska utan måste prövas praktiskt. (Wallén, 1996)  

2.3 Primär- och sekundärdata 

Primär- och sekundärdata skiljer sig åt, där den primära är vår egna empiriska 

datainsamling, utifrån vårt syfte, medan den sekundära är andrahandsinformation, 

framtaget av forskare eller liknande, för deras specifika syfte (Jacobsen, 2002). Vår 

uppsats bygger främst på primärdata i form av de intervjuade respondenterna. Under 

intervjuerna förekommer främst förstahandsinformation men även en hel del 

andrahandsinformation. Det förefaller helt naturligt att det uppkommer en ganska stor 

mängd andrahandsinformation när, dels intervjuämnet rör sig runt identitets- och 

kulturfrågor, men även eftersom respondenterna är chefer inom Migrationsverket. 

Således faller ofta intervjuerna även in på medarbetarnas perception av organisationen. 

De flesta av de intervjuade cheferna har lång erfarenhet inom Migrationsverket och 

samtliga jobbar nära sin medarbetare. Utifrån detta så torde även 

andrahandsinformationen vara tillförlitlig.  Jacobsen (2002) menar att förstahandskällor 

är att föredra, men att det som ovan nämnt, även är anpassningsbart till 

problemformuleringen. Andrahandskällor kan vara lika intressanta som förstahandskällor, 

tillexempel när det gäller tolkningar av samma händelse. I vårt fall bör även 

andrahandskällor ses som relevanta, då det ligger i vårt intresse att få fram hur 

organisationen ser på sig självt.   

De sekundärdata som används i uppsatsen är främst vetenskapliga artiklar och 

teorilitteratur. De är alla utgivna av förlag som måste betraktas som pålitliga och bör alla 

således ha blivit kritiskt granskade, innan utgivning. Utöver de vetenskapliga 

sekundärdata, har även en del institutionellt material använts.  
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Jacobsen (2002) menar att institutionella källor till skillnad mot de personliga är svårare 

att avläsa vem det egentligen är som framför åsikter och att den typen av information 

lämpar sig mer för studier på kollektiv nivå. Vårt användande av institutionell 

sekundärdata håller sig främst till vårt bildande av en övergripande syn av organisationen.  

2.4 Intervjuurval  

Valet av intervjumetod och antalet respondenter skedde på ett ganska tidigt stadium i 

samförstånd med vår handledare och kontaktperson på Migrationsverket. Antalet 

respondenter blev begränsat främst utifrån två faktorer. För det första intervjuas chefer 

inom Migrationsverkets Besök och Bosättningsdel, vilket innebär en relativt stor 

begränsning av antalet respondenter. Den andra anledningen är möjligheten att kunna 

utföra intervjuerna i fråga om tid, plats och kostnad. Den initiala kontakten och 

intervjubokningar med respondenterna utfördes av vår kontaktperson på Migrationsverket.   

Antalet intervjuer slutade på nio stycken, fördelat på tre olika geografiska platser. Det 

faller inom den på förhand önskade enhetsmängden, 8-12 respondenter.  Eventuella 

önskemål om spridning mellan kön och ålder med mera, slumpades på tillgången av 

möjliga respondenter. Nu föll det så väl ut att fördelningen mellan män och kvinnor blev 

jämn. När det gäller den geografiska spridningen så bör den kunna anses tillräcklig. 

Enheter från norra Sverige deltog inte, men det får skrivas in under en snäv tids- och 

kostnadsram. Det skulle kunna önskas att det även deltagit respondenter från de tre 

största enheterna, nu representerades de utav två.   

Vår respondenturvalsmetod kan liknas vid en kombination av vad Jacobsen (2002) 

beskriver som ”slumpmässigt urval” och ”bredd och variation”, då en del slumpades 

medan andra ansågs nödvändiga för att få en bredare och mer varierande 

respondentgrupp.   

Kvale (1997) skriver att antalet intervjuade respondenter bör vara så många som det 

behövs för att du skall få reda på det du behöver veta. Antalet brukar normalt ligga på 
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15±10 (Kvale, 1997). Ovan nämnda antal på nio respondenter bör således kunna anses 

räcka, under förutsägning att relevant information utvinns. Mängden respondenter är 

alltså inte det kritiska i ett intervjuförfarande utan snarare vad du får fram i det empiriska 

mötet.  

2.4.1 Val av intervjumetod  

Som ovan nämnt bestämdes valet av intervjumetod på ett ganska tidigt stadium. Jacobsen 

(2002) menar att en öppen intervjuform passar utifrån tre förutsättningar:  

 

Få undersökningsenheter  

 

När den enskilda individen står i centrum 

 

När det finns ett intresse i individens tolkning av olika fenomen  

Han skriver att en öppen intervjuform passar ypperligt när tolkningar och inlägg i olika 

förhållanden från respondentens sida är centrala, samt då respondentens individuella 

inställning och uppfattning i frågor är väsentliga för undersökningen. Det krävs dock att 

antalet undersökta enheter inte är för stort, då öppna intervjuer alstrar en hel del material.   

Målet med intervjuerna har varit att respondenten skall kunna återge så okonstlade svar 

som möjligt, runt arbetet och sig själv. Det är även respondenten som individ och dennes 

tolkning och ställningstagande i olika frågor som är av intresse. Tanken från vår sida med 

att använda oss av öppna intervjuer, är att låta respondenten styra samtalet, i den 

meningen att någon form av struktur under intervjun inte låser respondenten i ett givet 

spår.    

2.5  Intervjuförfarande  

En öppen intervjuform innebär en viss grad av struktur även om grundtanken är att den 

inte skall ha det. Jacobsen (2002) menar att det finns två argument som styrker att en viss 

grad av strukturering är nödvändig, om inte ofrånkomlig. För det första så kan öppna 
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intervjuer bli enormt svåranalyserade om det saknas en röd tråd. Mängden data kan nå 

nivåer som blir för resurskrävande att komma igenom och näst intill omöjlig att bearbeta. 

Det andra argumentet är att en viss grad av struktur är ofrånkomlig, då intervjuledare 

omedvetet använder sig av en viss grad av struktur. Strukturering används då i syfte för 

att överhuvudtaget få in bearbetbar data och att göra den subjektivt implicita 

struktureringen explicit. Det betyder inte nödvändigtvis att intervjuerna blir slutna och 

styrda.   

Vi gjorde valet att ha en viss struktur, vilket vi grundar i två argument. För det första är 

den här typen av intervjuer ny för oss. Vi anser att en viss grad av strukturering bör bidra 

till att vi kan föra ett samtal som hjälper oss att få ett djup i intervjuerna. Den andra 

anledningen är att vissa frågor kan vara nödvändigt för att hålla samtalen inom vad som 

är relevant. Exempelvis har vår strukturering bestått av öppnade frågor som, – Vad tror 

du är utmärkande för Migrationsverket? Och därefter vid intressanta uppslag använt oss 

av följdfrågor som, - varför, - precisera och så vidare, för att komma djupare i intervjun.   

Jacobsen (2002) tar upp betydelsen om var intervjuer utförs. Det har visat sig att det finns 

en så kallad kontexteffekt. Respondenter kan till viss del tendera att ge konstlade svar om 

intervjumiljön är dito. Valen av intervjumiljö har alla varit pragmatiska i det avseendet att 

vi accepterat de miljöer vi blivit tilldelade på de tre intervjuorterna. Redan på ett tidigt 

stadium förde vi en diskussion tillsammans med vår handledare och uppsatsens 

kontaktperson om valet av miljö. Alla var införstådda med att intervjumiljön borde vara 

så avslappnade och ostörd som möjligt.    

Intervjuerna är utförda i fyra olika lokaler och miljön har varit olika för många 

respondenter. En intervju genomfördes tillexempel i respondentens egna arbetsrum, 

medan tre andra fick vara i en kollegas. Fyra intervjuer utfördes i ett konferensrum, vilket 

tillhörde två av respondenternas arbetsplats. En intervju hölls även på videolänk.  Utifrån 

respondenterna har alltså intervjuerna förekommit i fem olika miljöer. Utöver den 

subjektiva betydelsen av en persons svar i en viss miljö så tillkommer även olika miljöer 

för respondenterna. En generalisering är svår, då förutsättningarna är olika, men 
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sammantaget är vår uppfattning att så gott som alla betedde sig som om miljön kändes 

någorlunda normal och avslappnande.   

Under intervjuerna har vi använt oss av Mp3-spelare för att spela in intervjuerna. Att 

använda sig av någon form av inspelningsmekanism är inte helt bekymmersfritt. 

Nackdelen är att det inte är ovanligt att respondenter kan låsa sig i olika utsträckning bara 

vid åsynen av tillexempel en bandspelare (Jacobsen, 2002).  Den risken det innebär vägde 

vi mot fördelarna, att ha mer flytt i samtalen, mindre anteckningar och möjligheten till 

ordagranna citat. Med utgångspunk från den valda intervjustruktureringen och 

möjligheten det innebär att kunna citera ordagrant ansåg vi att användandet av en Mp3-

spelare var fördelaktigt mot alternativen.     

Intervjuernas direkta syfte annonserades inte. Tanken med att hålla respondenterna något 

ovetande var främst att inte styra dem och därmed öka sannolikheten för mer övervägda 

svar. Meningen var att försöka leda respondenterna in på dem själva som individ, för att 

få mer spontana reflektioner. En annan anledning var att begrepp som image, identitet 

och kultur har olika definitioner för olika sammanhang och individer. Respondenternas 

uppfattning av begreppen skulle därför sannolikt skilja sig mot vår, vilket kan leda till 

missförstånd.    

Den absoluta majoriteten av intervjuerna varade runt en timme. För en öppen intervju bör 

det betraktas som inom den optimala tidsramen (Jacobsen, 2002). En intervju var 

betydligt kortare och avslutades då vi inte lyckades komma vidare inom den ämnesram 

som var av intresse för uppsatsen.   

Förfarandet har haft samma mönster under alla nio intervjuerna. De har inletts med korta 

presentationer av oss själva och en förklaring under vilka premisser intervjuerna sker.  

Respondenterna har sedan blivit ombedda att presentera vilka de är och vad de har för 

bakgrund. Efterföljande samtal har sedan fortgått mestadels utifrån den inledningen, eller 

med öppna, ämnesrelevanta frågor. Under alla intervjuerna har ambitionen varit att 

respondenten skall leda samtalet och vi endast styr det mot olika djup och ämnen. 
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Respondenterna har innan intervjuerna avslutats fått möjligheten att lägga till eller 

förtydliga aspekter och även erbjudits möjligheten att ställa avslutande frågor till oss.   

2.5.1 Kategorisering  

Poängen med att kategorisera de empiriska data, är att gå från de enskilda datakällorna 

till de särskilda fenomen som data tar upp och belyser. Kategorisering hjälper alltså till 

att få en överblick av olika fenomen i intervjumaterialet. För att lyckas med det, krävs två 

faser av sammanställning. För det först måste vi skapa relevanta kategorier utifrån de data 

vi förfogar över. Därefter måste observationer och intervjuer hänföras till kategorierna.  

(Jacobsen, 2002)  

Eftersom alla intervjuerna är upptagna på Mp3, krävs för kategoriseringen att de 

transfereras till skrift. Detta är inte helt oproblematiskt då det kan förekomma störningar 

på inspelningar vilket försvårar utskriften. Det är inte heller en självklarhet att överföra 

tal till text, när slutar tillexempel en mening? Hur är respondentens tonläge? Är 

utskriftens reliabilitet och validitet ändamålsenlig? (Kvale, 1997). När det gäller 

reliabiliteten och validiteten har vi skrivit ut hälften av intervjuerna var och båda har läst 

respektive utskrifter. Eftersom båda var med under alla intervjuerna anser vi kunna 

reagera om framställningen var missvisande avseende validiteten i utskriften. Angående 

reliabiliteten var intervjuernas hörbarhet hög och utskriften har varit så gott som 

ordagrann och likväl som uttryck ovan, har vi läst varandras utskrifter utan att 

uppmärksamma någon form av skriftligt avvikelse mot vår intervjuperception.   

Råutskriften av intervjuerna har efter färdigställandet bearbetats genom läsning och att 

uttalanden rörande samma företeelser har markerats och förts samman. Tillsammans har 

det bildat ett antal kategorier som är vår tolkning av vad som framkommit under 

intervjuerna. Individen, Arbetets särart, Organisationens särart, Styrning, Medial 

inverkan, Omgivningen, Kommunikation, Kontroll eller service och Behöver prioriteras 

är de rubriker vilket innefattar berörd data, vilket vi ansett varit återkommande och 

intressant. 
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3. Teoretisk referensram   

 

Nedanstående avsnitt har som ändamål att presentera uppsatsens teoretiska ansats. 

  

Kultur, identitet och image formar tre besläktade delar, vilka definierar organisationers 

olika beståndsdelar. Samspelet mellan organisationskulturen, -identiteten och -imagen 

antyder om en modell där rekvisit och processer, tidigare sedda, antingen som interna 

eller externa organisationsaspekter, nu integrera med varandra. (Hatch och Schultz, 1997)  

3.1 Organisationsidentitet 

Vi anser i likhet som Hatch och Schultz (1997) att organisationsidentiteten är en ständig 

process som formas i kontexten av dess relation med organisationskulturen och -imagen.   

 

Identitet benämns inom organisationsteorin oftast som organisationsidentitet medan den 

inom marknadsföringsteorin får benämningen företagsidentitet. Enligt ett 

organisationsteoretiskt synsätt formas identiteten genom gemensamma värderingar och 

uppfattningar. Företagsidentitet skiljer sig från organisationsidentitet så till vida att den 

ses som en funktion av ledarskap, med fokus på det greppbara och synliga. Båda 

begreppen bygger på vad en organisation är och det finns en stark koppling till företagets 

vision och strategi vilket framhäver de högsta chefernas betydelse vid formandet av 

identiteten. Det handlar om en kombination av de olika identitetsbegreppen och det går 

inte att utelämna interna eller externa identifikationsfaktorer när båda är delaktiga i 

processen. (Hatch och Schultz, 1997)  

Vi ställer oss bakom den uppfattning och vill betona hur identiteten formas med avseende 

av organisationers interna och externa faktorer. Dagens integration dem i mellan, barriär- 

brytandet mellan organisationer och den kontext, omvärld de lever i, samt interaktionen 

som uppstår, anser vi tillsammans vara organisationsidentitetsskapande.   
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Dagens organisationer lever även i en dynamisk verklighet. Det är naivt att se identitet 

som något fast och stabilt. Rimligare är att beskriva identitet som en process, där det 

handlare om mer eller mindre tillfälligt integrerade självbilder (Alvesson, 2004). 

