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Förord 
Vi har nu nått fram till målet och det är med stolthet vi presenterar vår uppsats om 
organisationsidentitet. Det har varit en lång och intressant resa där vi träffat många 
spännande individer och fått kunskap vi kommer att ta med oss på vår väg genom de 
organisationer vi framöver kommer i kontakt med.   

Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter på Migrationsverket i Göteborg som 
deltagit i vår undersökning. Det är ni som är grunden i vår uppsats och utan er 
öppenhjärtighet hade inte resultatet blivit detsamma. Vi vill även tacka Gunilla Syrén, 
Migrationsverket, som gav oss möjligheten att skriva denna uppsats och vår handledare, 
Per Skålén, vars vägledning har varit ovärderlig för oss.   

Vi önskar er en trevlig läsning.  

Karlstad, januari 2006   

   



   
Abstract 
Migrationsverket is Sweden’s central government authority for alien affairs. It is 
responsible for permits for people visiting and settling in Sweden, and for the asylum 
process. Migrationsverket consists of five divisions, Visas, Work Permits and Residence 
Permits is one of these divisions. The employees in this division mainly work with 
interviewing the applicants and the referees, and with lengthening residence permits.  

This study is about organizational identity, which can be described as the beliefs, 
thoughts and emotions the employees have about their organization. The employee’s 
perspective serve as a starting point in our discussion, and this is because of the purpose 
of our study. The purpose is to illustrate and interpret the organizational identity at 
Migrationsverket.  

In our study we use a qualitative method, and perform ten unstructured interviews. We 
use the abductive approach, which is characterized by a mutual influence of theory and 
empirical investigation. We see reality as a social construction, and the hermeneutic 
approach has influenced our work with this study.  

A sense of belonging and mutual feelings is a part of organizational identity, and this is 
why we illustrate both the individual and the group. We also describe the importance of 
social constructions as a part of organizational identity. The central part of this study is 
the beliefs, thoughts and emotions the employees have about their organization. The 
employees at Migrationsverket see the interaction with people as a central part of their 
work, and they point out the delightful solidarity within the division. The big problem, 
however, is the enormous work load, which prolongs the processing time for 
applications. For the employees this means that they feel frustration in their work.  

We see humanity, responsibility, belonging, and frustration as the four differential 
characteristics at the division. Humanity is foremost seen as a part of the interaction 
with the applicants but also in the relations between the employees. Responsibility is, as 
we see it, an element in humanity. This because of the humanity the employees feel 
towards the applicants. The sense of belonging is expressed through the identification 
the employees have with each other and with the organization. The frustration has its 
foundation in the work load that exists in the division.  

Key words: beliefs, emotions, identity, Migrationsverket, organization, organizational 
identity, social constructions, thoughts 



   
Sammanfattning 
Migrationsverket är den centrala utlänningsmyndigheten i Sverige. De ansvarar bland 
annat för visum för besök, tillstånd när en person vill bosätta sig i Sverige och 
handläggande av asylärenden. Migrationsverket är uppdelat i fem verksamhetsområden 
och Besök och bosättning är en av dessa. Medarbetarna inom detta verksamhetsområde 
arbetar främst med seriositetsintervjuer och förlängningar av uppehållstillstånd.  

Uppsatsen handlar om organisationsidentitet, som kan beskrivas som medarbetarnas 
uppfattningar, tankar och känslor om den organisation de är medlemmar i. Vi utgår från 
medarbetarnas perspektiv, och detta har sin grund i vårt syfte som handlar om att belysa 
och tolka organisationsidentiteten på Migrationsverket.   

Vi använder en kvalitativ metod och genomför tio ostrukturerade djupintervjuer. Vi har 
den abduktiva ansatsen som utgångspunkt, och den kännetecknas av att teori och empiri 
ömsesidigt påverkar varandra i tolkningsprocessen. Vi ser verkligheten som en social 
konstruktion och hermeneutiken har influerat oss i vårt arbete.  

Tillhörighet och gemensamma känslor är en del av organisationsidentiteten, så vi 
belyser både individen och gruppen, samt den betydelse sociala konstruktioner har på 
organisationsidentiteten. Det centrala i uppsatsen är medarbetarnas uppfattningar, tankar 
och känslor om organisationen. Medarbetarna på Migrationsverket ser mötet med 
människor som en central del i arbetet och de framhåller den härliga sammanhållningen 
på enheten. Det som ses som det stora problemet är arbetsbelastningen, vilket leder till 
att handläggningstiderna ökar och för medarbetarna innebär detta att de känner 
frustration i sitt arbete.  

Vi tolkar humanitet, responsibilitet, tillhörighet och frustration som de utmärkande 
karakteristika på tillståndsenheten. Humaniteten visar sig främst mot de sökande men 
även mellan medarbetarna på tillståndsenheten. Responsibiliteten är en del av 
humaniteten då den kommer ur den medmänsklighet medarbetarna känner mot de 
sökande. Tillhörigheten finns bland annat i medarbetarnas identifiering med varandra 
och organisationen. Frustrationen kommer från den höga arbetsbelastning som råder på 
tillståndsenheten.  

Nyckelord: identitet, känslor, Migrationsverket, organisation, organisationsidentitet, 
sociala konstruktioner, tankar, uppfattningar 
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1. Inledning 
Denna uppsats handlar om organisationsidentitet, som kort kan beskrivas som 
medarbetarnas uppfattningar, tankar och känslor om den organisation de är 
medlemmar i. Albert och Whetten (1985) är föregångare inom forskningen om 
organisationsidentitet men efter dem har flera forskare givit sitt bidrag till området. 
Vårt bidrag till Migrationsverket och syftet med vår uppsats är att, genom intervjuer 
med medarbetare på Migrationsverket, belysa och tolka organisationsidentiteten som 
finns bland medarbetarna.  

 

1.1 Bakgrund till uppsatsen 
Organisationsidentitet är ett förhållandevis ungt forskningsområde. Med föregångarna 
Stuart Albert och David Whetten och deras artikel Organizational Identity från 1985 i 
spetsen, har organisationsidentitet blivit allt mer utforskat och debatterat med åren 
(Gioia, 1998). Dock förekommer det fortfarande relativt lite forskning om 
organisationsidentitet (Ibid), vilket gör det till ett intressant undersökningsområde.  

Bakgrunden till vår uppsats ligger i två olika perspektiv. Det ena är det akademiska 
perspektivet inom vilket vi önskar fördjupa oss i området organisationsidentitet rent 
akademiskt och eventuellt tillföra något till debatten inom detta område. Det andra 
perspektivet är det praktiska i form av vår uppdragsgivares, Migrationsverkets, behov 
av att undersöka sina medarbetares syn på mötet med de sökande och där igenom 
medarbetarnas uppfattningar om organisationen. De sökande är de som ansöker om 
tillstånd hos Migrationsverket.  

Migrationsverket har under år 2004 genomgått en omorganisation och i samband med 
denna har organisationen formulerat en övergripande målbild, ”Vänligt, snabbt och 
rätt”, som Migrationsverket benämner ledstjärna. Migrationsverket har som mål att 
ledstjärnan skall genomsyra hela organisationen och dess medarbetare. I linje med de 
betydande förändringarna på Migrationsverket intervjuar vi medarbetare inom 
verksamhetsområdet Besök och bosättning i Göteborg, och undersöker medarbetarnas 
organisationsidentitet. Ledningen är även intresserad av om medarbetarna har tagit till 
sig ledstjärnan ”Vänligt, snabbt och rätt”.   

Vi undersöker medarbetarnas uppfattningar om organisationen samt mötet med de 
sökande, och organisationsidentitet är den teoretiska ram vi väljer att fördjupa oss i. 
Organisationsidentitet är det som dess medlemmar uppfattar, känner och tänker om sin 
organisation och antas vara en kollektiv och allmänt delad uppfattning om de 
värderingar och karakteristika som är utmärkande för organisationen (Hatch & Schultz, 
1997). Begreppet är alltså medarbetarorienterat och sätter medarbetaren som 
utgångspunkt i organisationen. Detta lägger grunden till den fokusering på 
medarbetarna vi väljer att arbeta med under uppsatsprocessen.  
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1.2 Problemformulering och syfte 
Då Migrationsverket för tillfället genomgår betydande förändringar i organisationen, 
blir Migrationsverket ett intressant objekt för en undersökning om 
organisationsidentitet. Den nulägesanalys som vår undersökning leder till ger en grund 
för Migrationsverket i det fortsatta arbete med att förbättra mötet med de sökande och 
det pågående utvecklingsarbetet med medarbetarna.  

I vår uppsats undersöker vi organisationsidentiteten på tillståndsenheten i Göteborg, 
samt om organisationsidentiteten överensstämmer med de värderingar ledningen önskar 
att medarbetarna har. Vi kommer i samband med undersökningen att närmare belysa 
vilka externa och interna faktorer som påverkar organisationsidentiteten.   

Syftet med vår uppsats är att belysa och tolka organisationsidentiteten på 
Migrationsverket.  

 

Detta leder fram till vårt undersökningsproblem som blir:  

Vilka beständiga uppfattningar, tankar och känslor har medarbetarna om 
organisationen? 

  

1.3 Avgränsning 
I vår uppsats intervjuar vi medarbetare på Migrationsverkets verksamhetsområde Besök 
och bosättning i Göteborg, vilket innebär att vår uppsats avgränsar sig till att handla om 
medarbetarna på denna enhet. Vi har valt att använda oss av namnet ”tillståndsenhet”, 
istället för Besök och bosättning, eftersom det är den benämning medarbetarna själva 
använder om sin arbetsplats. De gånger vi nämner medarbetare på Migrationsverket är 
det medarbetare på ovan nämnda tillståndsenhet vi avser, om något annat inte tydligt 
framgår.  