Självbilder eller identitetsprojiceringar bör ses som en produkt av den rådande kontexten 

och tiden. Organisationers medarbetare, miljöer och dess förutsättningar är alla under en 

konstant förändring. Medarbetare byts ut och arbetsgrupper förändras. Organisationers 

lokalisering skiftar eller försvinner. Lagar och förordningar tar nya ansatser och 

organisationens efterfråga och behov varierar med tiden. Bilden av en organisation 

förändras och kontexten är inte den samma. Att det inte skulle påverka en organisations 

självbild anser vi vara naivt. (Alvesson, 2004)  

3.1.1 Identitetsförståelse - ett tecken på välmående  

Identitet inom organisationer är sällan en primär diskussionsgrund, rörande verksamheten. 

Identitetsfrågor är snarare en följd av att mer rationella och finansiella utgångspunkter 

inte är tillräckliga; i den meningen att de inte alltid åtgärdar, svarar på frågeställningar 

eller problem på ett tillfredställande sätt. När vikten är sådan, att det mer eller mindre ar 

oundviklig att förbise ett visst problem uppkommer värde- och målsättningsfrågor, som 

ett led i att försöka åtgärda eller svara på problem. Den typen av frågor har ofta en 

tendens att bli väldigt livliga och det är i de lägena som identitetsfrågor ofta lyfts: ”Vilka 

är vi?” Identitetsfrågor kommer allt som oftast på tal, när enklare och mer kvantifierbara 

metoder inte fungerar. (Albert och Whetten, 1985)  

Olika beteenden är att förväntar sig, beroende på om en organisation överväger att 

förvärva ett dotterbolag eller om de förbereder sig för en rättslig prövning avseende 

skattebefrielse. Organisationer förväntas bete sig olika, men det finns även ett gemensamt 

handlingsmönster, där organisationens essentiella karakteristika är i fokus. Ledningens 

försök att definiera organisationens centrala karaktärsdrag, är ett led i deras egen 

beslutsförståelse, likväl som att skapa en bild utåt, vilken omgivningen kan relatera till 

dem. Hur organisationen utvärderar, sammanför eller försvarar identiteten i opposition, är 
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av väsentlig betydelse där handlandet bör överensstämmer med det förväntande. Faller 

åtgärder eller beslut utanför organisationens identitetsram, bör det sannolikt innebära att 

organisationens självbild ruckas eller som ytterlighet, revideras. (Albert och Whetten, 

1985)  

3.1.2 Identitet, en klassificeringsprocess  

Att åstadkomma en tydlig definition av en organisationsidentitets ramar, innefattar en rad 

variabler, av såväl implicita som explicita egenskaper. Organisationer kan ställas inför 

ekivoka uppgifter, som innefattar olika identitetskännanden. Det är inte nödvändigtvis så 

att det finns en klar identitetsram, utan det kan finnas ett behov av flera. Albert och 

Whetten menar att det är viktigt att betrakta sannolikheten, att självklassificering både 

kan vara omöjligt, men framförallt oönskat; på grund av att: (Albert och Whetten, 1985)  

 

En tvetydig klassificering kan hjälpa organisationen att uppfattas mer 

oförutsägbart än de önskar.  

 

Organisationskomplexiteten kan vara av den grad att ett identitetsutlåtande 

förefaller vara omöjligt.  

 

På grundval av organisationsförändringar kan ett för snävtutlåtande snabbt bli 

inaktuellt.  

 

Identitet är allt som oftast endast en antagning och endast kritiskt granskad under 

speciella förhållanden, då endast utred med korta ansatser. Förväntningarna på 

identitetsformuleringar bör således betraktas med en viss skepsis.  

Organisationsidentitet bör ses som en klassificeringsprocess, där en organisation måste 

bli klassificerade inom en kategori, utav ett flertal oberoende betraktare. Processen kan 

utföras både internt och externt med olika grader av precision. Externt med frågor 

som, ”vilken typ av organisation är det här?”, vilket ofta ger svar, med breda 

kategorigränser, tillexempel statlig eller privat verksamhet. Internt blir frågeställningen 

mer direkt, ”vilka är vi?” Svaren tenderar då få mer specifika, mjuka och centrala 

karakteristika, av moralistisk karaktär. Oavsett utförande så är målet att särskilja 
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organisationer från andra.  Individens identitetssökande, utgår traditionellt beskrivet från 

vad som är henne särskiljande, och därmed utgör individens identitet, ett jag; vilket 

tillexempel saknas hos maskiner och djur. Poängen är att särskiljandets definition, är 

kritiskt sammanhängande, av den bedömda relevansen av jämförelsen. (Albert och 

Whetten, 1985)  

Många, om inte alla organisationer är hybrider, sammansatta av ett flertal olika 

organisationstyper. Med hybrid, menas här en organisation vars identitet är samlad under 

två eller fler organisationstyper, som vanligtvis inte antas samexistera. Den enklare 

formen av en hybrid består av två typer, en X och Y hälft. Organisationer ses, och kan se 

sig själva, parallellt eller samtidigt, som en organisation av två typer. Det måste finnas en 

medvetenhet om att organisationen mycket väl kan vara splittrad. Idag är det vanligt att 

organisationer har ett flertal motstridiga arbetsuppgifter, krävande olika typer av 

personligheter och kvalifikationer, vilket innebär olika identitetsformer. Exempelvis är 

privatekonomen som sanerar kunders ekonomi ganska långt ifrån aktiemäklaren på 

samma bank, ifråga om ovanstående karakteristika. Det gäller att kunna särskilja olika 

delar i en organisation och skärskåda dem, för att förstå skillnaderna och likheterna med 

övriga delar. En förståelse för skillnader och likheter är nödvändig för en 

tillfredsställande kommunikation, både i organisationen men även utåt. (Albert och 

Whetten, 1985)  

3.1.3 Omgivningens bild av organisationens identitet 

Nära associerat med föreställningen av identitet, som en klassificering som identifierar, är 

särskiljandet av utåtriktad och personlig identitet, och identitetsprojiceringen till 

omgivningen. Det är en distinktion mellan jagets framställande till andra (identitet utåt) 

och jagets självuppfattande (individuell identitet). Albert och Whetten menar att den 

uppdelningen, på organisatorisk nivå föreslår två satser. För det första argumenterar de 

för att desto större diskrepansen mellan en organisations syn på sig själv och dess 

omgivning, desto större är risken för en försvagning av organisationens välbefinnande, i 

form av reducerad effektivitet. Om organisationens medlemmar besitter en känsla över 
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organisationens uppdrag, mål och värderingar, och den kraftigt avviker från den känsla 

omgivningen har, får organisationen svårt att upprätthålla det nödvändiga allmänna 

och ”politiska” stöd som krävs, för att garantera sin egen överlevnad. Ett kraftigt 

avvikande mellan en organisations självsyn och omgivningens uppfattning kan få 

ödesdigra konsekvenser. Ytterst kan det leda till organisationens upphörande. En 

organisationsidentitet med för stor diskrepans mellan den interna och externa 

uppfattningen, en haltande eller felaktig självperception, kan alltså leda till ytterst kritiska 

stadium, för organisationen. (Albert och Whetten, 1985)  

För det andra menar Albert och Whetten att utåtprojicerad identitet vanligen både blir 

positivare och monolitiskare än den internt förnimmande identiteten. Som exempel tar de 

upp universitet, som de menar ser sig som ett paraply, som inhyser en synergisk 

kombination av olika inriktningar och ändamål; inte som en splittrad och divergerad 

verksamhet. Om en organisations utåtprojicering tar karaktären av ovannämnda, bör det 

bidra till en svårare identitetsprocess. Organisationen framställs enhetligt, men det är 

endast vissa delar som är framträdande och förknippas av omgivningen, som hela 

organisationen. Balansen inom organisationen och dess ”verkliga” identitet kan då bli 

inskränkt och det är en missvisande bild som projiceras och således uppfattas. (Albert och 

Whetten, 1985)  

3.1.4 Projicering av identiteten 

Informationen om en organisations identitet sprids ofta genom officiell dokumentation, 

som årsredovisningar och pressreleaser. Likaså visas även den utåtprojicerande 

identiteten, ofta genom kännetäcken och symboler. Utifrån en identitetsram belyses 

särdrag kring organisationens val av kännetecken och symboler, tillexempel som 

lokaliseringsplatser, logos och slogans. Inte sagt att kännetecken och symboler allena styr 

identitetsramverket, men utifrån begreppsbilden av identitet, så skapar den en naturlig 

identifiering. Albert och Whetten exemplifierar detta genom Chrysler koncernens 

mirakulösa återhämtning, vilket många förklara med att organisationens omgivning 

identifierade sig med deras ledare - Lee lacocca -, och menade att han förtjänade en andra 
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chans. Samt att han porträtterade koncernen, likt en ”under dog”, som slogs för sin 

överlevnad, mot höga odds. Genom att förena företagets ideal med samhällets 

kärnvärderingar lyckades han sammanföra en bred grupp av anhängare. Det måste vara 

centralt för en organisation at förstå vikten av kommunikation, både inom och utåt mot 

intressenter.  En otydlighet eller krånglighet i en organisations framförande av 

information eller svar på kritik kan mycket väl leda till en oförståelse av organisation. 

Det omvända, en tydlighet och enkelhet, kan kanske öka förståelsen för en organisations 

verksamhet. Diskrepansen mellan ytterligheterna är stor, därav vikten att kunna förmedla 

en essensens i kommunikationen. (Albert och Whetten, 1985)    

Den gripbara, synliga företagsidentiteten betonar grafisk design och ledarskap genom 

officiella företagssymboler, som även har en nära koppling till strategin. 

Organisationsidentiteten grundas lokalt i organisationen och dess symboler, och är 

följaktligen en del av kulturen. Kulturen får, en internt symbolisk betydelse, som ligger 

till grund för formandet och upprätthållandet av identiteten. Den symboliska 

konstruktionen av en företagsidentitet förmedlas av ledningen men påverkas även av den 

rådande kulturen och tidigare erfarenheter samt sociala influenser från omgivningen. 

Organisationsidentiteten formas alltså av interaktionen mellan medarbetarna men också 

med inflytning av ledningen. Som beskrivit ovan så blir gränsen mellan externa och 

interna aktiviteter mindre. Detta leder enligt Hatch och Schultz till att 

organisationsidentiteten påverkar imagen men även att imagen påverkar identiteten. 

(Hatch och Schultz, 1997)  

3.2 Image 

Vi ansluter oss till Hatch och Schultz (1997) och Alvesson (2004) vilka anser att 

organisationsimagen, är omgivningens förnimmelse av en given organisation, utifrån den 

bild som organisationen projicerar till sin omgivning. 

 

Image har med tiden blivit alltmer centralt för organisationer, framförallt på det sätt som 

den projiceras och uppfattas, av intressenter; men även på grund av de känslor och 
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intryck som inbegriper medarbetarna. Image kan ses utifrån två perspektiv. Där det ena 

perspektivet används som en symbolisering av någons inre föreställningar om ett föremål, 

en återgivning av dess förnimmelse. I den formen är imagen en form av subjektivt 

återgivande. I det andra perspektivet är image ett avtryck vilket en sändare vill förmedla 

till en publik. (Alvesson, 2004)   

Det hör till ovanligheterna att interna aspekter behandlas, inom marknadsföringsteorin, 

när det förs ett resonemang kring image. I motsats, grundar sig organisationsteorins 

imageargumentation just i de interna aspekterna. Dutton och Dukerich definierar 

exempelvis image, som hur organisationsmedlemmar uppfattar andras syn på 

organisationen. De har i en studie funnit att en organisation tvingats till en viss typ av 

handlande, på grund av omgivningens påtryckningar, i form av en negativ organisations 

image. I det fallet menade organisationsmedlemmarna att det var deras 

organisationsidentitet och uppfattningen om deras externa image som föranledde 

processen att förändra imagen. Dutton och Dukerich menar snarare att det var 

omgivningens påtryckningar och en negativ image som påtvingade en förändring. (Hatch 

och Schultz, 1997)  

Marknadsföringsteorin ser, till skillnad från organisationsteorins synsätt, image som den 

sammanlagda uppfattningen, externa intressenter har om ett företag. En annan 

uppfattning är även att det finns ett medvetet internt handlande vid skapandet av imagen 

för att ”sälja” den till omgivningen. (Hatch och Schultz, 1997) Bernstein uttalar image 

som, ”ett intryck som skapas genom att appellera till publiken och inte genom att 

reproducera verkligheten” (Bernstein, 1984:13 i Alvesson, 2004). Alvesson menar att, 

särskilt när det gäller tillexempel företag och varumärken, är imagen åtminstone till en 

del något som skapas för att ge ett trovärdigt intryck. Alvesson argumenterar att image, 

som begrepp, är något som beläggs med intentioner, som en del eller konsekvens, i en 

större handling. Imagen i sig är inte djupt integrerad, i någon form av narrativ 

framställning, utan en löst kopplad del till den. ”En image är mångtydlig. Den flyter 

omkring någonstans mellan fantasi och sinnesintryck, mellan förväntan och verklighet” 

(Boorstin, 1968:181 i Alvesson, 2004). Alvesson argumenterar vidare att image har en 
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allt viktigare roll i dagens organisationer. Framförallt på vilket sätt som kunder och 

omgivningen ser på organisationen, men också att den har betydelse för de anställdas syn.  

Särskilt när det handlar om större organisationer, som präglas av komplexitet, begränsad 

genomskinlighet och överblickbarhet. (Alvesson, 2004)  

Vi ansluter oss med Hatch och Schultz, som går på Alvessons linje och menar att image 

är komplext och att det är en kombination av de båda ovannämnda (interna och externa) 

synsätten. Organisationsimagen är omgivningens helhetssyn av en given organisation, 

utifrån deras förnimmelse av organisationen i fråga, och den bild som organisationens 

självprojicering förmedlar till omgivningen. Grupper eller individer skapar en 

meningsfull och greppbar ”image” av organisationen. Den bild som företaget försöker 

förmedla är ett resultat av bland annat ledningens synsätt och åtgärder, men även 

medarbetarnas kontakt med omgivningen. Organisationsimagen är en kontinuerlig 

process i interaktion med organisationsidentiteten. Tillsammans är de integrerade i 

organisationskulturskontexten.  (Hatch och Schultz, 1997)  

3.2.1 Imagestyrningen 

Det råder ingen tvekan om att image har en stor betydelse för dagens företag. Alvesson 

menar att image måste användas för styrning och kontroll i organisationer. Syftet med 

imagestyrning är att producera en tilltalande bild av organisationen för olika intressenter 

(anställda, kunder, ägare, stat). Arbetet med imagen behöver inte inriktas mot att visa det 

positiva med organisationen, utan kan även innebära att tona ner det negativa. En annan 

metod kan vara att på ett så kreativt och positivt sätt som möjligt visa den sanna bilden av 

företaget i den mån detta är möjligt. Istället för att se image som antingen svart eller vit 

ses den snarast som grå, någonstans mellan det sanna och falska. Alvesson visar på fyra 

olika anledningar till varför imagen har fått en sådan betydelse för organisationer; 

kulturella förändringar, ökad komplexitet och turbulens, stor servicesektor samt 

massmedias allt större roll i samhället. (Alvesson, 1990)  
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I den först argumenterar Alvesson för att dagens kulturella förändringar har skapat 

individer vars identitetkännande, på ett sätt är svagare. Individer är idag mer flexibla men 

samtidigt också mindre villiga för disciplin under repressiva sociala förhållanden, som 

monotona och tråkiga arbetsuppgifter. Barriären mellan en person och dess omgivning 

har minskat. Individen är inte lika skyddad som tidigare och barierna har ersatts av ett 

narcissistiskt förhållningssätt av jaget där identiteten skyddas. (Alvesson, 1990)   

En annan faktor är att dagens samhälle också är mer komplext och turbulent än tidigare. 

Människor lever i större interaktion med varandra, och dagligen möter de både personer 

och organisationer som vi knappt vet vilka de är. Produktionsprocessen i företag har 

också förändrats, såtillvida att det är svårare att urskilja den enskilda anställdes bidrag, 

till den slutliga produkten. De för personen kända människor och situationer är ofta 

skapat av massmedia, PR och så vidare. Människors uppfattning, bilder och idéer om 

individer och organisationer är ofta sekunder och sällan självupplevd. (Alvesson, 1990)  

Den tredje faktorn är en allt större servicesektor, där tjänsteproducerande företag, ökar 

betydelsen av image. Tjänster är till skillnad från produkter mycket svårare att bedöma 

innan köp. Det är svårt för kunden att före köp veta vad han/hon får, då tjänsten är 

immateriell. Intrycket av organisationer som säljer tjänster får därför stor betydelse, men 

också på vilket sätt som servicen utförs, hur den presenteras samt metaforer och symboler 

som omger tjänsten. Imagen blir därför av stor betydelse för organisationer i service- 

branschen. (Alvesson, 1990)  

Den fjärde aspekten är massmedia, som även kan kopplas till den ökande komplexiteten 

och turbulensen, i samhället. Massmedia har bidragit till att organisationer inte längre 

bara kan koncentrera sig på att följa lagen och vara lönsamma. Etik, jämställdhet och 

medarbetare är några av de faktorer som dagens organisationer också måste ta hänsyn till 

och media blir ett verktyg som kan hjälpa dem med detta. Aspekten har inneburit 

möjligheten till pseudo-events, en medveten aktivitet från organisationens sida. Istället 

för spontant uppkomna händelser kan ledningen själva iscensätta en aktivitet. Intervjuer, 
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presskonferenser, en särskild händelse eller kampanjer är möjligheter för organisationer 

att visa upp en medveten bild mot sin omgivning. (Alvesson, 1990)  

3.3 Kultur 

Precis som Hatch och Schultz (1997) ser vi organisationskultur som en symbolisk kontext 

där identiteten skapas. Kulturen kan inte påverkas direkt utan förändras successivt i 

interaktion med image och identitet.  

 

Kultur har inte fått särskilt stort utrymme i marknadsföringsteorin och det finns ingen 

direkt koppling till identitet eller image. Vi menar precis som Hatch och Schultz att 

organisationskulturen bör ses ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, då tonvikten i 

teorin, angående förnimmelse och tolkning, i det perspektivet ger en viktig förståelse av 

organisationsidentiteten. Organisationsidentiteten påverkas av omgivningens 

imageuppfattning om organisationen, som är en influens av deras 

kulturmediumtolkningar. (Hatch och Schultz, 1997)      

3.3.1 Organisationskultur 

Organisationskulturen är en produkt av alla medarbetarnas normer och värderingar, 

oavsett enhet eller hierarkisk nivå. Den grundas i organisationens historia och återspeglas 

bland annat genom materiella artefakter som; namn, produkter, byggnader, logor, 

symboler och så vidare. Markandsföringsteori syn på organisationsidentitet fokuserar på 

hur de materiella artefakterna förmedlar organisationsidén till påverkbara externa grupper. 

Medan organisationskulturteorin granskar genomförandet och tolkningen, förklara 

marknadsföringsteorin hur detta görs och hur det uppfattas av organisationsmedlemmarna. 

Organisationsteorin har, när de behandlar omgivningens roll i deras perception av 

organisationen, inte tagit hänsyn till externa aspekter, utan har snarare härlett bilden till 

ledningens strategi. Det socialkonstruktivistiska perspektivet menar att ledningens försök 

att påverka och få ett inflytande över kulturen är både etiskt olämpligt och fel. Det är 
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snarare kultur som styr ledarna, än tvärtom. Kultur bör ses som en kontext och inte en 

variabel. (Hatch och Schultz, 1997)   

Vi ställer oss bakom Hatch och Schultz när de argumenterar för, att de varken ser kultur 

som ett medel för ledningen att påverka organisationen eller som ett stängt system för att 

förstå organisationens agerande. De argumenterar för att kulturen bör uppfattas som en 

symbolisk kontext, där identiteten skapas och intentioner av imagepåverkan formas. För 

att utreda organisationsidentitet krävs det att kulturen beaktas. De rådande kulturella 

värderingarna och normerna inom en organisation ligger till grund för dess sätt att handla 

och agera, som individer. Kulturen är enligt Hatch och Schultz också avgörande för de 

initiativ som tas av ledningen, för att påverka imagen och den dagliga interaktionen 

mellan medarbetare och den externa omgivningen. Som vi tidigare belyst så har gränsen 

mellan interna och externa intressenter minskat, vilket innebär att kultursymboliken blir 

en än mer viktiga källa för imageskapandet, vilket i sin tur blir en positiv injektion till 

organisationskulturen. (Hatch och Schultz, 1997)   

3.4 Relationen mellan kultur, identitet och image 

Hatch och Schultz menar att vi använder organisationskultursymboliska artefakter i vår 

projicering av organisationsidentiteten som ett led i att förmedla en image till 

omgivningen. Den imageprojiceringen som organisationen återger är korrelerande med 

dess kulturarv, likaså formas projiceringsmottagarnas uppfattning i kontexten av deras 

kultur. Om både sändare och mottagare av projiceringen befinner sig i samma 

organisation blir kultur-, image- och identitetskorrelationen autonom. Men om 

organisationsisoleringen har brutits ned av en ökad interaktion med omgivningen, blottas 

organisationskulturen för externa influenser; organisationsimagen och 

organisationsidentiteten får en tydligare korrelation till varandra. (Hatch och Schultz, 

1997)   

Hatch och Schultz argumenterar för att dagens situation, där gränsen mellan den externa 

och interna omgivningen suddas ut, leder till att externa intressenter får ett ökat 
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inflytande på organisationskulturen. Detta leder till en ökad medvetenhet om just 

korrelationen image och identitet, emellan. Organisationsidentiteten är en självreflekterad 

bild, skapad genom dynamiken inom organisationskulturprocessen. 

Organisationsidentiteten formas i den kulturella kontexten, samma kultur som 

frambringar de symboliskartefakter som ligger till grund för organisationsimagen. De 

symboliska artefakterna blir organisationsimagens medel för att kommunicera med 

omgivningen. Vem vi är, reflekteras i vad vi gör och hur andra uppfattar vem vi är och 

vad vi gör. Organisationsimagen projiceras till omgivningen där den formas och 

återvänder till organisationen, som en extern version, och absorberas sedan av 

organisationen i formen av kulturella artefakter. Organisationsidentiteten utsätts för en ny 

kulturell kontext, där identiteten interagerar med ”nya” kulturella symbolartefakter. 

Exempelvis kan, vad som uppfattas som en korrekt men negativ skildring av ett medium, 

om organisationers aktiviteter eller intentioner, påverka organisationsidentiteten. 

Mediebilden blir till en symbol som organisationen antingen tar till sig eller avfärdar. Om 

bilden tolkas av organisationen kan den mycket väl påverka organisationens 

självdefinition. Organisationen kan försvara sig mot, vad de tycker är en felaktig bild, för 

att skydda sin identitet och undvika negativ imagespridning. Organisationsidentiteten är 

öppen för influenser och rykten från en extern omgivning som organisationen inte kan ha 

någon direkt kontroll över. (Hatch och Schultz, 1997)   
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Figur 1 Relationen mellan organisationskultur, -identitet och –image. 

Källa: Indal och Lindström, 2006, efter Hatch och Schultz, 1997   

Ovan, i figur ett, illustrerar vi en modifierad figur av Hatch och Schultz (1997) modell, 

om den påverkan som olika interna och externa faktorer har på organisationsidentiteten. 

Den vänstra sidan av figuren beskriver den interna influenspåverkan på 

organisationsidentiteten, som en korrelation mellan ledningens visioner, ansträngningar, 

uppfattningar, värderingar; formade i det dagliga arbetet. De interna och externa 

influenser, både tolkas och implementeras av och inom organisationskulturen. 

Organisationsidentiteten påverkas även en hel del av den externa omgivningen. 

Organisationsidentiteten kommuniceras till olika intressenter i omgivningen, vilka alla 

formar sig en bild av organisationen, där identitetsprojiceringen är en bidragande del. 

Kommunikationen mellan organisationen och deras omgivning kan ske inom ett brett 

spektrum av medvetenhet eller ej. Ledningen eller informatörer kan florera oplanerat i 

media till mer planerade kommunikationsstrategier, innehållande PR- framträdanden, 

reklam med mera.  Men de externa influenserna bör även tillskrivas, den mer direkta 

interaktionen mellan organisationsmedarbetare och organisationsomgivningen, 

tillexempel vid handläggning eller försäljning. (Hatch och Schultz, 1997)  

Intern Organisationsmiljö        Extern Omgivning 

Organisations-
identitet 

Organisations-
image 

Organisationskultur 
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Organisationsimagen består delvis av externt uppkommet meningsskapande om 

organisationen, som bidrar till att forma organisationsidentiteten. 

Organisationsmedarbetare kan mycket väl återfinnas i externa grupper som har en 

koppling till organisationen som kund, medborgare, läser media och så vidare. Det är då 

sannolikt att medarbetaren jämför den externa uppfattningen om imagen och identiteten 

med organisationens egen. Detta bör leda till en internfiltrering av det ”externa intrycket”. 

Anntingen stämmer bilderna överens eller så återfinns det ett glapp mellan den interna 

och externa bilden, medförande positiva synergieffekter eller en cynism bland 

organisationsmedarbetarna. En annan faktor är hur medarbetarna uppfattas av kunderna, 

konkurrenterna och så vidare, vilket påverkar organisationsidentiteten, då medarbetarna 

skapar sin uppfattning rörande organisationen, delvis genom omgivningens reflektion om 

dem. Organisationsmedlemmar stöter i sitt dagliga liv ihop med organisationsimage, både 

inom och utanför organisationen. Hatch och Schultz menar att det bör ske en påverkan på 

organisationsidentitet, utifrån imagen. Även ledningens vision och styrning influeras 

externt i sin strävan av att upprätthålla organisationsimagen. När ledningens uppfattning 

och handlande sker på grund av imagen, påverkar detta indirekt även identiteten. Den 

externa påverkan på organisationsidentiteten illustreras ovan i figur ett, med pilar från 

den externa omgivningen och imagen genom organisationskulturen till 

organisationsidentiteten. (Hatch och Schultz, 1997)  

3.5 Organisationsdynamik 

Historiskt sett har organisationer kunnat ha en uppdelning mellan sin interna verksamhet 

och den externa kontakten med omgivningen, på grund av att det endast var sporadisk 

kontakt mellan organisationens in- och utsida. Den barriär som funnits mellan 

organisationers interna och externa funktioner är kraftigt reducerad, om inte så gott som 

obefintlig. En av de största utmaningarna för dagens organisationer är att hantera den här 

utsuddningen av de interna och externa gränserna. (Hatch och Schultz, 1997)  

Den moderna verksamhetsstyrningen med nätverksarbete, kundfokusering och effektivare 

arbetsprocesser, har bidragit till en förändrad uppfattning om var gränsen går för externa 
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relationer. Hatch och Schultz menar att det visar på en djupare integration mellan interna 

och externa verksamhetsdelar. I dagens samhälle krävs ett helt annat samspel mellan 

olika organisationsdelar. Avdelningar som ansvarar för externa aktiviteter som 

marknadsföring, PR och strategisk planering har fått ökat inflytande och betydelse för de 

traditionellt, mer interna aktiviteterna; redovisning, produktion, forskning och utveckling. 

Likaså, har de interna aktiviteterna fått ett ökat inflytande och betydelse för de externa. 

Förändringarna påvisar inte bara, att vad som uppfattas som internt går ihop med det 

externa utan även att det krävs samförstånd, interaktion och integration mellan 

organisationsdelarna. (Hatch och Schultz, 1997)  

Hatch och Schultz argumenterar för att uttalanden och handlingar av 

organisationsledningen har fått ett ökat inflytande på organisationsidentiteten och imagen. 