Fokus i vår uppsats är medarbetarnas uppfattningar om organisationen. Vi undersöker 
därmed inte de sökandes, och inte heller ledningens uppfattningar om organisationen. 
Vi belyser olika faktorer som påverkar organisationsidentiteten och det är 
medarbetarnas uppfattningar om dessa faktorer vi fokuserar på.  

Med medarbetare avser vi den initialgrupp som arbetar på tillståndsenheten i Göteborg. 
Initialgruppen är de medarbetare som de sökande först träffar på i sin kontakt med 
Migrationsverkets tillståndsenhet och består av byråassistenter, handläggare, 
initialsamordnare, beslutsfattare och processamordnare.  

Vår uppsats är en nulägesanalys om situationen på tillståndsenheten. Som en följd av 
detta går vi inte närmare in på hur ledningen på Migrationsverket bör förändra 
verksamheten. 
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1.4 Disposition 
Vår uppsats omfattar sju kapitel, och inleds med detta kapitel om grunden till uppsatsen.  
Här redogör vi för bakgrunden till varför vi skriver denna uppsats och även vår 
problemformulering och vårt syfte. I detta kapitel beskriver vi även de avgränsningar vi 
väljer att arbeta utifrån under uppsatsens gång.  

Metoden beskriver hur vi genomför uppsatsen och den presenterar vi i kapitel två. Här 
lyfter vi även fram viss självkritik mot vår uppsats. Efter detta följer kapitel tre där vi 
redogör för den teori och vetenskapliga litteratur som vi anser är relevant för vårt syfte. 
Teoriramen grundar sig i organisationsidentitet, och vi lyfter här fram bland annat 
gruppers identitet samt sociala konstruktioner. Kapitel fyra är en bakgrundsbeskrivning 
om organisationen vi valt att undersöka, det vill säga Migrationsverket och närmare 
bestämt tillståndsenheten i Göteborg.  

Empiri och vår tolkning utifrån teorin, skriver vi om i kapitlen fem och sex. Empirin 
återberättar de intervjuer vi genomför, och dessa tolkar vi sedan utifrån ett teoretiskt 
perspektiv. Det sista kapitlet innefattar våra egna slutsatser samt reflektioner om 
undersökningen och Migrationsverkets tillståndsenhet i Göteborg.  

Detta kapitel ger en grund inför den fortsatta läsningen av denna uppsats. Vår primära 
avgränsning handlar om att vi utgår från medarbetarnas, inte de sökandes, perspektiv. 
Detta har sin grund i vårt syfte som handlar om att belysa och tolka 
organisationsidentiteten på Migrationsverket. Hur vi har gått tillväga för att få ökad 
insyn och kunskap om detta presenteras i nästa kapitel. 
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2. Metod 
Metoden i en uppsats är till för att läsaren skall kunna se vilket tillvägagångssätt som 
används vid genomförandet av uppsatsen. Vi utgår i vår uppsats från en kvalitativ 
metod och genomför tio intervjuer där vi har vår utgångspunkt i medarbetarnas 
perspektiv. Vi använder oss av en abduktiv ansats, som kännetecknas av att teori och 
empiri ömsesidigt påverkar varandra i tolkningsprocessen.  

 

2.1 Varför ett metodkapitel? 
En viktig del av en uppsats är att beskriva tillvägagångssättet tydligt och detaljerat. En 
uppsats har som mål att vara reproducerbar, vilket innebär att tillvägagångssättet skall 
beskrivas så fullständigt och exakt att andra författare/forskare skall kunna genomföra 
en uppsats med samma upplägg. Är förhållandena identiska skall samtliga forskare 
komma fram till samma resultat. (Ehrlow 1995; Jacobsen 2002; Backman 1998)  

Reproducerbarhet är dock inte av största vikt i en kvalitativ undersökning, utan här 
spelar även undersökarens intuition en stor roll. Empirin, skriver Alvesson och 
Sköldberg (1994), gör det möjligt att genomföra tolkningen men är inte det enda som 
krävs för att uppnå denna. Det viktigaste med vårt metodkapitel är att läsaren skall 
kunna följa arbetet med uppsatsen, hur vi har gått till väga och vilka val vi har gjort.  

2.2 Metodval  
Det som är karaktäristiskt för en empirisk undersökning är att den handlar om hur 
verkligheten ser ut och syftet med den är att få fram ny kunskap (Jacobsen, 2002). Vi 
har i vår undersökning fått fram kunskap som för oss är helt ny. Detta beror till största 
delen på att Migrationsverket är en organisation som vi hade mycket lite kunskap om 
innan vi började arbetet med denna uppsats.  

Det finns olika metoder och tekniker som kan användas när empiri samlas in och 
bearbetas. Kvalitativ och kvantitativ metod är två olika angreppssätt för att samla in 
kunskap om verkligheten. Denna kunskap ligger till grund för de slutsatser som sedan 
dras. Vi väljer att använda en kvalitativ metod och genomför tio djupintervjuer.  

2.2.1 Kvalitativ metod 
Det finns ingen självklar definition på kvalitativ metod, men det går att trycka på vissa 
egenskaper som kvalitativa undersökningar generellt har gemensamt. En central del är 
att fokus ligger på en mångsidig och öppen empiri. Den kvalitativa forskningen utgår 
från studiesubjektens, i vårt fall respondenternas, perspektiv. Detta skiljer sig från den 
kvantitativa metoden där det är forskarens idéer om vad som skall stå i centrum för 
undersökningen som är utgångspunkten. (Alvesson & Sköldberg 1994)  

Kvalitativa metoder anses vara öppna för ny information, men ingen forskare kan vara 
helt öppen för ny information. Alla har vi ett förflutet med oss, men det som studeras är 
en objektiv verklighet och det är viktigt att forskaren inte styr resultatet av 
undersökningen. (Jacobsen 2002) 
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2.2.2 Deduktiv, induktiv och abduktiv ansats 
Den empiri som samlas in genom en kvalitativ undersökning är en tolkning av 
verkligheten. De två vanligaste strategierna för att närma sig verkligheten kallas 
deduktiv och induktiv ansats. Den största skillnaden mellan dessa två ansatser är 
öppenheten för ny information (Jacobsen, 2002). Vi använder oss av en blandning av 
dessa ansatser som kallas abduktiv ansats.   

Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren utgår från teorin. Förväntningar om hur 
verkligheten ser ut skapas genom att teori inhämtas och sedan samlas empiri in för att se 
om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Den deduktiva ansatsen utgår 
från en generell regel och menar att denna generella regel förklarar ett visst enskilt fall 
av intresse. Detta innebär att forskaren enbart letar efter den information som han anser 
är relevant och som ger stöd åt forskarens förväntningar. Risken är att viktig 
information inte uppmärksammas. (Jacobsen, 2002; Alvesson & Sköldberg, 1994)   

Den induktiva ansatsen utgår från insamlad empiri och sedan söks teorier som passar in 
på empirin. Ansatsen utgår från en mängd enskilda fall och säger att ett samband som 
observerats i samtliga dessa fall också är generellt giltigt, vilket innebär att enskilda fall 
samlas till en allmän sanning. Målet med en induktiv ansats är att forskaren inte skall 
styra den information som samlas in. Detta sker genom att forskaren inte har 
förutfattade meningar och förväntningar när undersökningen inleds. (Ibid.)  

Den abduktiva ansatsen kan sägas vara en slags kombination av deduktion och 
induktion. Den utgår från empiri som den induktiva ansatsen, men avvisar ändå inte 
teoretiska föreställningar och ligger på så vis nära den deduktiva ansatsen. Genom 
undersökningsprocessen sker en växelverkan mellan teori och empiri där båda omtolkas 
genom varandra. Det empiriska undersökningsområdet utvecklas hela tiden och teorin 
justeras och förfinas. (Alvesson & Sköldberg, 1994)   

Deduktion Induktion Abduktion 

Teori 
(djupstruktur)       

Empiriska 
regelbundenheter 
(ytstruktur)        

Empiri       

 Figur 1: Deduktiv, induktiv och abduktiv ansats  

Vi använder oss av den abduktiva ansatsen och utgår från empirin, men samtidigt 
inhämtade vi viss teori innan vi gjorde vår undersökning. Den genomgående tanken 
utgår från empirin men parallellt med att vi utvecklar det empiriska 
undersökningsområdet, fördjupar och förfinar vi teorin. Denna växelverkan av deduktiv 
och induktiv ansats innebär att vi använder den abduktiva ansatsen. 
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2.2.3 Hermeneutik 
Syftet med vår uppsats är att undersöka organisationsidentitet, och vi går djupare in på 
individen för att få reda på känslor och tankar. Syftet är inte att observera ett ytfenomen 
eller att sammanställa detta statistiskt. Vi vill veta hur verkligheten egentligen ser ut. 
Verkligheten ser vi som en social konstruktion och detta leder oss in på ett 
hermeneutiskt perspektiv av verkligheten.   