De menar att så är fallet på grund av den växande interaktionen mellan 

organisationsmedarbetare och kunder, myndigheter och andra omvärldsaktörer, samt att 

dagens organisationsmedarbetare ofta befattas med en multiroll i egenskapen av att vara 

både anställd och kund men också som anställd och medborgare. Interaktionen och 

integrationen inom och mellan organisationen och dess omgivning måste ses utifrån en 

kulturell kontext.  Det är utifrån den kontexten som en organisation genom tolkningar och 

sociala konstruktioner bör ses som ett sammanhang, där organisationsidentitet skapas och 

intentionen att kunna påverka imagen formuleras. (Hatch och Schultz, 1997)  

3.6 Implikation  

Det Hatch och Schultz framförallt försöker påvisa är ett kultur-, identitets- och 

imagesystem, där varje del är korrelerande till varandra. Till skillnad från andra system 

vill de visa att kultur, inte är en variabel som går att mäta och manipulera, utan snarare 

bildar en kontext där identiteten formas, upprätthålls och förändras. Organisationers 

försök att påverka kulturen tolkas och bedöms och blir sedan frånstött eller accepterat. 

Vidare menar de att ledningen är lika mycket är en symbol för organisationsidentiteten, 

som deras sätta att leda och påverka medarbetarna är. (Hatch och Schultz, 1997)  
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Då ledningen är delaktig och en symbol av organisationens kultur både möjliggörs och 

försvåras deras försök att styra identiteten beroende på den rådande kulturella kontexten. 

Den vision och strategi de kommunicerar internt, återfinns i organisationssymboler vilket 

de själva ofta är en del av. Med anledning av modellen är det viktigt att chefer är 

medvetna om sitt symboliska ”jag” inom den kulturella kontexten och utvärdera 

uppfattningen om hur andra ser på chefen.  Att känna till sitt symboliska ”jag” är svårt 

men avgörande för effektiviteten när gränsen mellan externt och internt suddas ut. 

Ledning och toppchefer måste reflektera över hur både de själva och organisationen 

uppfattas. De måste ta ansvar för sitt symboliska värde och möta omgivningens 

uppfattning med en tydlig strategi, medvetna om att image och ledarskap inte kommer att 

vara tillräckligt.   

Modellen visar även att strategier och visioner skapas och tolkas inom ramen för kulturen 

genom metaforer och historier vilket även visas av materiella ting, som produkter och 

byggnader. Organisationsidentitet kan därför aldrig helt kontrolleras då den är en produkt 

av kulturen. Dessutom har utsuddningen av gränsen mellan externt och internt inneburit 

att styrningen av organisationsidentiteten i större grad måste formulera och kommunicera 

vision och strategi med avseende av den externa värdegrunden. Styrningen av identiteten 

och imagen är därför sammanflätade processer. Det gäller således att tänka förbi 

problematiken med kultur, identitet och image. (Hatch och Schultz, 1997) 
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4. Intervjutolkning  

 

I kapitlet nedan presenterar vi vår emiriska data. Syftet med kapitlet är att ge en narrativ 

framställning, i vår tolkning av intervjumaterialet. De flesta styckena illustreras eller 

förtydligas med citat av respondenterna.  

  

Vad är karakteristiskt för och inom Migrationsverket? Vilka är individerna bakom 

fasaden, vad anser de om sitt arbete och sin organisation? Nedan följer ett antal olika 

kategorier, som är återkommande teman i våra intervjuer, med cheferna på Besök och 

Bosättning.  Samstämmigheten mellan respondenterna varierar, men överlag så ger alla 

cheferna en liknande bild av Migrationsverket. Det förekommer en del upprepningar, dels 

för att belysa dem, då de varit återkommande under intervjuerna. Men också för att vissa 

saker ger olika infallsvinklar och perspektiv beroende under vilken kategori den 

presenteras.     

 

Individen 

 

Arbetets särart 

 

Organisationens särart 

 

Styrning 

 

Medial inverkan  

 

Omgivningen 

 

Kommunikation  

 

Kontroll eller service 

 

Behöver prioriteras  
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4.1 Individen 

Den övervägande andelen av de intervjuade cheferna har i grunden en juristutbildning. 

Andra utbildningar är socionom och även någon med ekonom- eller ledarskapsutbildning. 

Alla de intervjuade personerna har olika chefsbefattningar inom Migrationsverkets 

verksamhetsområde, Besök och Bosättning.  Det är en förhållandevis jämn fördelning 

mellan kön och enhetsstorlek, bland de representerade cheferna. De kvinnliga och 

manliga chefsmedarbetarna återfinns både hos de större, likväl som bland de mindre 

enheterna. En åtskillnad som vi urskilt, är att juristerna varit verksamma på de större 

enheterna och samhällsvetarna på de mindre. Om detta är generellt för hela landet, vet vi 

inte, men på två av de största enheterna, inom Besök och Bosättning, är fallet så.    

Utmärkande för respondenterna är att det inte förekommit någon direkt önskan eller 

längtan att arbeta hos Migrationsverket, i den meningen att det varit ett aktiv val, att de 

sökt sig till verket. Det går att utskilja två läger, antingen har det varit en praktisk lösning, 

tillexempel att Migrationsverket sökt personal eller att arbetetsplatsen var bra placerad 

geografiskt. Den andra anledningen har varit av ett mer karriärmässigt slag; möjligheten 

till ett intressant chefs- jobb och utvecklig. Vidare har ett antal respondenter tidigare 

erfarenhet av statlig verksamhet medan andra kommer från den privata sektorn. Det går 

även att urskilja vissa som är fängslande av den statlig verksamhet och de som snarare 

drivs av utmaningen. Gemensamt för alla respondenterna är att de har ett intresse för 

människor men också en fascination av det arbete som Migrationsverket erbjuder.  

4.2 Arbetets särart 

En återkommande uppfattning är att det är högt i tak inom organisationen. En anledning 

till det kan vara avsaknaden av flera chefsnivåer. Istället för att tillsätta underchefer eller 

gruppchefer så tillsätts ytterliggare en enhetschef. Migrationsverket är som organisation, 

väldigt platt, just eftersom det finns relativt få chefsposter.  
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Medarbetarna verkar nära varandra inom sitt verksamhetsområde. Många upplever ett bra 

arbetsklimat även om det stundtals kan vara en hård arbetsbelastning. Det går att urskilja 

en viss skillnad mellan de mindre enheterna kontra de större städerna, som har fler 

ärenden och medarbetare. Storstäderna ger uttryck för en tyngre arbetsbelastning än vad 

de mindre enheterna gör.  

”Jag kan nog säga att jag har känt att det varit en väldigt bra arbetsmiljö. Men 

personalen vet jag har tyckt att det varit ofantligt jobbigt, och menar hela tiden 

att; som chef gör något”  

Migrationsverket präglas av att det sker snabba kast i verksamheten. Arbetsbelastningen 

kan skifta kraftigt, framför allt inom asyldelen, men även inom Besök och Bosättning. De 

som tidigare sökt asyl återkommer även i viss mån till tillståndsenheten, när och om deras 

anhöriga kommer till Sverige för besök- eller uppehållstillstånd. De kraftiga 

fluktuationerna i antalet sökande gör det svårt att prognostisera hur stort söktrycket 

kommer vara i framtiden. Ett krig någonstans i världen kan leda till ett kraftigt ökat antal 

asylsökanden. Ett annat exempel är när Sverige gick med i Schengen. Det gjordes en 

beräkning att det skulle komma cirka 100 sökanden den första månaden, utöver det 

normala; resultatet blev 890 sökanden. Även om det finns viss kontakt med 

Utrikesdepartementet så är det omöjligt att förutspå nya krig och ännu svårare att beräkna 

hur många flyktingar de kan resultera i.   

”… våra uppgångar är aldrig långsamma, antigen händer någonting i omvärlden 

som gör att det sticker åt det hållet eller också så visar det sig att det ganska 

snabbt går tillbaka igen…”   

”… ha is i magen, för rätt som det är så finns man inte.”  

Cheferna beskriver sig själva och medarbetarna som luttrade, verket är vana med snabba 

och genomgripande omvärldsförändringar och även omorganisationer. Framförallt märks 

det hos de som jobbat inom Migrationsverket en längre tid, som har lärt sig att det för det 

mesta brukar ordna sig. Organisationen kan växa lika snabbt vid förändringar i antalet 
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sökanden som den kan minska. Intrycket är att personalen är härdad och det gäller att 

behålla kylan i arbetet. Anställda som inte delar verkets värderingar eller inte klarar av 

trycket från omgivning och den stundtals mentalt svåra arbetsuppgifterna, under högt 

arbetstempo, slutar ofta självmant. Verket kan vid en första anblick upplevas sakna 

visioner och vara trögt men när det sedan sker en förändring i antalet ärenden ställs 

arbetet snabbt om och det är där den stora kompetensen finns.   

”… om de inte har någon form av värdering som stämmer med vår. Det ser man, 

att folk slutar ibland och då oftast därför att de inte tycker de passar i 

verksamheten.”  

”… vi är otroligt duktiga, Riksrevisionsverket skrev för några år sedan att det 

finns ingen myndighet i Sverige som har Migrationsverkets förmåga att hantera 

upp- och nergångar…”  

Många är engagerade i sitt arbete och ser själva ärendehanteringen som utmaningen. Det 

gäller att vara flexibel och tycka om interaktionen med människor, både sökande och 

internt. Juridiken som migrationslagarna har satt sin prägel på organisationen och lägger 

stor vikt på personalens kompetens och möjlighet att ta egna initiativ. En av de största 

utmaningarna för de anställda är att lyckas skilja på sin roll som tjänsteman och 

privatperson. Vissa anställda har en förmåga att ta på sig mer än uppdraget vilket skulle 

kunna bero på uppdragets natur. Cheferna ger intryck av att verkets anställda har större 

svårigheter med att hantera denna balans än andra myndigheter. Trots detta är de inte 

unika med problematiken, även domstolsverket har en liknande komplexitet i sin 

verksamhet.   

”… det har funnits någon sorts Invandrarverksanda. Där man så att säga skall 

röra allt som rör utländska medborgare, vi skall vara alla till lags och då blir det 

väldigt otydligt…”    
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4.3 Organisationens särart 

Som vi nämnt tidigare, är Migrationsverket snabba på att ställa om, både när det gäller 

förändrad arbetsbelastning eller skiftningar i lagstiftningen. Detta gäller framförallt 

omställningsförmågan när ärendeantalet ökat, vilket kan bero på att det ligger i 

uppdragets natur. Utbryter det en kris någonstans i världen, exempelvis ett krig och ett 

ökat antal flyktingar kommer till Sverige, så löser de alltid situationen, på ett eller annat 

sätt. Den ständigt skiftande arbetsbelastningen har också resulterat i snabba omställningar, 

organisationsmässigt. Antalet medarbetare kan skifta och det finns en vana av 

personalfluktuationer inom verket.   

Trots att tillståndsenheten skiljer sig från asyl i många avseenden så finns ändå en 

identifikation med verket. Besök och Bosättningsområdet upplever inte samma 

fluktuationer som asyl, men som vi nämnt ovan finns det en koppling mellan 

verksamheterna där asylsökanden återkommer i andra ärenden.     

”… det är ju en verksamhet som är mycket, mycket beroende av hur omvärlden 

ser ut. Kanske framförallt asyldelen. Men vår verksamhet, Besök och 

Bosättning, bygger ju rätt mycket på asyl. Den som har varit asylsökanden för 

fem år sedan, det är ju den ”kompisen” som vi har nu.”  

De snabba omställningarna gäller i viss mån även vid strukturella förändringar i 

organisationen. Tidigare var Migrationsverket uppdelat i regioner där alla områden fanns 

representerade, men efter kritik är det nu indelat i fem verksamhetsområden. Verkets sätt 

att styra och leda höll inte i längden, det behövdes en tydligare styrning för varje område. 

Regionerna hade skapat egna regler och rutiner vilket gjorde att ärenden behandlades 

olika. Det saknades en enhetlig praxis inom de olika verksamhetsområdena. Förändringen 

var ett måste och arbetet med att ställa om till verksamhetsområden gick snabbt precis 

som mycket annat i verket. Det har saknats en långsiktighet och även om det är och har 

funnits en god diskussionskultur fanns ingen tydlig strategi. Förändringar i verksamheten 

har skett först när det blivit tydligt att något måste ändras. Den stundtals hårda 

arbetsbelastningen har inneburit att tiden inte räckt till för att stanna upp och förändra. 
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Förändringar har skett utan grundliga utredningar och det har även varit få formella 

verktyg. Det har inte heller funnits några beslutsprotokoll att gå tillbaks till och det har 

varit en tyst förståelse från departementets sida att variationerna i arbetet kräver snabba 

omställningar.    

”… man fixar väldigt mycket och man fixar väldigt bra, men det går också 

väldigt fort. … tillslut så hamnar man i ett läge /…/ ordning och redan 

försvinner om man säger så.”   

Även om snabba omställningar inte brukar förknippas med statliga myndigheter så finns 

det ändå likheter. Några chefer upplever en viss byråkrati och seghet i vissa delar. 

Problem med ärendehantering går att lösa relativt snabbt men när det kommer till 

verksamhetsfrågor finns det en tröghet. Det skulle gå att likna Migrationsverket vid ett 

börsföretag i vissa avseenden, exempelvis vid snabba omställningar på grund av 

omvärlden eller nya lagar, samtidigt som det i andra avseenden saknar samma flexibilitet 

och långsiktighet som privata bolag kan ha. Trots detta finns det inom Migrationsverket 

inget tydligt som pekar på att statsanställda skulle vara mindre intresserade av sin 

verksamhet än vad anställda inom industrin är. Därmed inte sagt att Migrationsverket inte 

är präglat av typiska myndighetskarakteristiska drag. Facket har en stark position och 

tjänstemannarollen är tydlig med strikta ramar att följa.   

Det mest utmärkande inom Migrationsverket är lagens central roll i verksamheten, vilket 

delvis har en naturlig förklaring på grund av att de är så styrda av berörd lagstiftning 

inom migration. En annan faktor har att göra med att många anställda har en juridisk 

bakgrund och att de tidigare var en uttalad kontrollerande myndighet.   

”Om jag jämför med det jag har varit med om innan, så kan jag ju säga att man 

är mycket, mycket närmare lagen här … just på en tillståndsenhet, där har vi ju 

mycket mer representation av jurister.”    

Trots trycket från omgivningen och interna förändringar finns ändå ett engagemang. Det 

finns en sammansvetsning och tillhörighet bland organisationsmedlemmarna inom Besök 
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och Bosättning, som upplevs vara ett resultat av människorna snarare än vilken struktur 

organisationen har.   