Hermeneutiken handlar om grunden till den mänskliga existensen och hur den studeras, 
tolkas och förstås. Den handlar även om att förståelse för det mänskliga kommer genom 
språket och människors handlingar. Det väsentliga är att uppfatta verkligheten i ett 
djupare perspektiv och där söka förståelse för hur verkligheten ser ut.  Hermeneutiken 
och den abduktiva ansats vi använder har likheter med varandra, bland annat att 
tolkning av fakta sker med en viss förförståelse. Förförståelsen läggs ihop med 
undersökningens delar, vilket leder till att en förståelse för fenomenet bildas. 
Tillsammans ger dessa en helhetsbild av verkligheten. (Alvesson & Sköldberg, 1994; 
Patel & Davidson, 2003)  

Även intuition har stor betydelse i den hermeneutiska verkligheten. En viktig del i 
hermeneutiken är att den mening som finns i de olika delarna endast kan förstås om de 
sätts i samband med helheten. På samma sätt kan helheten bara förstås ur delarna, vilket 
motsvarar det pussel vi lägger i denna uppsats. Vi använder det våra respondenter säger 
för att skapa en helhet och för att kunna förstå denna helhet använder vi oss av de 
intervjuer vi gjort och den teori vi tagit till oss. (Alvesson & Sköldberg, 1994)  

2.2.4 Undersökningens upplägg 
Undersökningen av vad en organisations medlemmar uppfattar, tänker och känner om 
organisationen är ett förhållandevis subjektivt fenomen och går djupt in i individens 
innersta uppfattningar. En kvantitativ undersökning av detta, genom till exempel en 
enkätundersökning och göra individens tankar till något mätbart, anser vi inte är 
förenligt med organisationsidentitet eller vår problemformulering. Identitet är inte ett 
mätbart fenomen (Albert, 1998). Varje enskild individ har sin egen uppfattning om en 
organisation och denna uppfattning är både personlig och känslomässig. Vi anser 
därmed att den skall belysas genom en kvalitativ undersökning.   

I vår kvalitativa undersökning gör vi djupintervjuer med några medarbetare på 
tillståndsenheten. Vi utgår i vår undersökning från medarbetaren, och därmed från 
respondentens perspektiv. Respondenterna är grunden till hela vår uppsats, då vi 
undersöker deras tankar och innersta känslor om organisationen. Syftet med 
djupintervjuer är att försöka skapa en så fullständig bild som möjligt av 
organisationsidentiteten genom att få fram många detaljer. Vad vi vill påpeka genom 
detta är att vi inte anser att något annat metodval skulle ha passat in för syftet i vår 
uppsats, då det är en helhetsbild vi söker. (Jacobsen, 2002)   
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2.3 Insamling av data 
Syftet med vår uppsats handlar om individens uppfattningar om ett fenomen, så behovet 
att gå nära in på en individs känslor och tankar är relevant. Att undersöka hur en 
medarbetare uppfattar sin organisation är, som tidigare sagts, ett kvalitativt fenomen och 
inte mätbart. Därav vårt beslut att göra vår undersökning genom ostrukturerade 
djupintervjuer. En djupintervju kan definieras som ”insamlande av tillräckligt mycket 
av rätt sorts information för en grundlig analys i avsikt att kunna dra korrekta 
slutsatser om respondentens beteende under vissa givna betingelser” (Banaka, 
1981:13).   

2.3.1 Urval 
Poängen med ett urval är att prata med olika personer och därigenom få olika 
upplysningar så att en helhetsbild kan skapas (Jacobsen 2002). Urvalet av respondenter 
gjordes av vår kontaktperson på Migrationsverket. Vi hade vissa önskemål inför detta 
urval. Vi ville att respondenterna skulle spegla tillståndsenheten i Göteborg, bland annat 
genom en representativ fördelning i fråga om ålder och kön. De medarbetare som var 
aktuella var de som arbetar i tillståndshallen och möter de sökande över disk, det vill 
säga initialgruppen. Detta innebär att de medarbetare som har andra arbetsuppgifter inte 
ingick i vår urvalsgrupp.  

Vi har i vår undersökning använt oss av ett icke-sannolikhetsurval som karakteriseras av 
att urvalet inte är slumpmässigt. Vår kontaktperson på Migrationsverket gjorde urvalet i 
stället för oss, och det intryck vi fått är att hon gjort ett bekvämlighetsurval, det vill säga 
valt de respondenter hon lättast fått tag på. Det är dock möjligt att det skett ett 
godtryckligt urval där hon valt ut personer hon tror är representativa för 
undersökningen. (Jacobsen, 2002)  

Vi gjorde tio stycken ostrukturerade djupintervjuer på Migrationsverkets tillståndsenhet 
i Göteborg. Vi hade planerat att göra elva stycken intervjuer, men var tyvärr tvungna att 
plocka bort en av intervjuerna på grund av tidsbrist. Vi intervjuade åtta stycken kvinnor 
och två stycken män inom åldrarna 40 till 60 år. Dessa arbetar i initialgruppen och har 
varit anställda inom Migrationsverket, eller dess tidigare motsvarighet, från cirka ett till 
drygt trettio år. Intervjuerna varade i regel runt 40 minuter var.  

2.3.2 Genomförandet av intervjuerna 
Intervjuerna genomfördes i Migrationsverkets lokaler i Kållered, Göteborg. De 
respondenter vi intervjuade kom in en i taget i det rum vi tilldelats och vid den tid som 
tidigare bokats. Vi inledde med en kort presentation av oss själva och vad vi läser. Vi 
berättade även att det var mötet med de sökande som vi tittade närmare på. 
Respondenterna hade innan mötet inte fått någon närmare beskrivning av vad det var 
intervjuerna skulle handla om, organisationsidentitet, och fick inte det av oss heller. 
Detta för att inte påverka deras tankegångar utan få så spontana svar som möjligt.   

Vi berättade för samtliga respondenter att vår avsikt var att spela in intervjuerna för att 
underlätta intervjuerna och vårt fortsatta arbete, då vi anser att det finns en risk för att 
missa något väsentligt om intervjuerna nedtecknas under intervjuns gång. En av 
fördelarna med att använda bandinspelning av intervjuer är att allt det som sägs 
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dokumenteras (Krag, 1993). Möjligheten att kunna lyssna på intervjuerna efter själva 
undersökningen, och lägga märke till saker vi inte tänkte på i själva intervjusituationen, 
var ett starkt vägande skäl till att vi valde att spela in dem. Ingen av respondenterna 
hade något att invända mot detta och inte heller mot det faktum att vi för säkerhets skull 
valde att använda både en diktafon och en MP3-spelare samtidigt att spela in 
intervjuerna på.  

Fördelarna med bandinspelning är många men det finns även nackdelar. Många 
människor tycker inte om att bli inspelade på band och bandet kan även ta slut mitt i 
intervjun vilket ger ett avbrott och lätt gör att intervjuaren och respondenten tappar 
tråden. Enbart en bandinspelning av en intervju kan även innebära att det blir svårt vid 
sammanställningen då det inte finns några som helst anteckningar för att visa vad 
intervjuaren anser extra viktigt eller intressant. (Jacobsen 2002)  

Vi förklarade även för respondenterna att intervjuerna skulle skrivas ut på papper men 
att endast intervjuarna skulle veta vem som sagt vad. Under intervjuerna förde den av 
oss som inte intervjuade anteckningar i form av stödord, för att vid senare tillfällen 
kunna se vad som uppfattades som extra viktigt i intervjusituationerna. Det är krävande 
att prata, lyssna och föra anteckningar samtidigt, samt lätt att förlora en del innehåll om 
valet är att föra anteckningar under intervjun (Krag, 1993). En annan negativ effekt med 
att anteckna är att den person som intervjuas kan bli uppmärksam på när anteckningar 
görs och börjar fundera på vad det är intervjuaren intresserar sig för. Intervjuaren 
antecknar mer febrilt ju viktigare något är och det kan då kännas konstigt för 
intervjupersonen att säga något som inte blir nertecknat (Ibid).   

I ostrukturerade intervjuer styrs intervjuaren endast av en grundläggande uppfattning av 
vilka frågeområden som bör beröras, och respondenten har full frihet att formulera sina 
svar. Det är ett smidigt och flexibelt sätt som ger större möjlighet till att fördjupa sig på 
vissa punkter eller fenomen som verkar intressanta, och samtidigt kan respondentens 
subjektiva uppfattningar och värderingar komma fram; vi kan få fram respondentens 
egen syn. (Ekholm & Fransson, 1992)  

För att få respondenten att berätta fritt, i vårt fall om känslor och tankar om 
Migrationsverket, krävs öppna frågor (Elfving i Häger 2001). Öppna frågor är 
formulerade så att respondenten ger ett förklarande svar på frågan eller utvecklar ett 
tidigare svar och dessa frågor börjar ofta med frågeorden Vad? Hur? Varför? Häger 
hävdar att frågan Hur då? är bättre än alla andra frågor tillsammans. När den frågan 
ställs försöker intervjupersonen förklara en gång till fast bättre, kortare och tydligare, 
och försöker även ge ett mer utvecklat resonemang. ”Hur då är frågornas fråga. Den 
fungerar i alla sammanhang och leder ofta fram till bättre svar.” (Häger, 2001:73)  

Intervjuerna inleddes med en allmän fråga där respondenterna fick berätta vad de hette 
och vad de arbetade med. Efter detta ombads de beskriva ett vardagligt möte med den 
sökande, och utifrån det tog vi fasta på vad som sagts och intervjun fortsatte utan på 
förhand bestämda frågor. Vi hade en fråga som vi ställde om vi inte fick någonting att ta 
fasta på i den första beskrivande frågan, och den handlade om att respondenterna skulle 
beskriva de känslor de tänkte på i samband med sin arbetsplats med tre ord. Vi ställde 
kompletterande följdfrågor för att närmare få reda på vad de egentligen menade med det 
de sa under intervjun. Vi hade i tankarna under intervjuerna att vi skulle få med 
omgivningsperspektivet och interna förhållanden. 
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2.3.3 Bearbetning av intervjumaterialet 
När intervjuerna var färdiga var det dags att börja arbetet med materialet. Vi började vår 
sammanställning med att skriva ner det inspelade materialet på dator för att enklare 
kunna arbeta vidare med intervjuerna. Därefter gjorde vi en kategorisering av 
intervjumaterialet genom att vi utgick från vårt undersökningsproblem om vilka 
uppfattningar, tankar och känslor medarbetarna har om organisationen.   