Den nya strukturen med verksamhetsområden bildades som vi nämnt ovan efter kritik av 

Riksrevisionsverket. Omorganisationen upplevs som ett måste för en långsiktig 

överlevnad, med en mer enhetlig praxis. En positiv effekt är även att den nya 

organisationen, med verksamhetsområden tros synliggöra Besök och Bosättningsdelen, 

som tidigare kommit lite i skymundan av asylverksamheten. Trots detta finns en viss oro 

att verksamhetsområdena ska resultera i ännu tydligare skillnader mellan de olika 

områdena.  Personalen inom Besök och Bosättning kan delvis identifiera sig med asyl 

och den uppmärksamhet och det tryck som de har på sig, men samtidigt finns det en vi 

och dem känsla. Ett exempel på detta är att enheterna tidigare haft de informella 

smeknamnen Fia och Tom.   

Det finns inom Besök och Bosättningsdelen en hel del ”happy-ending” i ärendena, det 

vill säga, ett positivt resultat för den sökande. De har tidigare inte fått särskilt stor 

uppmärksamhet vare sig internt eller externt, men förhoppningen är att detta ska bli 

tydligare med verksamhetsområden, även om det ännu inte skett.  Många av 

respondenterna menar att denna positiva del av verksamheten borde påvisas externt. Idag 

är de få utan direkt kontakt med Migrationsverket som är medvetna om Besök och 

Bosättning.   

”Man har inte en aning om att den här verksamheten existerar”  

”Jag tror nog också att det vore inte fel om man talade om, berättade om de 

många positiva ansökningar som får positiva resultat.”  

Ett annat utmärkande drag är, som vi nämnt ovan, att juridiken har en väldigt central roll 

inom Migrationsverket, framförallt är den väldigt synliggjord. Mycket av den kritik som 

kommer från omgivningen men även avslag för sökande, rättfärdigas av lagstiftningen.  
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Lagen är av central betydelse för verksamheten och uppfattningen verkar vara att så skall 

det vara.   

”… vi producerar alltså en tjänst. Den är till stora delar lagreglerad. Vissa delar 

kan vi göra lättare och enklare men vi kan ju aldrig bortse från att lagen styr, 

våra beslut. … Tillämpa lagen på det sättet som lagstiftaren har bestämt att den 

skall tillämpas.”   

4.4 Styrning  

Genom att dela in organisationen i verksamhetsområden istället för regioner, skall det bli 

en mer enhetlig styrning och praxis. Omställningen har, som vi varit inne på tidigare, gått 

relativt fort vilket kan märkas i vissa delar. De tänkta effekterna har inte riktigt infriat sig 

ännu. Det finns fortfarande delar som behöver förändras, men de intervjuade cheferna 

tror inte att handläggarna och beslutsfattare kommer att märka av omorganisationen i 

någon större utsträckning, utan att det snarare handlar om en strukturell förändring som 

mest kommer att beröra dem själva. Några chefer saknar dock fortfarande en tydlighet 

gällande verksamhetsfrågor, vilket även har påverkat medarbetarna. Den nya 

organisationen anses av vissa kräva större återkoppling uppåt. Frågor som tidigare tagits 

regionalt måste nu diskuteras på högre nivå och det upplevs frustrerande, samtidigt som 

den nyinrättade stabsfunktionen upplevs som ett bra och kunnigt stöd.  

I regionerna var det närmare till chefen, men samtidigt kunde cheferna vara ansvariga för 

fler verksamhetsområden, än Besök och Bosättning. Vilket innebar att de var tvungen att 

hålla sig uppdaterad inom ett flertal områden. Uppfattningen är, trots allt att Besök och 

Bosättning kommer tjäna på den nya strukturen, i och med att de får en tydligare roll i 

organisationen och att de blir mer enhetliga, oavsett var i landet eller vilken storlek 

enheterna har. Risken är dock att skillnaderna mellan de olika verksamhetsområdena 

inom Migrationsverket blir större. Det blir svårare att se hela bilden och närheten till dem 

fyra andra områdena minskar, trots att de fortfarande, på många ställen, sitter under 

samma tak. Vilket område som gör vad och vem som ska göra vad kan också bli svårare i 
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och med verksamhetsområdena. Den nya organisationen ökar beroendet av självständiga 

chefer som måste följa regelverk och ledarskappolicy.   

”… så jag tror att vi har bättre förutsättningar att klara lagändringar nu, i den 

här typen av organisation, än vad vi hade i den förra.”  

Organisationen beskrivs som om den inte har satt sig ännu och det finns fortfarande en 

viss oklarhet hur vissa frågor angående verksamheten ska hanteras. Organisationen har 

stramats upp vilket upplevdes som ett behov inom vissa enheter medan andra, framförallt 

storstäderna, känner att det krävs större återkoppling uppåt i den nya organisationen. I 

regionerna var det ofta de olika enheterna, vilka tillsammans satte praxis för respektive 

regionen.   

Verksamheten är byggd på lagstiftningen som sällan ifrågasätts, även om den ibland kan 

uppfattas som spretig eller fel. Målen och verksamhetsplanen upplevs av somliga som 

tydlig utan några särskilda konstigheter. Det finns en viss uppgivenhet om hur verket 

själva skulle kunna påverka sin situation. Riksdag och Regering stiftar lagar vilka inte 

alltid är problemfria, i alla situationer. Intervjupersonerna tror på demokratin och menar 

att det endast är genom, att som medborgare, utnyttja sin rösträtt som det går att förändra 

situationen. De anser att många politiker och även journalister ger sig in i debatter utan 

tillräckliga kunskaper om ämnet. Samarbetet med ministern och stadssekreteraren 

fungerar väl, men bland övriga politiker saknas det kunskap och förståelse. Det finns 

ingen direkt tro på att detta går att förändra, vilket troligen beror på att det aldrig funnits 

någon uttalad plan för ett sådant arbete. Istället för att aktivt försöka påverka sin situation 

och omgivning, hamnar Migrationsverket ofta i försvarsställning. Verket svarar på frågor 

och debattartiklar men de blir sällan uppmärksammande, vilket kan vara en anledning till 

den uppgivenhet som vissa chefer uttrycker.   

”vi producerar alltså en tjänst, den är till stora delar lagreglerad. Vissa delar kan 

vi göra lättare, bättre och enklare men vi kan ju aldrig bortse från att lagen styr.”  
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Det har saknats en tydlig och gemensam praxis med vägledande beslut, gällande alla 

enheter, vilket den nya organisationen anses kunna bidra till. Trots detta finns det en 

komplikation med uppdraget att upprätthålla den reglerade invandringen och samtidigt 

vara en servicemyndighet. Många ser Besök och Bosättning som Migrationsverkets 

möjlighet att få ett bra ansikte utåt men arbetet med att visa detta har inte riktigt klargjorts 

och det finns ingen uttalad plan hur de ska lyckas förändra bilden hos allmänheten.    

”Så det är som jag säger ”happy end” … och ingen är medveten om att det här 

försiggår. Man är väldigt tyst från Migrationsverket sida, att gå ut och tala om 

vad många ärenden, människor som vi ger möjligheten att komma till vårat 

land.”  

4.5 Medial inverkan  

Migrationsverket figurerar ofta i media, nästan alla människor har en åsikt om verket men 

väldigt få är insatta. Mycket av det som skrivs i media är rent av felaktigt, om inte i sak 

så ofta i begreppsanvändningen. Det kan förekomma artiklar om att Migrationsverket 

exempelvis ska avisa en flykting när det i själva verket är en utländsk medborgare som 

inte fått förlängt uppehållstillstånd.    

Respondenterna uttryckte en önskan om att förändra medias bild, men samtidigt finns det 

en uppgivenhet, om hur detta ska gå till. Som vi nämnt ovan, hamnar Migrationsverket 

ofta i en försvarsposition. De får ofta stå till svars för enskilda ärenden eller bemöta mer 

övergripande kritik, i olika debatter. En anledning till detta är att det ofta kan vara rena 

sakfel, men det är inte alltid migrationsverket ens får gehör, för sina svar. En respondent 

menade att problemet är att media visar det som säljer, det som läsarna vill höra, ett 

ärende som berör eller är felaktigt fattat. Alla de som får tillstånd, vilket är väldigt många 

inom Besök och Bosättning, skrivs det inget om, de är inte intressanta. En orsak till 

medieintresset kan vara att migration rör upp mycket känslor hos människor. Det finns 

egentligen två ytterligheter i samhället, antingen tar Sverige emot för många människor 

eller så är det för få.   
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”det är klart att många gånger när man blir påhoppad att man skulle vilja gå ut i 

tidningarna och argumentera, när tre fjärdedelar av det som står i en artikel är 

fel”  

”Det är snarare en diskussion som man måste föra inom organisationen, därför 

att externt spelar vi ju, vi är ju inte jämbördiga parter med media. Det måste 

man ju inse”  

Trots den ständiga omvärldsgranskningen av Migrationsverket och det stora intresset från 

media, så är det oftast asyl det handlar om. Besök och Bosättning har fler ärenden än asyl 

med ett positivt beslut för den sökande. De skulle kunna vara verkets ansikte utåt. Alla de 

studenter och gästarbetare som beviljas tillstånd skulle kunna ge verket en bättre image, 

men det är ändå asyl som får mest uppmärksamhet.   

”Man tycker att det är tråkigt att man inte kan saluföras sig och tala om att vi 

gör andra saker också, som är väldigt positiva, så att det blir en balans.”   

Respondenterna kan känna med personalen på asyl och den kritik som de får, men 

samtidigt så tycker de inte att det direkt påverkar Besök och Bosättning. De har svårt att 

identifiera sig med den bilden som media visar och tror inte att det påverkar arbetet även 

om de tror att vissa inom Besök och Bosättning kan tycker att det är jobbigt. Delvis har 

det att göra med att det inte är deras del av verksamheten som berörs, men även för att de 

inte känner att det är något de kan påverka. Återigen tydliggörs verkets närhet till lagen, 

respondenterna tycker ofta att det saknas grund för mycket av kritiken. Migrationsverkets 

agerande i olika fall, rättfärdigas av de anställda, i att det är så lagen ser ut. En 

intervjuperson uttryckte det på följande sätt:  

”Ge dig inte på mig, det är dina politiker i så fall, för jag gör bara det som 

politikerna sagt åt mig att göra.”  

Respondenterna tycker att det är tragiskt att massmedia är så pass dåligt insatta men 

samtidigt tror de inte att det speglar den allmänna opinionens uppfattning.  
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”… normalt sett när jag träffa gemeneman, så har de en positivare bild av vår verksamhet 

än vad vi har…”  

Trots att Migrationsverket får mycket uppmärksamhet och det finns många åsikter om 

dem, så saknas det en fascination runt arbetet. I den meningen att de gör något speciellt, 

svårt och imponerande. Migrationsverket angrips utifrån en mer krass verklighetssyn, där 

granskningen av dem nästan enbart utgår från utslaget av deras handläggande. Någon 

underliggande aktning av den juridiska processen och ”hantverket” i arbetet finns inte; en 

avsaknad av respekt mot Migrationsverksmedarbetarnas professionellitet går att skönja. 

Några av cheferna har tidigare erfarenhet från andra myndigheter och verk som stundtals 

blir hårt granskande och får utstå mycket kritik, men där fanns det i vissa fall ändå en 

fascination runt själva arbetet. Massmedia är inte intresserade av att visa alla de positiva 

effekterna som verkets arbete ger, det säljer inte tidningar som en chef uttryckte det.    

”Alltså det fanns också den delen som belystes fram i media, som talar om att vi 

gjorde framsteg och det var jättebra. Det är den vågskålen som finns även i 

Migrationsverket och som inte belyses.”  

Den nya organisationen tros synliggöra Besök och Bosättningsdelen, både internt och 

externt, samtidigt som det inte finns en klar strategi hur det ska gå till. Det finns en 

efterfrågan bland cheferna att verket skulle jobba mer aktivt med att informera. Samtidigt 

menar de att det är omöjligt att påverka media. Medias uppgift är att belysa och granska 

men de kommer alltid att ta upp det som de själva vill och det är omöjligt att få dem att 

belysa Besök- och Bosättningsdelen av verksamheten, då den anses ointressant.   

”Alltså, jag tror att det är väldigt svårt att få ut en bild. De kanaler vi har, det är 

ju media. Återigen media är ju inte intresserade att föra ut någon slags 

propaganda för Migrationsverket, om en arbetsplats som kanske är bra, där man 

fattar bra beslut eller gör bra utredningar etc., det är ju inte säljande.”  
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4.6 Omgivning  

Som vi varit inne på tidigare så har många en åsikt om Migrationsverkets verksamhet 

men precis som i mediekategorin är den inte alltid korrekt eller i enlighet med 

respondenternas. De ser sig själva som professionella men tror inte alltid den 

uppfattningen delas av omgivningen. Några av respondenterna tycker de saknar respekt 

och förtroende hos allmänheten. Medias framställning av Migrationsverket är en 

förklaring men samtidigt måste förändringen komma inifrån. Den kritik som kommer 

från sökanden och medsökanden är handläggningstiden. Det är genom att minska den 

som cheferna anser att möjlighet till att förändra bilden finns. Även om uppfattningen 

internt är att de trots allt är relativt snabba i sin hantering och att många sökande av 

tillexempel studietillstånd kan få beslutet samma dag så måste de alltid jobba mot att få 

en snabbare handläggning.   

”… jag anser att vi är mycket professionella, men det verkar inte som om 

allmänheten visste om det. … vi skall kunna vara ett verk - tycker jag -, som 

alla har respekt och förtroende för. Det känner man ju tyvärr, att respekten för 

Migrationsverket är inte den bästa.”  

Intrycket är att cheferna uppfattar att allmänheten har en tvådelad uppfattning om 

Migrationsverket. Å ena sidan finns det en medvetenhet om deras verksamhet och att den 

bild som media ger, inte alltid stämmer med verkligheten, men samtidigt möter de även 

mycket kritik. Just väntetiden i vissa ärenden leder till frustration. Migrationsverkets och 

då även Besök och Bosättnings beslut påverkar människor liv i mycket högre grad än 

andra myndigheter vilket även leder till djup besvikelse och missnöje när besluten är 

negativa för den sökanden.   