Kategoriseringen genomförde vi genom att dela upp materialet vi skrivit ner på dator i 
olika teman. Utifrån dessa teman skapade vi rubriker som var centrala i intervjuerna, 
och när sammanställningen sedan gjordes använde vi oss av de rubriker som 
kontinuerligt uppkom. De rubriker och sammanfattningar av svaren vi då fick fram 
genom kategoriseringen blev grunden till vår empiri. Vi kontrollerade även dessa 
rubriker mot de ord en av oss antecknat under intervjuerna för att säkerställa att vi fått 
med även det vi tidigare sett som relevant.   

Utifrån denna kategorisering fick vi fram sju olika områden som vi närmare tar upp i 
vår empiri. De har rubrikerna: Kontakten med människor, Utmärkande för 
medarbetarna, Trivsel bland medarbetarna, Arbetsbelastningen, Förändringar, 
Ledningen och Omgivningen. Dessa kategorier framkom helt naturligt när vi arbetade 
fram vårt empirikapitel. En sak som förenklade kategoriseringen var den 
samstämmighet som fanns i intervjuerna. Respondenterna berörde under intervjuerna 
samtliga kategorier, vilket även Jacobsen (2002) nämner. Han menar att kategorier skall 
vara relevanta jämfört med de data som har samlats in.  Det vi ser som det viktigaste i 
den empiriska beskrivningen tar vi upp i vår tolkning där vi har valt att använda 
följande kategorier: Humanitet, Responsibilitet, Tillhörighet och Frustration.   

2.4 Uppsatsens trovärdighet 
Undersökningen som genomförs bör uppfylla kraven på reliabilitet och validitet. 
Reliabilitet handlar om tillförlitligheten och trovärdigheten i empirin medan validiteten 
handlar om empirins giltighet och relevans. Det är viktigt att försöka se kritiskt på de 
data som vi samlat in. (Jacobsen, 2002)  

2.4.1 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär att undersökningen måste gå att lita på. Det handlar om 
tillförlitlighet och trovärdighet. Med validitet avses undersökningens giltighet och 
relevans. Med det menas att forskaren undersöker det han faktiskt önskar undersöka, att 
det som undersöks är relevant och att det som kommer fram i undersökningen även 
gäller för flera än respondenterna. (Jacobsen, 2002)   
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Vi genomför en kvalitativ undersökning i vår uppsats, och enligt Holme & Solvang 
(1997) är reliabiliteten inte en central del i den typen av undersökningar. Syftet med en 
kvalitativ studie är att få djupare förståelse och inte att nå statistisk representativitet. 
Validiteten har en mer central plats i kvalitativa studier och det som är viktigt att tänka 
på är att den tolkning forskaren gör av den inhämtade datan kan vara felaktig. Det är 
inte möjligt att få en garanti för att den tolkning vi gör av det insamlade materialet 
stämmer överens med den uppfattning respondenterna i undersökningen har. Validiteten 
i en kvalitativ studie avser snarare hela forskningsprocessen än själva undersökningens 
giltighet. (Patel & Davidson, 2003)  

Reliabiliteten ses i en kvalitativ studie utifrån den unika situation som råder när 
undersökningen genomförs. Det är viktigare att fånga den unika situationen genom 
frågan som ställs vid intervjutillfället än att alltid få samma svar. Genom detta närmar 
sig reliabilitetsbegreppet validitetsbegreppet i en kvalitativ undersökning. (Patel & 
Davidson 2003)  

Vi anser att de resultat och slutsatser vi har kommit fram till enbart kan generaliseras på 
Migrationsverkets verksamhetsområde Besök och bosättning i Göteborg. Detta då våra 
respondenter inte kommer från något annat verksamhetsområde än just detta.    

2.4.2 Reliabilitet och validitet i vår uppsats 
Reliabiliteten i vår uppsats anser vi inte är en kritisk del av vår studie, då kvalitativa 
studier fångar de unika situationer som råder samt grundar sig starkt på forskarnas egna 
tolkningar. Vi har under vår uppsats gjort egna tolkningar på det material vi samlat in 
genom undersökningen, vilket leder till att andra forskare inte nödvändigtvis kommer 
fram till exakt samma resultat som vi.  

Validiteten ser vi däremot som en viktig del av vår undersökning, och detta är något vi 
haft i tankarna genom hela uppsatsprocessen. Både innan och under intervjuerna har vi 
koncentrerat oss på att ställa rätt slags frågor i linje med vårt syfte samt att hålla 
respondenterna på rätt spår under intervjuernas gång. Detta genom att innan intervjuerna 
studera viss relevant litteratur och teori om organisationsidentitet, och sedan tillämpa 
dessa i både uppbyggnaden av intervjufrågorna samt under själva intervjuerna.  

Vi anser att vi innan intervjuerna lyckats ta fram intervjufrågor som sammanfaller med 
vår problemformulering och vårt syfte, men vi är medvetna om att respondenterna kan 
ha uppfattat frågorna annorlunda än vad vi avsett. Då intervjuerna var ostrukturerade 
med endast några på förhand formulerade frågor, är det även möjligt att vi ställt någon 
fråga som missuppfattats. Det kan även vara svårt för respondenterna att lämna ut 
personliga åsikter vid ett så pass kort tillfälle som en timmes intervju, vilket kan 
innebära att vi i vår undersökning får fram uppfattningar, tankar och känslor som 
förskönar sanningen. Vi ser även nu efter intervjuerna att vissa respondenter svarat 
väldigt brett på de olika frågorna istället för att gå mer in på djupet, vilket har påverkat 
vår tolkning av organisationsidentiteten på Migrationsverket.  
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2.4.3 Kritik mot vår uppsats 
Även om ingen av våra respondenter sade sig ha några problem med att vi använde oss 
av bandspelare finns det en möjlighet att de blivit påverkade av den och inte svarat 
riktigt så fritt och sanningsenligt som vi önskade.  

Informationen om Migrationsverket kommer från deras hemsida och från deras 
medarbetare, vilket gör att den information vi har tagit del av är den information de 
önskar att omgivningen skall få.   

Urvalet har vi inte gjort själva utan det har en medarbetare på Migrationsverket gjort, 
vilket gör att den kan ha valt personer som har en positiv inställning till sin arbetsplats.  

Vår undersökning kan även ha påverkats av att respondenterna var inom åldersspannet 
40 till 60 år, vilket kan innebära att de därför har liknande uppfattningar om 
organisationsidentiteten. Många av medarbetarna har dessutom arbetat väldigt länge 
tillsammans. Den uppfattning vi har fått är att det även finns yngre medarbetare på 
tillståndsenheten.  

Vi använder oss av en kvalitativ metod och den abduktiva ansatsen i denna uppsats. 
Information om verkligheten har inhämtats genom tio djupintervjuer med medarbetare 
på Migrationsverkets tillståndsenhet i Göteborg. Vi ser verkligheten som en social 
konstruktion och hermeneutiken har influerat oss i vårt arbete. I nästa kapitel kommer 
vi närmare att gå in på den teori som är en del av vår uppsats och ger grunderna till 
den tolkning om organisationsidentitet på Migrationsverket som är resultatet av ett 
samspel mellan vår teori och empiri. 
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3. Teoriram 
Organisationsidentitet handlar om medlemmarnas uppfattningar, tankar och känslor, 
vilket innebär att medarbetaren ses som en viktig del i organisationen. Tillhörighet och 
gemensamma känslor är en del av organisationsidentiteten så vi belyser både individen 
och gruppen, samt den betydelse sociala konstruktioner har på organisationsidentiteten. 
En djupare inblick i ämnet visar på skillnader mellan kultur och identitet och vi 
studerar även den externa och interna påverkan på en organisations identitet. Ämnet 
kan ses ur tre olika perspektiv och i denna uppsats ser vi på organisationsidentitet ur 
det symboliskt tolkande perspektivet. 

 

3.1 Individuell identitet 
Medarbetaren är, enligt vår mening, elementär i organisationen. På grund av detta är det 
viktigt att belysa den enskilda individens del av organisationsidentitet.  För att förstå 
begreppet organisationsidentitet börjar vi vår teoridel med att definiera individuell 
identitet, då detta är grunden till organisationers identitet.   

Identitet är ett fenomen som går att observera ganska så definitivt, men är ändå ett 
tvetydigt begrepp som egentligen inte passar in i någon precis definition. Det är 
emellertid så de flesta föredrar det – om begreppet identitet innehåller en viss 
mångtydighet kan vi som individer se oss själva som adaptiva, och detta ger oss en 
bredare handlingsfrihet. Mångtydighet i vår identitet ger oss större plats både gentemot 
oss själva i vår självbild, samt i sociala situationer där vi måste verka tillsammans med 
andra. (Gioia, 1998)  

Intresset för identitetsfrågan uppkom redan i antikens Grekland, där filosofer som 
Sokrates, Platon och Aristoteles funderade över frågor som: ”Vem är en person?” och 
”Vad är hans eller hennes plats här i världen?”. För Platon, till exempel, var identitet 
något som existerade idémässigt och var olika för varje individ. Aristoteles förklaring 
av en individs jag ger en antydan om att en individ kan ha flera identiteter. (Ibid.)  

Enkelt förklarat kan det sägas att identitet handlar om hur en individ ser på sig själv och 
besvarar då frågan ”Vem är jag?”. Identitet är det som gör en individ till det hon eller 
han är, och utgör egentligen kärnan i vår tillvaro. Identitet är ett generellt och 
individualiserat ramverk för individen att förstå sig själv, och formas samt uppehålls 
genom social interaktion. (Ibid.)  

Identitet har, trots sin svårdefinierbarhet, fördelen att vara en konstruktion och en fråga 
som kan studeras på flera analysnivåer. Det kan studeras individuellt, i grupp eller 
organisationsmässigt, då begreppet identitet egentligen kan ses, som Platon först 
utryckte sig, på idénivå. Identitet är även nära relaterat till känslor och kan sällan 
behandlas känslolöst. Identitet skapar ofta starka känslor som till exempel stolthet, 
ångest och trygghet. (Albert, 1998)  
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Begreppet roll används ibland som synonymt med identitet, men dessa två bör hållas 
isär. En individ kan iklä sig en roll, men samtidigt känna att detta inte är jag. En roll kan 
eventuellt användas för en position en individ tar på sig, medan identitetsbegreppet 
syftar på individens uppfattning om sig själv och går djupare än en roll. (Alvesson, 
2004)  

3.2 Grupper och identitet 
Organisationsidentitet handlar inte enbart om individen och dennes känslor och tankar, 
utan är även ett kollektivt fenomen (Alvesson, 1992). Organisationsidentitet handlar om 
tillhörighet och gemensamma föreställningar (Ibid.), och därför anser vi att innan vi går 
in på organisationsidentitet bör vi även belysa fenomenet grupper ur identitetsaspekten.  

Som tidigare nämnt, är identitet inte bara en konstruktion över hur individen ser sig 
själv, utan samtidigt något som formas via social interaktion med andra individer och 
grupper. Både hur andra förhåller sig till oss och hur vi tror att andra ser på oss har en 
inverkan på vår identitet. Andras sätt att vara med oss påverkar i hög grad hur vi ser på 
oss själva. (Alvesson, 2004)  

Den sociala identitetsteorin behandlar ”vi-aspekten” ur individens synvinkel; den delen 
i frågan ”Vem är jag?”, som föds genom en social verkan inom en grupp. Individers 
självkoncept om ”Vem vi är” handlar inte bara om individuell identitet utan även om 
social identitet. Socialpsykologen Henri Tajfel lade fram den sociala identitetsteorin 
genom tre aspekter:  

 

Vi kategoriserar oss själva och andra individer, och stämplar ofta andra med en 
speciell karaktär, som till exempel finsk, värmländsk eller muslim. 

 

Vi identifierar och associerar oss med vissa grupper och i och med detta ökar 
vårt självförtroende. 

 

Vi jämför ”vår grupp” med andra grupper med partiskhet mot vår egen grupp. 
(Myers, 2005)  

Teorin talar för att individer först skapar sina grundläggande karakteristika och 
definierar sin självbild, och utifrån detta söker sig in i sociala sammanhang som 
bekräftar en kontinuitet i självbilden (Gioia, 1998). Vi utvärderar alltså oss själva till en 
del genom vårt medlemskap i grupper (Myers, 2005). Både individer och grupper 
försöker upprätthålla sin identitet i första hand genom jämförelser med andra grupper 
och individer, och förhöjer ofta sig själv gentemot andra genom dessa jämförelser 
(Gioia, 1998).   

Individers sociala behov av att identifiera sig med en grupp samtidigt som individer ofta 
vill skilja sig från andra genom en egen identitet, är ett tvetydigt fenomen. Intressant 
blir, gällande den individuella identiteten, hur individen balanserar önskan att vara lik 
andra samtidigt som hon eller han vill ha en egen identitet. (Ibid.)  
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3.3 Organisationsidentitet 
Basen till begreppet organisationsidentitet ligger i den individuella identiteten, så steget 
från individuell identitet till organisationsidentitet är inte ett steg utanför begreppets 
ramar, utan närmare ett steg uppåt i analysnivån.  Frågan blir då, vad det är som skiljer 
eller för samman dessa två begrepp; individuell identitet och organisationsidentitet? 
(Gioia, 1998)  

Stuart Albert och David Whetten var två av de första forskarna som gjorde ett större 
uttalande angående identitet på organisationsnivå och detta var så sent som år 1985. 
Deras idéer och teorier angående organisationsidentitet är än idag en grund för 
forskningen inom ämnet, och på grund av detta finner även vi att deras definition av 
organisationsidentitet är en lämplig grund till diskussionen angående organisations-
identitet.   

Albert och Whetten (1985) anser att organisationsidentitet kan delas in i tre större 
kategorier:   

a) Det medarbetarna anser vara centralt i organisationen 
b) Det som, enligt medarbetarna, gör organisationen utmärkande gentemot andra 

organisationer 
c) Det medarbetarna anser gör organisationen varaktig  

Dessa tre kategorier kan summeras till en definition av organisationsidentitet: 
Organisationsidentitet är det som dess medlemmar anser vara det centrala, utmärkande 
och varaktiga i den egna organisationen. (Albert & Whetten, 1985)  

Hatch och Schultz (1997) har tagit Albert och Whettens (1985) definition av 
organisationsidentitet och utvecklat begreppet till, enligt oss, mer vardagliga och 
lättförståeliga termer. Vi kommer i vår uppsats att använda oss av Hatch och Schultz 
(1997:357) definition av organisationsidentitet:   

”Organisationsidentitet är, i stort sett, det som dess medlemmar uppfattar, tänker och 
känner om deras organisation. Det antas vara en kollektiv och allmänt delad mening 
om organisationens utmärkande värderingar och karakteristika.”  

 

Enligt Albert och Whetten (1985) är organisationsidentitet en självreflekterande fråga. 
Istället för att, som i den individuella identiteten, ställa sig frågan ”Vem är jag?” blir 
frågan istället ”Vem är vi, som organisation?”. Organisationer beslutar sig för, precis 
som individer, vem de är genom att ta till sig ett schema, ett mentalt mönster, och sedan 
placera sig själv i det schemat. Skillnaden mellan organisationer och individer blir 
huvudsakligen att organisationer karakteriseras av de kollektivt delade uppfattningarna. 
(Gioia, 1998)  

Liksom individer, har även organisationer ett socialt samspel med andra organisationer 
och upprätthåller sin identitet genom detta samspel. Liksom grupper försöker även 
organisationer utmärka sig som bättre jämfört med andra organisationer. En förmåga att 
särskilja sig som organisation påverkar även dess identitet, genom att organisationen då 
underlättar en gemensam känsla av att vara utmärkande hos medarbetarna; en kollektiv 
identitet. (Ibid.) 
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En skillnad mellan individuell identitet och organisationsidentitet är att individuell 
identitet i ett längre tidsperspektiv är relativt stabil. Den individuella identiteten har 
oftast samma kärna till värderingar, uppfattningar och kännetecken. Det finns en 
varaktighet i individuell identitet. Organisationer fungerar på ett liknande sätt, men 
organisationers identitet är mer rörlig och flexibel än individers identitet. Kärnan i 
organisationsidentitet kan förändras mycket snabbare än vad den individuella identiteten 
kan. (Gioia, 1998)  

Organisationers identitet kan beskrivas på ett flertal olika sätt, och hur detta görs hänger 
ihop med syftet att intressera sig för organisationsidentiteten. Det grundläggande blir då 
inte att fastställa något bestämt, utan att undersöka hur medlemmarna i organisationen 
definierar sig själva och problem i samband med detta. En definition av organisationens 
centrala karaktär, från till exempel ledningens sida, skall fungera som en vägledning för 
medlemmarnas handlande. (Alvesson & Björkman, 1992)  

3.4 Organisationsidentitet från olika perspektiv 
Organisationsidentitet kan ses och definieras en aning olika beroende på vilket teoretiskt 
perspektiv som tas till organisationer (Bouchikhi m.fl., 1998). Vi ser det som relevant 
att fastställa det perspektiv vi anser vara i linje med vårt syfte, då vi i vår uppsats 
kommer att betrakta organisationsidentitet genom dessa glasögon. Vi nämner även 
karakteristika på de två andra perspektiven som finns, för att göra det lättare för läsaren 
att förstå skillnaderna mellan perspektiven. De tre huvudperspektiven som en 
organisation kan iakttas genom är det moderna, det postmodernistiska samt det 
symboliskt tolkande perspektivet.  

Forskare inom det moderna perspektivet ser organisationsidentitet som något objektivt 
och relativt stabilt. Organisationsidentitet är ett socialt faktum som kan observeras och 
manipuleras, alltså är identitet något mätbart. Den centrala frågan angående 
organisationsidentitet inom det moderna perspektivet är hur organisationsidentitet 
formar handlande och tänkande i organisationen, och organisationsidentitet definieras 
som institutionaliserade uppfattningar om vem vi är som organisation. (Ibid.)  

Det postmodernistiska perspektivet kan påstås vara ett radikalt perspektiv som 
provocerar befintliga teorier och uppfattningar. Angående organisationsidentitet anser 
forskare som stödjer perspektivet att identitet är kontinuerligt skiftande och förnybart. 
Postmodernister ifrågasätter hela existensen av en rationell och sammanhängande 
identitet, och uppfattar identitet som en myt eller en illusion. Definitionen av 
organisationsidentitet för postmodernister blir att det är en tillfällig och en splittrad bild 
av hur vi uppfattar oss själva. (Ibid.)  