”I längden tror jag det bara finns en enda sak att göra; det är att alla på alla 

verksamhetsområden måste fatta snabbare beslut, alltså om vi kommer ifrån den 

här diskussionen som baseras på att vi tar så oerhörd lång tid på oss, för det är 

en vanlig uppfattning…”   



Intervjutolkning 

 

47

 
”Alltså, det är inte så lätt därför våra beslut, negativa beslut har ju en sådan 

inverkan på en människas liv och framtid.”  

Trots att det finns ett engagemang hos personalen och en tro på vad verket står för, finns 

det situationer där en del av medarbetarna drar sig för att säga att de jobbar på 

Migrationsverket. Det är inte alla gånger som de orkar ge sig in i en diskussion, för det 

blir ofta just en diskussion. Många människor i samhället har en åsikt om migration, 

antingen tar verket in för få eller så är det för många. Nästan alla människor i Sverige 

möter varje dag någon människa som på ett eller annat sätt har eller har haft en kontakt 

med Migrationsverket. På frågan hur omgivningen reagerar på att de har 

Migrationsverket som arbetsplats, sa en respondent:  

”Jag brukar säga att jag jobbar på en statlig myndighet som är allmänt utskälld 

och så brukar jag säga att det är Migrationsverket och då, väldigt ofta säger folk. 

Ja ni har det inte lätt.”   

4.7 Kommunikation 

Migrationsverket har haft en relativt platt organisation i många år. Trots ett stort antal 

anställda finns det inte speciellt många chefsnivåer. Alla personer som anställs nu, har 

högskoleutbildning och verket lägger stor vikt på handläggarnas kompetens och förmåga 

att fatta egna beslut. Några chefer upplever att det ibland skulle kunna vara bättre med 

några gruppchefer, men istället har det då tillsats en extra enhetschef. En annan anledning 

till den platta organisationen är att facket haft mycket att säga till om. Samtidigt har 

organisationsstrukturen bidragit till det goda diskussionsklimat, som finns inom 

Migrationsverket. Det rådande diskussionsklimatet har inte bara fört med sig positiva 

effekter, utan det saknas en tydlig struktur för att fånga upp tankar och idéer. Vi får 

intrycket av att den formella kommunikationen har vissa brister. Återkoppling när det 

gäller resultat och produktiviteten är god, samt frågor om själva ärendehanteringen men 

när det gäller verksamhetsfrågor är återkopplingen inte lika tydlig. Besök och Bosättning 

har idag statistiker som har bra förmåga att hantera olika mätetal och vad de tyder på. 
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Trots detta är det fortfarande inte helt klart, på lägre nivå, vad en viss typ av 

återrapportering är bra för.   

”I Migrationsverket diskuterar man väldigt mycket inför att ett beslut skall 

fattas, så att det blir allas delaktighet -tycker jag-. Jag har ju jobbat oerhört 

mycket med allas delaktighet innan också. Men den är väldigt uttalad här, alltså 

så att det är stoppklossar i utvecklingen -tycker jag-. Det tar för lång tid, alla 

turer.”  

En delad oro bland cheferna är att den nya organisationen med verksamhetsområden gör 

det svårt att få en helhetsbild av verksamheten. De olika verksamhetsområdena har 

metaforen, att de är som rör. Styrningen blir tydligare inom dessa, men koppling mellan 

rören försvinner och några chefer saknar den och ser en risk, att glappet kan bli ännu 

större. Det finns dock en tro på den nya organisationen och det är möjligt att den med 

tiden kommer hitta sina former, där en mer enhetlig praxis för varje område även blir en 

bra grund för kommunikationen mellan områden.   

”… det är den där helhetsbilden, den saknar man när man sitter i de här rören. 

Det blir upp till en själv, det är alltid upp till en själv.”   

Besök och Bosättning, har en diskussionskultur som framförallt visar sig nere på 

handläggarnivå. Det blir många diskussioner innan, men även efter beslut vilket blir lite 

av en stoppkloss för utvecklingen. Det sitter i väggarna att alla ska vara delaktiga, 

Migrationsverkets har en uttalad policy att ha en öppen dialog och betonar vikten av vad 

medarbetarna tycker och tänker, men samtidigt saknas det en formell struktur för hur det 

arbetet ska gå till. En respondent uttrycker sig på följande sätt;   

”Vårt verk är ett väldigt märkligt verk. Å ena sidan är man väldigt chefsfixerad, 

det vill säga man är ganska duktig på att delegera uppåt men å andra sidan vill 

man vara självständig och det här är lite svårt att få ihop emellanåt.”   
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Diskussionsklimatet sitter i väggarna och det saknas viss återkoppling. Ledningen är 

medveten om de få chefsnivåer och den påtagliga diskussionskulturen kan vara svår för 

cheferna att hantera, men samtidigt är den öppna dialogen, en ledstjärna för 

Migrationsverket. Som vi skrev ovan betonar verket vikten av välinformerade 

medarbetare, men det tas för givet att informationen når ut, vilket inte alltid är fallet. En 

respondent sa följande om kommunikation:  

”De företag jag jobbat i har /…/ exakt samma problem; långsamma 

informationsvägar bristande kommunikation mellan chefer och medarbetare och 

ibland en uppgiven syn för medarbetarna att chefen inte fattar vad de sysslar 

med egentligen.”   

4.8 Kontroll eller service 

Migrationsverket har under senare år gått från att vara en kontrollerande myndighet till en 

servicemyndighet. De har, som vi tagit upp tidigare, fått kritik för en otydlig styrning 

vilket har föranlett en ny organisation med verksamhetsområden istället för regioner. 

Tanken är att sätta den sökande i fokus och att de olika verksamhetsområdena ska 

underlätta för Migrationsverket att bli mer konsekventa i sin handläggning.   

Några intervjupersoner upplever att det har saknats verktyg för hur omställningen ska gå 

till. Det nya skriftliga förfarandet är ett verktyg och anses av vissa som tillräckligt medan 

andra har känt sig lite ensamma i omställningen. En person säger följande:  

”Det finns ingen tydlig strategi för hur omvandlingen ska gå till, utan det har 

man som chef fått göra, -och det har jag gjort nu-.”  

Den utmärkande strategin för att få en högre servicegrad är att minska 

handläggningstiden. Tidigare har det letats skäl för avslag, men nu ska handläggaren söka 

skäl för tillstånd. Det nya tankesättet har inte riktigt hunnit sätta sig, men samtidigt har 

verket som vi varit inne på tidigare, varit snabb i omorganisationsprocessen. Tanken är 
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att det skriftliga förfarandet ska hjälpa verket att få in servicetänkandet hos personalen, 

men det muntliga är ändå huvudregel, vilket anses säkerhetsställa rättsäkerheten.  

”… vi ska inte hamna för djupt och för omständligt i utredningarna, för det 

ligger ju lite i det att vi inte skall leta avslagningsskäl hela tiden, om det inte är 

uppenbart att det är det.”   

En annan viktig del i och med den nya styrningen är att ärenden inte ska behandlas i strikt 

turordning. Det är viktigt att tid och kraft läggs på ärenden, som behöver en mer grundlig 

utredning och att ärenden där det tidigt går att avgöra beslutet får prioritet i initialskedet. 

Som vi nämnt tidigare har alla nyanställda handläggare någon form av 

högskoleutbildning och även medarbetarna i receptionen kan ge den sökande 

professionell hjälp. Problemet med diskussionskulturen som vi varit inne på tidigare syns 

dock fortfarande. Ärenden ses fortfarande i viss mån ur ett kontrollperspektiv och 

diskussioner pågår även efter att ett beslut är fattat. Det finns en viss tröghet med 

servicearbetet och det tar tid att få in det nya synsättet hos medarbetarna. En respondent 

sa följande:  

” … vi har de här gamla rävarna som vill gräva, känner i magen att det är fel, vi 

kan inte göra så. Hittar vi inga formella fel så är det tillstånd.”  

Samtidigt innebär servicearbetet en viss problematik för Migrationsverket. I en 

jämförelse med tillexempel Skatteverket, som har lyckats att vända en relativt negativ 

bild till en mer positivt; mycket beroende på deras arbete med att sätta kunden i centrum. 

Migrationsverkets uppgift mer humanitär, även om ett avslag på skattereducering är av 

betydelse för en sökande, så påverkar det inte alls människors liv i samma utsträckning 

som ett avslag av Migrationsverket.   

”… Skatteverkets uppgifter påminner faktiskt om Besök och Bosättnings och 

jag tycker nog att vi har samma servicegrad och vi kan lära en del av varandra. 

Fast det är klart inte lika viktigt, om det är så att du inte får rätt att överklaga en 
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taxering på tiotusen spänn eller om vi säger att du får inte bo bland dina barn i 

Sverige…”  

Draget till sin spets så är Migrationsverkets egentliga kund, Sveriges medborgare, som 

genom val till Riksdag och Regering bestämmer vad de ska göra. Migrationsverkets 

huvudsakliga uppgift är att kontrollera den reglerade invandringen men detta är inte 

tillräckligt tydliggjort. Många tror de sköter allt som har med invandring att göra och de 

kan få frågor från både polis och sjukvård som egentligen inte alls berör deras 

verksamhet. Även sökanden har svårt att veta vad verket kan göra, det finns en 

okunnighet. Tanken är att verket ska flytta över ansvaret på den sökande och att denne 

måste bidra mer aktivt i handläggandet. Inkommer inte den sökande med rätt handlingar i 

tid så blir det automatiskt avslag istället för att handläggarna ska lägga tid på att skriv 

påminnelser och ringa. En annan del är att underlätta för tillexempel studenter som vill 

komma hit, att de får ansöka via nätet. Men ett problem med det är att kunskapen många 

gånger är bättre hos den sökande än hos dem själva. Samtidigt behövs den externa 

servicen för den sökande förbättras. Besök och Bosättning måste bli tydligare på att visa 

vad de gör, utåt.   

”… vi är en servicemyndighet med kontrollfunktion /…/ och det är väll en liten 

omställning /…/ det har väll inte uttalats riktigt förut. Att man betonar det här 

med service.  Jag tror att vi kan hantera båda delarna där. Däremot behöver vi 

nog jobba mer på den här externa servicen, för besökare. … överhuvudtaget 

informationssidan att vi kan bli proffsigare på utformningen av information.”  

4.9 Behöver prioriteras 

Som vi varit inne på tidigare har Migrationsverket fått kritik för sitt sätt att styra. Det har 

funnit en diskussionskultur med mycket idéer men ingen tid att förändra. Det har saknats 

en långsiktighet och stabilitet för att kunna förändra. Mycket beror på att det inte funnits 

en enhetlig praxis i hela landet och alla enheter har inte agerat på samma sätt i alla 

situationer. Den nya organisationen anses ändra på detta och ge utrymme för att kunna 

tänka mer långsiktigt.  
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”Vi kan bli bättre på att ha en enhetlig information, men då måste vi ju också ha 

enhetliga arbetssätt, så vi kan informera om, så vi kan jämföra olika enheter 

med varandra. Man skall veta att vi gör lika om man kommer in i …”  

Att gå från att vara en kontrollerande myndighet till en servicemyndighet med en 

kontrollerande funktion har inte nått fullt ut. Fortfarande finns det en kultur av diskussion 

och kontrollerande. En av verkets värderingar är vilken makt varje enskild medarbetare 

faktiskt har. Migrationsverkets arbete påverkar i större utsträckning människor liv och 

vissa medarbetare är medvetna om detta men inte alla. Gemensamt för många av 

respondenterna är att de uttrycker ett engagemang för Migrationsverkets arbete, men 

samtidigt är personalen luttrad. De har som uppgift att kontrollera den reglerade 

invandringen, där lagen blir ledande för arbetet. Samtidigt är det svårt att förutse hur 

många sökande det kommer i framtiden, vilket även gör det svårt att projektera för hur 

mycket resurser det krävs för att klara av sitt uppdrag.  Media, politiker och även 

allmänheten är ofta dåligt insatta i verkets arbete och det finns ingen klar strategi för hur 

bilden ska förändras.   

”Jag tror att vi måste vara tydligare när det gäller vårt uppdrag och 

förhoppningsvis blir det väll det när vi kommer att sköta överklagandeärendena 

i länsrätten.”  

Det som framförallt är tydligt hos intervjupersonerna är att det saknas en tydlighet mot 

omvärlden. Mer arbete behöver läggas på att förtydliga verkets uppgifter mot omvärlden 

och då framförallt Besök och Bosättning med dess positiva verksamhet, som skulle kunna 

vara ansiktet utåt för verket. Det finns stora förhoppningar att den nya organisationen ska 

lyckas med detta, men det har som sagt, inte skett ännu.  
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5. Analys 

 
Avsikten med detta kapitel är att utifrån teorin, beskriva och tolka empiri mot uppsatsens 
syfte. 

  

Uppsatsen mål, att beskriva Migrationsverkets organisationsidentitet, tar här i analysen, 

sin utgångspunkt i interaktionen mellan Migrationsverkets interna delar och den externa 

omgivningen. Vi anser att både image och kulturen påverkar organisationsidentiteten och 

att organisationen måste kunna hantera den processen. För att klara av det bör 

organisationen marginalisera diskrepansen mellan den interna och externa 

identitetsuppfattningen.    

I intervjuerna med cheferna på besök och bosättning har det framkommit en bild av en 

organisation med en väldigt påtaglig kultur. Migrationsverket är präglat av ständiga 

förändringar i den interna miljön, såväl som av ständiga variationerna i den externa 

omgivningen. Trots det påverkas inte Migrationsverkets kultur nämnvärt.   

Vi menar att gränsen mellan de interna och externa aktiviteterna hos organisationer har 

suddats ut. Barriären som skiljer organisationens interna miljö med dess externa 

omgivning är diffusare, en tydlig skiljelinje är svår att identifiera såväl som definiera.  

Den externa omgivningen har idag större inverkan på organisationer än tidigare och 

organisationer måste därmed samordna sina aktiviteter mot omgivningen. En tydlighet i 

organisationens göromål blir centralt för omgivningens förståelse.  Organisationsimagen 

blir därför allt mer viktig och påverkar hur organisationen ser på sig själv och sin identitet. 