Det perspektiv vi har anammat i vår uppsats beträffande organisationsidentitet går i linje 
med det perspektiv Hatch och Schultz (1997) ser organisationsidentitet utifrån, 
nämligen det symboliskt tolkande perspektivet. Det symboliskt tolkande perspektivet 
har sina rötter i det hermeneutiska synsättet och är alltså subjektivt. Forskare inom 
perspektivet tenderar att betona medlemmarnas syn på organisationsidentitet (Gioia, 
1998).   
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Den centrala frågan angående organisationsidentitet för forskare som har ett symboliskt 
tolkande perspektiv är hur vi kollektivt i organisationen konstruerar vem vi är. 
Symboliskt tolkande ser även att organisationsidentitet är en uppsättning av innebörder 
om vad vi är, som kontinuerligt omförhandlas inom organisationen. (Bouchikhi mfl, 
1998)  

Det symboliskt tolkande perspektivet kan sägas innefatta tre stycken grundantaganden 
som perspektivet utgår från. Det första grundantagandet är att individer har ett behov av 
viss stabilitet av innebörder. Det andra är att identitet är ett socialt konstruerat fenomen 
och det tredje antagandet perspektivet utgår från är att sociala grupperingar strävar efter 
en viss nivå av sammanhängande innebörder av identitet. (Ibid.)  

För att sammanfatta det symboliskt tolkande perspektivet kan det kort sägas att 
perspektivet är medarbetarbetonat, och går då ihop med syftet för vår uppsats. Det 
symboliskt tolkande perspektivet poängterar även det sociala inom organisationen och 
att organisationsmedlemmarna tillsammans konstruerar en innebörd för vem de är som 
organisation, vilket också går i linje med vår undersökning.  

3.5 Social konstruktionism 
Då vi, enligt det symboliskt tolkande perspektivet, anser att vi kollektivt tillsammans 
med andra konstruerar innebörder och vem vi är som organisation, ser vi det även som 
relevant att definiera vad detta perspektiv innebär. Vad är sociala konstruktioner och hur 
uppkommer dessa i, bland annat, organisationer och bland dess medlemmar?  

Socialkonstruktionism är en vetenskapsteoretisk inriktning som består av flera olika 
perspektiv. Vi har valt att fördjupa oss i det socialfenomenologiska perspektivet, då 
detta enligt oss ligger i linje med vår uppsats i allmänhet och dess syfte samt det 
symboliskt tolkande perspektivet i synnerhet. Innan vi går närmare in på vad det 
socialfenomenologiska perspektivet egentligen innebär, beskriver vi kort de 
gemensamma ställningstaganden som finns inom socialkonstruktionismen. (Sandberg, 
1999)  

Socialkonstruktionismen brukar definieras som att alla sidor av vår verklighet som 
”yrkesidentitet”, ”personlig identitet”, ”organisation”, ”pengar”, och så vidare inte är 
objektivt givna utan något som vi människor konstruerar tillsammans, i det sociala 
samspelet. Trots mängden av olika ansatser inom socialkonstruktionismen finns det 
vissa antaganden som förenar dessa ansatser. (Ibid.)  

Socialkonstruktionismens grund ligger i att forskare inom området ser person och 
verklighet som en oseparerbar relation. Verkligheten ses som socialt konstruerad 
istället för objektivt given. Antagandet har även till följd att kunskap inte ses som 
individuellt producerad utan istället socialt producerad. Individer skapar, i det sociala 
spelet, inte hela tiden nya verkligheter, utan det faktum att handlingar och aktiviteter 
sker i en viss kultur och under viss historisk tid och i ett språk, innebär att individer till 
stor del reproducerar befintliga verkligheter. (Ibid.)  
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3.5.1 Det socialfenomenologiska perspektivet 
Det socialfenomenologiska perspektivet inom socialkonstruktionismen är utvecklat av 
bland annat forskarna Berger och Luckman (1981/1966), och hamnar någonstans i 
mitten av alla tvister inom den sociala konstruktionismen. Basen till perspektivet ligger 
i idén om att individen är sammanhörande med sin omgivning och ser världen genom 
sina erfarenheter i den. Det är alltså inom sina erfarenheter av världen som individen 
handlar, känner eller gör bedömningar om vad som är rätt, fel, bra eller dåligt. 
(Sandberg, 1999)  

Verkligheten är, enligt det socialfenomenologiska perspektivet, både subjektiv och 
objektiv på samma gång. Verkligheten är inte objektiv på det sättet att den existerar 
oberoende av individen, utan närmare så att individen delar verkligheten med andra 
individer genom sina erfarenheter av den. Människor är hela tiden en del av ett 
meningsskapande som är ursprunget till gemensamma, sociala konstruktioner av 
verkligheten. (Ibid.)  

Den objektiva verkligheten blir då det stora flertalet individers subjektiva konstruktion 
av verkligheten. Den subjektiva och den objektiva verkligheten stämmer dock inte alltid 
överens, bland annat på grund av att den objektiva verkligheten är en summering av de 
flestas subjektiva uppfattningar. Att individens subjektiva bild av verkligheten stämmer 
överens med den objektiva är dock ett grundvillkor för att individer skall kunna verka i 
samhället eller i den sociala konstruktionen. (Ibid.)  

Hur kan då verkligheten samtidigt vara subjektiv och objektiv? Den processen som 
finns mellan den subjektiva och den objektiva verkligheten kan beskrivas med hjälp av 
begreppen externalisering, objektivering och internalisering.   

Externalisering betyder att individer skapar sin verklighet genom olika handlingar och 
aktiviteter, som till exempel genom att skratta, jobba, leda företag, läsa eller skriva. 
Objektivering betyder att individer upplever sina handlingar och aktiviteter som om de 
har en objektiv verklighet oberoende av handlingarna i sig som enskilda subjekt. Med 
internalisering menas den socialiseringsprocess som gör individer delaktiga i den 
verklighet de själv skapat. (Ibid.)  

Genom externalisering, det vill säga handlingar och aktiviteter, blir individens 
subjektivitet objektivt tillgänglig, alltså tillgänglig för andra. Dessa externaliseringar 
kan sedan genom socialt umgänge internaliseras av individer och därmed till slut bli en 
objektiv verklighet. En viktig slutsats av detta, som Sandberg (1999) tar upp i sin 
artikel, är att individens sätt att förstå verkligheten inte först och främst är ett resultat av 
individens egen tolkning av den. Istället är förståelsen för verkligheten en process 
genom vilken individen internaliserar en socialt inrättad verklighet, där andra lever och 
handlar. ”De sociala konstruktioner som internaliseras fungerar samtidigt som 
tolkningsramar för verkligheten” (Sandberg, 1999:51).  
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3.6 Organisationsidentitet och organisationskultur 
Att skilja på organisationsidentitet och organisationskultur är inte enkelt. Till och med 
inom akademin förekommer det ofta frågor som ”Vad är egentligen skillnaden mellan 
identitet och kultur?” (Fiol mfl.,1998), och när vi började med vår uppsats var det även 
en av de stora frågorna för oss. I och med detta känner vi att det är grundläggande att 
förklara relationen mellan organisationsidentitet och organisationskultur för läsaren. Vi 
börjar med att definiera begreppet organisationskultur och går därefter in på relationen 
mellan identitet och kultur.  

3.6.1 Organisationskultur 
Liksom identitetsbegreppet finns det ingen bestämd mening för hur kultur skall 
definieras, vilket heller inte är det viktigaste när det gäller så komplexa fenomen. Det 
som är viktigare är att belysa centrala aspekter av fenomenet, och när det kommer till 
kulturbegreppets kännetecken finns det vissa karaktäristika som det råder betydande 
enighet över:  

1. Kultur är ett kollektivt fenomen och kan inte föras ner till enskilda individer 
2. En kultur är historiskt bestämd 
3. Antropologiska begrepp är viktiga för att kunna belysa kulturfenomen 
4. En kultur är socialt konstruerad och en mänsklig skapelse 
5. Kultur är ett kvalitativt begrepp och kan inte mätas 
6. En kultur är svår att förändra 
(Alvesson & Björkman, 1992)  

Kärnan i kultur är de gemensamma föreställningar om handlingar, händelser och 
materiella saker som förenar en grupp. Kultur handlar därmed om betydelser, 
innebörder och meningar som är gemensamma för gruppen, och som ofta uttrycks eller 
förmedlas i symbolisk form. (Ibid.)  

Organisationskultur kan definieras som ett system av regler som styr innebörder i en 
organisation och som sådan är organisationskultur ett tolkat schema som är historiskt 
konstruerat och socialt upprätthållet. Organisationskultur är, fastän inte nödvändigtvis 
delad av alla individer i organisationen, något som individer använder sig av både för att 
förklara och strukturera sina egna och andras handlingar i organisationen. (Fiol mfl., 
1998)  

Generellt sett är organisationskultur något som finns omedvetet, det vill säga att 
fenomenet ofta ses som mer implicit än explicit. Kultur är inte heller något som andra 
utanför organisationen konstruerar genom vad de tycker och tänker om organisationen, 
utan kultur ligger djupt inne i organisationens innebörd och värderingar (Hatch & 
Schultz, 2002).   
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3.6.2 Relationen mellan organisationsidentitet & organisationskultur 
Fiol, Hatch och Golden-Biddle (1998:56) definierar relationen mellan identitet och 
kultur som följer: ”En organisations identitet är den aspekten av kulturellt 
meningsbyggande som är organisatoriskt självfokuserad”. För att förklara det med 
enklare begrepp, kan relationen mellan identitet och kultur förklaras genom att 
organisationsidentitet definierar vem vi är i relation till ett större socialt system, 
kulturen, som vi tillhör. Identiteten påverkas då av organisationskulturen. (Fiol mfl., 
1998)  

Hatch och Schultz (1997) förklarar relationen mellan identitet och kultur genom att säga 
att organisationskultur är ett symboliskt sammanhang inom vilket tolkningar av 
organisationsidentitet formas. Identitet innehåller hur vi definierar och ser på oss själva, 
och detta influeras av vårt handlande och våra övertygelser som är grundade i kulturen 
och kulturella värderingar. (Hatch & Schultz, 1997)  

När det kommer till förändring är organisationskultur väldigt svårt att förändra eftersom 
kulturella värderingar ofta är djupt integrerade och ofta omedvetna. Som vi skrev 
tidigare, är identitet kulturellt meningsbyggande som är självfokuserat. 
Självreflekterande processer tillsammans med feedback från andra konstruerar en 
organisationsidentitet. På grund av att det är en process som andra kan påverka, är 
identitet mer öppet än kultur för influenser utifrån. Dock påverkas även kulturen av 
identiteten, så genom att identiteten förändras kan även kulturen påverkas. (Fiol mfl., 
1998)  

3.7 Identitet, kultur och visioner 
I dagens organisationer blir skiljelinjen mellan intern och extern verksamhet allt 
tunnare. Media intresserar sig mer och mer för organisationers interna verksamhet, och 
visar upp allt som kan skilja mellan den imagen organisationen visar utåt och vad som 
egentligen pågår inne i organisationen. Medarbetarna är inte längre endast interna 
faktorer, utan är även kunder som ser på organisationen från ett externt perspektiv. 
Även andra medlemmar i samhället som existerar utanför organisationens fysiska ramar 
är mer än bara externa faktorer och intresserar sig för organisationens interna 
verksamhet allt mer, och detta tar de med sig utanför organisationens ramar. (Hatch & 
Schultz, 2002)  

De uttunnade linjerna mellan den interna och externa verksamheten har även lett till att 
det ledningen förmedlar i form av visioner och strategier blir allt viktigare. Viktigare i 
form av hur den externa omgivningen tolkar ledningens och organisationens syfte, men 
även hur medarbetarna tolkar dessa. Hur medarbetarna tolkar ledningens visioner kan 
även påverka organisationsidentiteten, i och med att en organisations identitet kan delas 
upp i två olika delar. (Ibid.)  
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3.7.1 Företagsidentitet 
En organisations identitet kan, som ovan nämnt, enligt Hatch och Schultz (1997) delas 
upp i två olika delar: organisationsidentitet och företagsidentitet. Medan 
organisationsidentitet är det som medlemmarna uppfattar, tänker och känner om 
organisationen, är företagsidentitet ledningens syn på organisationens identitet och det 
som visualiseras utåt. Företagsidentitet fokuserar starkt på visioner och strategier, och 
det som ledningen kommunicerar som det centrala i organisationen till den externa 
publiken. Företagsidentiteten och dess symboliska konstruktioner förmedlas från 
ledningen även till medarbetarna i organisationen, som sedan tolkar detta baserat på 
organisationskulturen, arbetserfarenheter och sociala influenser från omgivningen 
utanför organisationen. (Hatch & Schultz, 1997)  

Anledningen till att vi tar upp företagsidentitet i vår teoriram är för att vi anser det vara 
av relevans att ta en titt på om ledningens värderingar, specifikt ledstjärnan ”Vänligt, 
snabbt och rätt”, har nått fram till medarbetarna och om medarbetarna upplever dessa 
värderingar som utmärkande för organisationen. Vi vill i samband med vårt syfte, att 
belysa och tolka organisationsidentiteten på Migrationsverket, se om ledningens 
uppfattning stämmer överens med medarbetarnas uppfattning.  

 

Figur 2: Relationen mellan kultur, identitet, ledningens visioner och omgivningen (Hatch & Schultz, 
1997)  

3.8 Identifiering med organisationen 
Att identifiera sig med en organisation kan enligt Michael G. Pratt (1998:171) definieras 
som ”när en individ börjar integrera uppfattningar om ens organisation i den egna 
identiteten”.  Så när frågan för identitet lyder ”Vem är jag?”, lyder frågan för 
identifiering ”Hur lär jag mig veta vem jag är i relation till dig?”, vilket i detta fall är 
organisationen. (Pratt, 1998)  

Fokus i definitionen av organisationsidentifiering kan sägas ligga i ordet uppfattningar. 
Individen i organisationen kan identifiera sig med en mängd olika saker; identifikation 
med personer eller med icke-fysiska objekt som värderingar. Det som blir det relevanta i 
identifikationsprocessen är att individen identifierar sig med en uppfattning; en 
uppfattning om en person eller om något annat angående organisationen. Om 
uppfattningen om till exempel personen ändras, kan även identifikationen ändras. (Ibid.)  
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Definitionen lämnar två olika vägar till hur individer identifierar sig med en 
organisation. Den första vägen är att individer ändras i organisationen för att bli mer lik 
den. Vi identifierar oss med organisationen när vi har integrerat organisationens 
uppfattningar och värderingar till vår egen identitet. Den andra vägen är när individer 
letar upp organisationer som liknar dem själva och blir medlemmar i organisationer som 
de tycker har samma uppfattningar och värderingar som de själva. I den första vägen till 
identifikation kan det sägas att individen lär sig att identifiera sig med organisationen 
efter att ha blivit medlem, och i den senare letar individen upp en organisation som 
individen tycker går ihop med hans eller hennes uppfattningar. (Pratt, 1998)  

Trots sina liknelser, är det viktigt att skilja på identifiering med och internalisering av 
uppfattningar och värderingar. Fastän begreppen oftast används separat, brukar 
skiljelinjen mellan vad begreppen har för betydelse vara väldigt tunn. Aschfort och 
Mael (1989) försöker förklara skillnaden mellan identifikation och internalisering 
genom att definiera identifikation som en perception av enhet med organisationen och 
betyder därmed inte nödvändigtvis en adaption av organisationens värderingar. I en 
senare artikel skriver Aschfort och Mael (1995) även att genom identifiering med en 
organisation internaliserar individer ofta organisationens karaktäristika som sina egna. 
Internalisering är alltså associerat med att ta till sig organisationens värderingar och 
uppfattningar djupare än identifikation. Internalisering handlar, som Pratt (1998) 
uttrycker sig, mer om behovet att handla och ha rätt än att vara omtyckt.  

I detta avsnitt har vi tagit upp att organisationsidentitet är det som medlemmarna 
uppfattar, tänker och känner om sin organisation. Det är viktigt att komma ihåg när vi 
fortsätter till vår undersökning, att det centrala är medarbetarnas uppfattningar, tankar 
och känslor om organisationen. Det är även viktigt att komma ihåg den sociala 
aspekten i det hela, och tänka på att organisationsidentitet är en social konstruktion. 
Identitet är inte en enskild del av organisationen, utan påverkas kontinuerligt av den 
interna och externa verksamheten.  
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4. Migrationsverket 
Migrationsverket är den centrala utlänningsmyndigheten i Sverige. Myndigheten är en 
länk i migrationskedjan men har även som uppdrag att hålla ihop den kedjan. De har 
ansvar för bland annat visum för besök, tillstånd när en person vill bosätta sig i Sverige 
och handläggande av asylärenden. Ansökningar om medborgarskap och hjälp till 
personer i Sverige som vill återvända till sitt hemland ingår även det i 
Migrationsverkets verksamhet. De ansvarar för det internationella samarbetet och för 
att berörda myndigheter samverkar på bästa sätt.  

 

Den 1 juli 2000 bytte Statens Invandrarverk namn till Migrationsverket. Statens 
Invandrarverk bildades 1969 när verksamheterna för tillståndsfrågor, 
medborgarskapsfrågor och anpassningsfrågor slogs samman. Sammanslagningen till en 
myndighet var en följd av att det ansågs viktigt att invandringspolitiken och 
invandrarpolitiken var nära sammanlänkade med varandra. Invandringspolitiken är de 
regler som anger vilka utlänningar som får besöka eller bosätta sig i Sverige och med 
invandrarpolitiken menades det som gjordes för att de som fått uppehållstillstånd i 
Sverige skulle komma in i samhället, till exempel genom undervisning i det svenska 
språket. (www.migrationsverket.se, 2005-11-12)   

Statens Invandrarverk arbetade i 28 år med tillståndsprövning, medborgarskapsprövning 
och med att hjälpa och underlätta integrationen i det svenska samhället för invandrare. 
1997 delade riksdagen på invandringsfrågorna och på invandrarfrågorna och införde 
samtidigt nya begrepp. Invandrarfrågorna ingår idag i integrationspolitiken och där har 
Integrationsverket en viktig roll. Invandringsfrågorna stannade kvar hos Statens 
invandrarverk och under 1990-talet fick myndigheten gradvis ta över arbetsuppgifter 
från polisen. 1997 flyttades medarbetare som arbetade med invandringsfrågor från 
polisen till Statens Invandrarverk. Parallellt med detta tillkom nya uppdrag som till 
exempel stöd vid frivillig återvandring, vilket handlar om de som vill återvända till sitt 
hemland, och att arbeta för att de berörda myndigheterna samverkar på bästa sätt. 
Invandringsfrågorna ingick i invandringspolitiken som utvecklades till migrationspolitik 
och den 1 juli 2000 fick Statens Invandrarverk namnet Migrationsverket. (Ibid.)  

4.1 Myndighetens uppdrag 
Migrationsverket får varje år ett regleringsbrev från regeringen. Det är genom 
regleringsbrevet som myndigheten får sitt uppdrag från regeringen och det är också den 
yttersta styrningen av Migrationsverket. Regleringsbrevet innehåller det myndigheten 
skall åstadkomma, målen för verksamheten och de pengar de tilldelas. I regleringsbrevet 
finns också ett krav på återrapportering. Det som finns angivet i regleringsbrevet gäller 
för det kommande året.  