Organisationsidentiteten formas i den rådande kulturen men är idag mer utsatt för externa 

influenser. Samspelet mellan olika verksamhetsområden blir än mer viktigt och kulturen 

måste kunna fånga upp och hantera de externa influenserna. Vi vill med hjälp av 

modellen nedan, hämtad från vårt teoriavsnitt, ytligare en gång visa på flödena mellan 

image, kultur och identitet. 
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Figur 1 Relationen mellan organisationskultur, -identitet och –image. 

Källa: Indal och Lindström, 2006, efter Hatch och Schultz, 1997   

Modellen visar hur organisationskulturen integrerar med den externa omgivningen och 

hur organisationsidentiteten formas i kulturen, men även att den influeras av den externa 

omgivningen, genom imagen. Dagens samhälle med en allt större tjänstesektor tvingar 

organisationer att ta hänsyn till fler aspekter än tidigare. Organisationer måste 

sammanfläta sina interna delar med de externa. Service och tjänster kräver mer av 

organisationerna, där imagen får stor betydelse för deras identitet.   

5.1 Organisationsimage 

Vi anser att organisationsimage är mångtydig, och det finns ingen enkel metod att 

fastsälla en organisations image. Den kan snarare ses som en konstant process under 

ständig förändring. Image kan liknas som en produkt av organisationers självprojicering, 

uppfattandet och tolkandet av mottagarna samt överensstämmelsen med omgivningens 

förväntningar. Den moderna verksamhetsstyrningen med tjänsteföretag har ökat 

betydelsen av image, för organisationer. Tjänster är svårförmedlade och inte greppbara på 

samma sätt som varor, vilket ökar betydelsen av imagen (Alvesson, 2004). Hatchs och 

Intern Organisationsmiljö        Extern Omgivning 

Organisations-
identitet 

Organisations-
image 

Organisationskultur 



Analys 

 

55

 
Schultzs (1997) teori, om att gränsen mellan det externa och interna, för organisationen 

har suddats ut, samt hur den externa omgivningen i större utsträckning påverkar 

verksamheten, tydliggör ytterligare imagens betydelse. Inte minst så påför dagens hårda 

mediebevakning av organisationer, en extra imagekänslighet (Alvesson, 1990).    

I intervjuerna med cheferna hos besök och bosättning har det blivit tydligt att 

Migrationsverket saknar imagestyrning. Det finns, som vi visat tidigare, många åsikter 

om Migrationsverket och dess verksamhet. Både politiker och samhället i övrigt, har en 

åsikt eller uppfattning om deras arbete och kritiken kan vara hård, trots att det ofta saknas 

kunskap om verksamheten. Verkets arbete påverkar människors liv i stor utsträckning 

vilket kan vara en anledning till medias stora intresse. Den externa omgivningen belyser 

ofta brister i organisationen och verket har hamnat i en försvarsställning där det sällan ges 

utrymme för att aktivt ändra synen hos omgivningen. Migrationsverket är inne i en ond 

spiral, där den stundtals tuffa och hårda arbetsbelastningen har tagit kraft på bekostnad av 

långsiktighet och stabil styrning. Lagen har en tydlig prägel i organisationen och statens 

uppsatta mål har av naturliga skäl högsta prioritet men har gett lite utrymme för reflektion 

och möjlighet att ta egna initiativ.      

Omgivningens imageuppfattning av Migrationsverket stämmer sällan överens med deras 

egna. Istället för att försöka förändra imagen har organisationen slutit sig och hänvisar till 

att de inte kan råda över, varken lagen eller de övergripande målen. En anledning till den 

negativa imagen som verket har hos omgivningen, grundas i att omgivningen saknar 

kunskap om verksamheten. Samhället och framförallt media känner enligt 

intervjupersonerna inte till alla delar av Migrationsverkets arbete. Media intresserar sig 

ofta för asyldelen som endast är ett av fem verksamhetsområden. Respondenterna ställer 

stora förhoppningar på att den nya organisationen med verksamhetsområden ska 

synliggöra Besök och Bosättningsdelen, som anses vara en av de positiva delarna inom 

verksamheten. Samtidigt saknas det tydliga verktyg hur detta ska synliggöras utåt. 

Tanken är att verksamhetsdelarna ska arbete mer enhetligt men det saknas verktyg och 

strategier för hur de ska visa det externt. Det finns en tro på att snabb handläggning och 

en anpassad lag automatiskt kommer att innebära att de har bättre service.  
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5.1.1 Extern omgivning  

Dagens samhälle är som vi tidigare visat, mer komplext och turbulent än tidigare. 

Tjänstesektorn blir allt större, vilket även ökat betydelsen av image för organisationerna 

(Alvesson, 1990). Migration är ett ämne som väcker mycket tankar och åsikter hos 

människor. Det finns egentligen två åsiktsytterligheter i samhället, där Sverige antingen 

tar emot för många människor eller för få, vilket gör Migrationsverkets arbete än mer 

komplicerat. Migrationsverket utför ett arbete som kan anses vara en tjänst eller service, 

med de möjligheter och problem som detta innebär. Samtidigt har verket en tydlig 

ägarstyrning i form av staten, och måste tillgodose dennes uppsatta mål. Omgivningens 

och medias intresse för verkets arbete tillsammans med myndighetsuppdraget innebär en 

komplicerad uppgift för Migrationsverket. Det finns många intressenter att ta hänsyn till 

där en dålig kommunikation och integration med omgivningen har låst organisationen i 

den rådande kulturen, där de externa influenserna stöts bort.    

5.2 Organisationskultur 

Vi ser organisationskultur som en symbolisk kontext och inte en variabel som enkelt kan 

påverkas. Migrationsverket har en tydlig kultur som inte förändrats nämnvärt, trots 

ständiga förändringar både i och utanför organisationen. Deras övergripande mål är att 

sköta den reglerade invandringen och intresset runt deras arbete är och har varit stort, 

både från politiker och från samhället i övrigt. Migrationsverket har precis som andra 

myndigheter endast en ägare nämligen staten. Verket får anslag och direktiv direkt från 

staten och skiljer sig därför ganska mycket från hur privata företag kan verka. Hos 

Migrationsverket blir effekterna av det extra tydligt och det finns en tydlig 

myndighetskultur där de ytterst ser sig som folkets förlängda arm. Det finns en tro på 

demokratin, där samhället genom riksdagsvalen har tillsatt vem som ska vara ägare och 

ytterst bestämma.   
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Det är svårt att ge ett fullständigt svar på varför myndighetskulturen är tydlig hos 

Migrationsverket, men delvis grundas det i verksamhetens natur. Som vi visat ovan har 

nästan alla en uppfattning och åsikt om migration. Det tillsammans med snabba 

förändringar i omvärlden och i uppdraget från regeringen, har bildat en osjälvständig 

organisation som anpassar sig efter ägarnas krav, det vill säga staten. Verket rättar sig 

alltså efter kritik och nya ägardirektiv, istället för att fånga upp externa uppfattningar och 

själv anpassa sig till hur verket vill arbeta. Även om den nya organisationen med 

verksamhetsområden anses skapa en bättre organisationsstruktur, som ska tydliggöra 

strategin, att bli en serviceinrättning, så har den inte infunnit sig ännu.   

Migrationsverket har tidigare varit en kontrollerande myndighet och mycket av den 

kulturen finns fortfarande kvar, vilket inte minst märks i närheten till lagen. Att bibehålla 

rättssäkerheten både styr verksamheten men används också som skydd för kritik från 

omgivningen.  Migrationsverket hette tidigare invandrarverket, vilket inte riktigt speglade 

uppdraget att reglera migrationen. Den tydliga kulturen har gjort det svårt att förändra 

medarbetarnas beteende, att reglera migrationen och inte invandring, att ge service istället 

för att kontrollera.   

Migrationsverket har sedan länge haft en platt organisation som i kombination med en 

tydlig ägarstyrning, inte har varit positivt i alla lägen. Närheten till lagen och den direkta 

ägarstyrningen från staten, har i den platta organisationen bidragit till en otydlig strategi 

och styrning. Den otydliga styrningen, i den platta organisationen har gett vissa 

kommunikationsproblem och verket har haft svårt att få strategier att nå ut i hela 

organisationen, oavsett vilken enhet det gäller. En annan anledning är variationen i 

arbetsbelastningen och den tidigare regionindelningen, som saknade en enhetlighet i 

arbetet. Verket löser arbetsrelaterade problem snabbt men saknar en stabil organisation 

som kan tänka och planera långsiktigt.   

Både de organisatoriska och arbetsrelaterade förändringarna har gått snabbt. Förändringar 

sker utan större reflektion och förberedelse, vilket märks i och med att medarbetarna inte 

alltid hänger med i omställningen. Migrationsverkets senaste omorganisering, är en 
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uppdelning i verksamhetsområden istället för regioner, som tros kunna tydliggöra arbetet 

och ge en effektivare organisation. Att verket även ska vara en servicemyndighet istället 

för en kontrollerande myndighet, har inte visat sig ännu. En anledning är att det saknas 

tydliga verktyg och strategier för hur omställningen ska gå till. Fortfarande finns det en 

kultur av att kontrollera vilket tyder på att det finns en rädsla att rättssäkerheten hämmas i 

den nya organisationen. Trots detta upplever många respondenterna att Migrationsverket 

är mer serviceanpassat nu. Ny lagstiftning och ett skriftligt förfarande vid 

handläggningen istället för ett muntligt, anses ändå kunna ge högre servicegrad.    

Arbetsbelastningen kan stundtals vara hård. I kombination med stark ägarstyrning, en 

avsaknad av långsiktighet och den hårda bevakningen från omgivningen har det skapat en 

sluten och tydlig kultur, som inte är mottaglig för förändringar i form av strategier och 

styrning. Omorganisationer och nya strategier införs snabbt men påverkar inte 

medarbetarnas sätt att agera vilket kan styrka teorier om att kulturer är svåra att styra. Det 

finns en viss tröghet i likhet med andra myndigheter och den nya strategins termer och 

begrepp har börjat användas men det saknas en djupare innebörd och förståelse för vad 

detta egentligen innebär för organisationen. Återigen märks de snabba omställningarna, 

det har inte funnit tid för reflektion och implikation om hur förändringen ska genomföras 

och hur en åtgärd kommer att påverka något annat. Precis som verket har en närhet till 

lagen och följer anslag och ägarkrav så har förändringar skett först efter kritik från ägaren, 

vilket visar sig i deras oförmåga att tänka självständigt och långsiktigt.   

5.2.1 Medarbetarnas arbetslivserfarenhet  

Ungefär häften av cheferna i intervjuerna har en juridikutbildning i grunden. 

Gemensamma karaktärsdrag är att personerna visar en tilltro på statlig verksamhet och 

tycker om interaktionen med andra människor som arbetet på Migrationsverket innebär. 

Många av respondenterna har bakgrund hos andra myndigheter och den kultur som detta 

kan medföra. De visar på en uppfattning om att statliga organisationers möjligheter att 

arbeta skiljer sig från privata. Framför allt blir det tydligt i deras uppfattning om 

möjligheten att påverka arbetet. Regeringens uppdrag är första prioritet tillsammans med 
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rättssäkerheten och möjligheten, att själva påverka detta anses omöjligt. Även om det till 

vis del stämmer, så känns det som att det även har påverkat deras förmåga att tänka och 

handla självständigt, i förhållande till sitt uppdrag. De vet att de måste bli mer 

serviceanpassade men saknar reflektion om hur och varför.   

Omgivningens bild av Migrationsverket och då framföra allt medias, upplevs som mycket 

svår att påverka. De menar att det är genom deras arbete som de ytterst kan ändra sin 

image men samtidigt visar de svårigheter med just detta. Respondenterna talar om 

förändringen, att bli en serviceenhet, men många medarbetare har en juridisk bakgrund 

vilket inneburit att lagen och att de tidigare var en kontrollerande myndighet fortfarande 

är djupt förankrat hos medarbetarna.   

Utmärkande är ändå att cheferna visar ett intresse för sitt arbete, där mötet med 

människor och frågor om migration engagerar. Det kan liknas med Alvessons 

resonemang om att personer i kunskapsföretag identifierar sig med arbetet i stor 

utsträckning (Alvesson, 2004). Samtidigt har de ständiga förändringarna, både internt och 

externt, skapat en luttrad organisation där många visar en uppgivenhet om att kunna 

påverka arbetet. Även om respondenterna menar att Migrationsverket idag ska vara en 

serviceenhet som inte ska kontrollera på samma sätt som tidigare, går det inte att komma 

ifrån lagen om migration. Problematiken med detta blir tydlig, då de inte riktigt har klart 

för sig hur de ska bli en servicemyndighet bara att det är det som är uppdraget.   

5.3 Organisationsidentitet 

Enligt Hatch och Schultz (1997) är kultur en variabel som inte går att mäta och 

manipulera, utan bildar snarare en kontext där identiteten likt en process, formas, 

upprätthålls och förändras. Identiteten bör inte ses som någonting fast, utan kan ses som 

tillfälligt integrerande självbilder (Alvesson, 2004). Vi menar vidare att gränsen mellan 

vad som är interna respektive externa aktiviteter för en organisation har blivit diffusare. 

Detta leder till att kulturen och då även identiteten påverkas av både den interna 

styrningen men även av externa händelser genom imagen. Försök att styra kulturen eller 
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identiteten tolkas och bedöms och blir sedan accepterat eller frånstött (Hatch och Schultz 

1997). Vår analys av Besök- och Bosättningsdelen inom Migrationsverket visar tydligt på 

det sambandet.  

Dagens samhälle har blivit mer komplicerat och den moderna verksamhetsstyrning med 

allt fler tjänsteföretag som arbetar i processer har givit en mer mångtydig styrning, där 

ledningen måste ta hänsyn till fler aspekter än tidigare. I Migrationsverkets kultur 

framträder en identitet, där gemensamt för många medarbetare är att de tycker om 

interaktionen med människor och samtidigt har en tro på det arbete som en myndighet 

utför. Det finns en vilja men samtidigt en tröghet. Verket är precis som andra 

myndigheter tvunget att följa anslag och lagar. Problemet är att detta tillsammans med 

den tydliga ägarstyrningen har hämmat möjligheten för verket att utvecklas i sin egen 

riktning. Migrationsverkets identitet är tydligt präglat av ägarstyrningen och av en 

obenägenhet att ta emot influenser av den externa omgivningen.   

Omgivningen ställer stora krav och Migrationsverket blir ofta utsatt för hård kritik. Trots 

en platt organisation har ägaren, i detta fall staten, tillsammans med omgivningen skapat 

en osäker organisation som slutit sig mot omgivningen. Verket visar en hjälplöshet och 

uppgivenhet om att självt kunna påverka sitt arbete. Medarbetarna är luttrade och det 

finns en uppgivenhet om att lyckas ändra verkets image.  Organisationen har slutit sig 

och hamnar ofta i försvarsställning mot omgivningen. Hatch och Schultz menar att 

organisationer måste lyckas läsa av omgivningen och ha en strategi och vision för att 

möta en negativ image då imagen även i stor utsträckning påverkar identiteten (Hatch och 

Schultz, 1997). Istället för att ta intryck av omgivningen och försöka påverka hur 

organisationens image uppfattas hos omgivningen, så har verket slutit sig och skyddar sin 

identitet vilket hämmat samspelet med omgivningen som är viktigt för dagens 

organisationer. Organisationskulturen är svår att påverka, men genom att rikta tydliga 

visioner och strategier både internt och externt kan ledningen påverka uppfattningen om 

organisationens image och därmed även ändra medarbetarnas uppfattning om dess 

identitet (Hatch och Schultz 1997). Migrationsverket saknar ett sådant arbete. Många av 

personerna i intervjuerna upplever att verket inte gör tillräckligt för att visa upp sig utåt. 
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Ofta kommer verket i försvarsställning där den tidigare regionsindelningen, tillsammans 

med en stundtals hård arbetsbelastning har skapat en instabil organisation där den 

övergripande strategin inte fungerat. Besök och Bosättningsärenden har inte fått särskilt 

stor uppmärksamhet vare sig internt eller externt trots att de står för en positiv del av 

organisationens verksamhet och skulle kunna vara verkets ansikte utåt. Medarbetarna kan 

inte riktigt identifiera sig med omgivningens bild av verket vilket skapat ett glapp och 

kan även vara en anledning till uppgivenheten om att lyckas ändra imagen. I en väl 

fungerande organisation fångas omgivningens förnimmelse upp genom imagen och 

omvandlas i en positiv utveckling för identiteten. Migrationsverkets kultur klarar inte av 

den interaktionen. Det har skapats en mur mot omgivningen och den externa bilden av 

verket fångas inte längre upp i kulturen vilket påverkat dess identitet såtillvida att den 

slutit sig. En anledning är att omgivningens bild men även kritik inte överensstämmer 

med verkets egen uppfattning.   

Enligt Albert och Whetten kommer ett glapp mellan omgivningens bild av organisationen 

och medarbetarnas egen bild att påverka organisationens välbefinnande (Albert och 

Whetten, 1985). Detta blir tydligt i Migrationsverkets fall, där glappet gjort att de har 

slutit sin identitet och inte kan fånga upp de intentioner om förbättringar som 

omgivningen kan påvisa. Hatch och Schultz modell visar på interaktionen mellan det 

externa och interna för organisationer där omgivningen i mötet med organisationen bland 

annat genom imagen påverkar identiteten (Hatch och Schultz, 1997). Migrationsverket 

försöker inte aktivt, genom exempelvis information, påverka imagen utan har istället 

slutit sig för att skydda sin identitet. Albert och Whetten anser att det leder till 

ineffektivitet vilket även märks i Migrationsverkets otydliga strategi och styrning (Albert 

och Whetten, 1985). Uppdraget är klart, att de genom service ska reglera migrationen, 

men strategin och visionen hur detta skall göras är inte tillräckligt tydlig.   

5.3.1 Ledningens vision och ledarskap 

Vi menar att uttalanden och handlingar av organisationsledningen har ett stort inflytande 

på organisationsidentiteten och imagen. Orsaker till detta är den växande interaktionen 
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mellan organisationsmedarbetare och kunder, myndigheter och andra omvärldsaktörer, 

samt att dagens organisationsmedarbetare ofta besitter en dubbelroll i egenskapen av att 

vara både anställd och intressent i form av Svensk medborgare.  

Migrationsverket har som vi varit inne på tidigare saknat en långsiktighet och tydlig 

styrning. Målen och verkets vision skapas med avseende av vad ägaren, det vill säga 

staten, ger Migrationsverket i uppdrag. Problemet är att omgivningens uppfattning om 

verket och dess arbete inte alltid stämmer med politikernas uppfattning och verket i sin 

tur, har ofta ytterligare en annan syn på verksamheten. Hatch och Schultz menar att 

identiteten formas i organisationens rådande kultur och måste styras genom vision och 

strategi med avseende av den externa värdegrunden, det vill säga omgivningens intryck 

av organisationen. (Hatch och Schultz, 1997)  

Problemet för Migrationsverket är att de har en stark ägarstyrning med klara direktiv om 

vad de måste producera. Samtidigt har det saknats en tydlig styrning internt vilket i 

kombination med en negativ extern image av omgivningen har skapat en sluten 

organisation som inte uppfattar signaler om nödvändiga förändringar. Visionen och 

ledarskapet inom Migrationsverket gör sitt bästa för att tillgodose ägarna men har slutit 

sig mot omgivningen. Den nya styrningens begrepp och termer används och det finns 

visioner och strategier men de har inte lyckats förankras internt. Det saknas en djupare 

förståelse för den nya organisationen och arbetet med att bli en serviceinrättning, hur en 

aktivitet kommer att påverka en annan och vilka effekter det har på identiteten  

Migrationsverket saknar en långsiktighet och självständigt handlande. Förändringar har 

skett när det blivit uppenbart att de måste. Den platta organisationen tillsammans med 

den otydliga styrningen har gjort att nya visioner och strategier är svåra att arbeta in. Den 

tidigare organisationsstrukturen med regioner är en annan anledning. Regionerna bildade 

egna strategier och praxis för hur uppdraget skulle lösas. Det fanns ingen enhetlighet om 

hur likartade ärenden behandlades beroende var de befann sig geografiskt. Den nya 

organisationen med verksamhetsområden ser ut att ändra på detta och ger en enhetlig 

praxis oavsett var ett ärende handläggs. Den största risken är dock att skillnaden mellan 
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olika verksamhetsdelar blir än mer tydlig. Respondenterna gav två olika intryck. Å ena 

sidan är de en organisation, men samtidigt kan de känna att verksamhetsdelen Besök och 

Bosättning trots fler ärenden inte får tillräckligt med plats vare sig internt eller externt. 

Några upplevde att det fanns en risk att helhetskänslan med verket reduceras ytterligare, i 

och med att de blir indelade i verksamhetsområden. En annan bidragande faktor är 

omgivningens ensidiga uppfattning om verket. Allmänheten och media har svårt att se 

alla olika delar av Migrationsverkets arbete och den kritik som riktas mot verket har ofta 

med asyl att göra och inte Besök och Bosättning.    

5.4 Kultur, identitet, Image  

Organisationers relation till omgivningen blir allt mer viktig. Gränsen mot omgivning blir 

allt svårare att urskilja, vilket ställer stora krav på organisationen. Det blir därför allt 

viktigare för organisationer att kunna fånga upp omgivningens uppfattningar och använda 

informationen så att det gynnar verksamheten. Organisationsimagen är en faktor i den här 

interaktionen. Samtidigt som den speglar omgivningens uppfattning om organisationen, 

så är den också ett verktyg för organisationen att visa vilka de är. Imagen är dels en 

medveten, projekterad bild utåt men även omgivningens uppfattning av organisationen. 

Imagen påverkar därför medarbetarnas egen uppfattning om sin organisation och identitet. 

Om det råder en skillnad mellan medarbetarnas och omgivningens imageuppfattning, så 

kommer det även att påverka organisationens välmående. Organisationsidentiteten 

formas i organisationskulturen, men påverkas alltså även av imagen. En väl fungerande 

organisation kräver en medvetenhet om interaktionen mellan sin image, kultur och 

identitet. Det gäller att ha en kultur som kan fånga upp intryck och tendenser i 

omgivningen genom imagen och sedan aktivt arbeta med att få en organisation som kan 

hantera relationen med omgivningen. Risken är att, om organisationen inte fångar upp 

uppenbara tendenser om nödvändiga förändringar, kan det ytterst leda till dess 

upphörande.  

Vi anser att Migrationsverket har problem att ta intryck av omgivningen. De har slutit sig, 

i vad vi uppfattar som ett led i att upprätthålla barriären mellan organisationen i sig och 

den omgivning de verkar i. Istället för att ta in omgivningens intryck och bidrag försöker 



Analys 

 

64

 
Migrationsverket upprätthålla distinktionen dem emellan. Risken är att tendenser om 

nödvändiga förändringar inte uppfattas av organisationen. Ett tecken på detta är den 

senaste förändringen till verksamhetsområden och att bli en serviceinrättning, som 

skedde först efter kritik från ägaren. Vi ser organisationens agerande, eller snarare brist 

på agerande, som en skyddsmekanism för organisationsidentiteten. Migrationsverket har 

tydliga bekymmer med organisationens integration i samhället.  
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6. Slutsats 

En del av det vi kommit fram till kan ses som ganska hård kritik. Trots detta menar vi 

inte att verket inte vill bli serviceanpassat eller förändras, tankarna och visionerna finns 

men det saknas en djupare innebörd. Organisationsidentiteten är fast i något som kan 

liknas med ett ekorrhjul i organisationskulturen. Det saknas en förmåga att integrera 

intryck från den externa omgivningen på ett tillfredställande sätt.  Nedan i figur två 

illustrerar vi det genom att kulturen (K) är innesluten med identiteten (Id), medan imagen 

(I) inte tillåts att interagera.       

Figur 2 Kultur-Idetitet-Image.  

Källa: Indal och Lindström, 2006 efter Hatch och Schultz, 1997   

Migrationsverkets organisationsidentitet kan ses som haltande, det fattas en ingrediens. 

Det största bekymret är att det saknas en förståelse av betydelsen av image och externa 

intressenters intryck och åsikter. Risken är att Migrationsverket i sin brist på förståelse 

sluter sig ännu mer, desto större diskrepansen blir mellan den rådande 

organisationsidentiteten och imagen blir ju större blir antagligen oförmågan att bryta 

mönstret.  Migrationsverkets organisationsidentitetsprocess är fast i en cykel med 
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kulturen, där imagen inte ges tillträde. Den påtagliga kulturen känns mångt och mycket 

som en relik från invandrarverkets tid, vilket i sitt samspel med identiteten skapar en 

otidsenlig organisationsidentitet. Migrationsverket projicerar en kultur och 

organisationsidentitet som inte överensstämmer med det rådande uppdraget. Den 

diskrepansen som finns anser vi är en produkt av oförmågan att ta till sig intrycken från 

den externa omgivningen, och inte bara avfärda dem. Både Kultur- och 

organisationsidentitetsprocesser tar tid och det är troligt att problematiken härstammar 

från de snabba omställningar och skiftande direktiv vilket ägarstyrningen har föranlett, 

där processerna inte haft en chans att hinna med i utvecklingen.  



Trovärdighetsdiskussion 

 

67

 
7. Trovärdighetsdiskussion 

 

Vi vill avrunda uppsatsen med en trovärdighetsdiskussion, där vi tar upp reliabiliteten 

och validiteten samt våra egna reflektioner över vad som kan ha påverkat uppsatsens 

resultat.  

 

En god undersökning karaktäriseras av att den granskar det den säger sig undersöka, den 

uppvisar intern giltighet. Det är även viktigt att undersökningen är tillförlitlig, att det går 

att lita på den -uppvisar reliabilitet-. Av väsentlighet är också undersökningens 

generaliserbarhet, den externa giltigheten. (Jacobsen, 2002)  

Den interna och externa giltigheten innefattas i uppsatsens validitet, vilket innebär att 

empirin skall vara både giltig och relevant. Tillsammans med reliabiliteten, empirins 

tillförlitlighet och trovärdighet, bilder de två centrala begrepp för undersökningar. 

(Jacobsen, 2002) 

7.1 Reliabilitet och validitet 

Både reliabilitet och validitet är av en del forskare stark ifrågasatta gällande kvalitativa 

undersökningar, som denna. De anser att begreppen främst hemmahörande i kvantitativa 

studier (Jacobsen, 2002). Det centrala i den här typen av undersökningar är inte hur 

representativ -reliabel- den insamlade informationen är, utan här är syftet att få en bättre 

och djupare förståelse av vissa faktorer, inte en statistisk representativitet (Holme och 

Solvang, 1997).  Validiteten ligger dock lite närmare den kvalitativa, där det inte är 

okomplicerat för undersökaren att avgöra den interna giltigheten; undersökningens närhet 

till syftet. Det går inte att förutsätta att de signaler en respondent förmedlar 

överensstämmer med undersökarens (Holme och Solvang, 1997).  Vad det gäller den 

externa giltigheten så är den relativt ointressant i kvalitativa undersökningar, 

generaliseringar utöver de undersökta enheterna är inte att föredra (Jacobsen, 2002)  
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När det gäller reliabiliteten i vår uppsats så har alla intervjuer bandats vilket kan vara 

både tillfördel och nackdel, då det ökar trovärdigheten eftersom vi kan gå tillbacka och 

verifiera citat och att vår kategorisering är baserad på transfereringen av inspelningarna. 

Samtidigt innebär det en risk att banda när respondenterna kanske inte är vana och klarar 

av att vara naturliga. Till fördel för reliabiliteten är att alla intervjuer utfördes på 

Migrationsverket, på vad som bör anses som trygg miljö.   

När det kommer till uppsatsens validitet så har givetvis ambitionen under intervjuerna att 

hålla sig till syftet och relevanta ämnen. Till vår hjälp använda vi oss av en intervjumall, 

där vi hade stödkategorier och fördjupningsfrågor. Intentionen under alla intervjuer var 

att låta respondenterna dominera samtalet medan vi styrde det mot syftet och relevanta 

teman.   

7.2 Självkritik  

För båda oss författare är detta förstagången vi gör en undersökning av den här storleken. 

Vi har inte heller någon erfarenhet av längre intervjuer, vilket innebär tolkningen av det 

som sagts av respondenterna under intervjuerna och det empiriska materialet möjligen 

inte har samma tillförlitlighet som om vi hade besuttit mer erfarenhet.  Analysen och 

slutsatserna är utifrån de undersöka enheterna och bör inte generaliseras till att gälla alla 

Migrationsverkets Besök och Bosättningsavdelningar.   
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