Migrationsverket ansvarar för tillstånd eller visum för besök. De handlägger ärenden om 
bosättning i Sverige och har hand om asylprocessen från det att ansökan om 
uppehållstillstånd inkommer tills uppehållstillstånd beviljas eller att den sökande 
frivilligt återvänder till hemlandet. Migrationsverket ansvarar för medborgarskap och 
skall även stödja de invandrare som vill återvända till sitt hemland. (Ibid.)  

http://www.migrationsverket.se
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Myndigheten ansvarar för det internationella arbetet inom EU, UNHCR och andra 
samverkansorgan och de är en länk mellan olika myndigheter som samverkar för att 
hjälpa invandrare. Exempel på samverkande myndigheter är svenska ambassader och 
konsulat i utlandet, polismyndigheten och utlänningsnämnden. 
(www.migrationsverket.se, 2005-11-12)   

4.2 Organisationen 
Migrationsverket har sitt säte i Norrköping och är uppdelat i de fem 
verksamhetsområdena asyl, besök och bosättning, medborgarskap, 
mottagningsplanering och tillsyn samt förvaltning och internationella frågor vilka leds 
av varsin verksamhetschef. Myndigheten har cirka 3000 medarbetare. 
Utredningsenheter, mottagningsenheter och lokalkontor finns över hela landet. 
Lokalkontoren arbetar med mottagning av ansökningar om uppehållstillstånd, 
främlingspass och resedokument samt förnyar bevis om uppehållstillstånd och bistår 
med information i olika frågor. (Ibid.)    

Migrationsverket har en verksledning och där återfinns generaldirektören, som leder 
myndigheten, överdirektören och rättschefen. Generaldirektören har en rådgivande 
ledningsgrupp och där ingår verksledningen och cheferna för de fem 
verksamhetsområdena. Till sin hjälp har verksledningen en verksledningsstab, 
bestående bland annat av jurister, som har till uppgift att sätta upp mål och ramar för 
verksamheten, driva verksamhetsplaneringen och göra uppföljning och kontrollera att 
utvecklingen av verksamheten är på väg i rätt riktning. De bistår även med experthjälp 
till verksledningen och i juristernas uppdrag ingår att förbereda inför rättsliga ärenden. 
Det finns även en prognos– och analysstab som arbetar med omvärldsanalyser och 
prognoser för att försöka förutse hur migrationen kommer att se ut i framtiden. (Ibid.)  

Styrelsen för Migrationsverket utses av regeringen och deras uppgift är att följa 
myndighetens arbete och kontrollera att det utförs effektivt och enligt uppdraget. De 
beslutar bland annat om en revisionsplan och varje år lämnar de årsredovisning och 
bokslutsunderlag till regeringen. De fastställer även praxis för visum för olika länder. 
Styrelsens ordförande är generaldirektören för Migrationsverket och övriga 
styrelsemedlemmar är företrädare för riksdagspartierna och personalorganisationerna. 
(Ibid.)  

Under 2004 skedde en omorganisation inom Migrationsverket. Från att ha varit 
uppdelade i regionverksamheter består myndigheten idag av fem verksamhetsområden 
som är landsomfattande.     

http://www.migrationsverket.se
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Figur 3: Migrationsverkets organisation  

Organisationen är platt och Migrationsverket strävar efter att det inte skall finnas 
mellanled inom myndigheten. Enhetscheferna har personalansvar, som de inte kan 
delegera vidare, för cirka 40 medarbetare vardera och en dialog med medarbetarna ses 
som en viktig del i arbetet inom Migrationsverket. Medarbetarna har stor makt i det 
dagliga arbetet i det avseendet att de fattar beslut om andra personers situation. Bland 
annat fattar de beslut om de besökandes uppehållstillstånd och uppehållstillstånd i 
samband med familjeåterförening. Genom att fatta beslut över disk, alltså i mötet med 
de sökande, vill ledningen skapa effektivitet och det är ett steg för att nå den 
sammanfattande målbilden ”Vänligt, snabbt och rätt”.   

4.3 Verksamhetsområde Besök och bosättning 
Ett av fem verksamhetsområden är Besök och bosättning med 384 medarbetare. 
Medarbetarna själva benämner sin avdelning tillståndsenhet vilket vi kommer att 
använda framöver i denna uppsats. Med tillståndsenhet menas den avdelning i Göteborg 
dit de sökande kommer med sina ärenden. Verksamhetsområdets uppdrag är att pröva 
ansökningar om visum, arbetstillstånd, uppehållstillstånd gällande besök, studier, 
familjåterförening samt för EU- och EES-medborgare, och att pröva ansökningar om 
främlingspass och resedokument. År 2004 inkom cirka 50 000 ansökningar till 
verksamhetsområdet. Ansökningar om uppehållstillstånd skall lämnas till svenska 
ambassaden eller svenska konsulatet i det land den sökande är permanent bosatt vid 
ansökningstidpunkten. (www.migrationsverket.se, 2005-11-13)   

4.3.1 Medarbetarnas arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna inom besök och bosättning handlar om att utreda olika typer av 
ansökningar. Visum behövs om en person skall tillbringa en kortare tid i Sverige. 
Arbetstillstånd krävs för att få arbeta i Sverige och om arbetet sträcker sig över tre 
månader krävs även uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd för studier krävs om 
studietiden är längre än tre månader och det samma gäller för EU- och EES-medborgare 
som skall stanna i Sverige längre än tre månader. Uppehållstillstånd för ansökningar på 
dessa grunder beviljas inte i de fall där det finns skäl att tro att den sökande avser att 
bosätta sig i Sverige. Uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning beviljas 
vanligen make/maka/sambo och barn under 18 år. Innan beslut lämnas sker intervjuer 
med de berörda parterna.    

http://www.migrationsverket.se
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Den som söker uppehållstillstånd intervjuas på den ambassaden eller det konsulatet där 
ansökan lämnats in och den anhöriga i Sverige intervjuas av Migrationsverkets 
medarbetare, så kallade seriositetsintervjuer. I undantagsfall beviljas uppehållstillstånd 
även till andra anhöriga men ett beroendeförhållande mellan parterna måste då kunna 
visas. I samtliga fall gäller att tillståndet måste vara klart innan resan till Sverige äger 
rum.    

De personer som Migrationsverkets medarbetare träffar har olika bakgrund och 
varierande historier att berätta. Många kommer för att förlänga sitt uppehållstillstånd 
eller för att få en stämpel i passet för att kunna resa utomlands. Flertalet av dem som 
kallas till intervjuer har anhöriga eller en partner som vill bosätta sig i Sverige. 
Handläggaren på Migrationsverket skall då utreda om den sökande skall beviljas 
uppehållstillstånd i Sverige på grund av familjeanknytning och fattar även beslut om 
detta. Dessa ansökningar skall göras i det land där den sökande är bosatt men det händer 
även att ansökan lämnas in till Migrationsverket i Sverige då den sökande redan vistas i 
landet. Medarbetarnas uppgift är då att främst försöka förklara för personen att ansökan 
skall lämnas in till den Svenska ambassaden i hemlandet, men går inte detta mottas 
ansökan i Sverige och utreds då till fullo här.   

Uppehållstillstånd beviljas vanligtvis för ett år i taget och efter det året skall en ny 
utredning göras för att se om anknytningen till Sverige fortfarande består. Gör den det 
beviljas uppehållstillstånd för ytterligare ett år och efter dessa två år kan permanent 
uppehållstillstånd beviljas om anknytningen finns kvar. Den sökandes ärende är då 
avslutat hos Migrationsverket om den sökande beviljas permanent uppehållstillstånd i 
Sverige.  

Migrationsverket har en viktig funktion att fylla för att upprätthålla de regler som finns 
gällande inflyttning och besök i Sverige. De är uppdelade i fem verksamhetsområden 
och Besök och bosättning är en av dessa. Medarbetarna på tillståndsenheten jobbar 
främst med seriositetsintervjuer och förlängningar av uppehållstillstånd. De sökande 
som de möter är främst människor från andra länder men referenspersonerna är ofta 
svenska medborgare. De arbetar även med att hjälpa människor att flytta tillbaka till 
sina hemländer. 



  
Uppfattningar, tankar och känslor – organisationsidentitet på Migrationsverket 

  

32

   
5. Empiri 
Migrationsverket är centralpunkten för ett liv i Sverige för människor från andra 
länder.  Respondenterna ser tillståndsenheten på Migrationsverket som en positiv 
avdelning som ger positiva beslut. Det som lockar medarbetarna att arbeta på 
Migrationsverket är att det är spännande med människor, och då speciellt de som 
kommer från andra länder. Mötet med människor ser medarbetarna som en stor del av 
arbetet. Det som medarbetarna framhåller allra mest är den härliga sammanhållningen 
och den höga arbetsbelastningen. Dessa karakteristika är några av de teman vi har 
skapat genom att vi kategoriserat det material vi samlat in. De olika teman som 
framkommit kontinuerligt under intervjuerna utgör grunden för de rubriker som vi 
använder i denna empiridel. 

 

5.1 Kontakten med människor 
På tillståndsenheten innebär arbetet ett stort antal möten med sökande varje dag, och 
kontakten med människor är det som är utmärkande med arbetet på enheten. Den 
kontakten ser medarbetarna som rolig, och tillsammans med den juridiska delen av 
arbetet är det kontakten med människor som är det mest tilltalande med arbetet på 
tillståndsenheten. Som en respondent uttryckte det: ”Det är människor och lagstiftning 
arbetet handlar om.” Varje nytt möte med en sökande är en unik situation. De sökande 
kommer från olika länder och kulturer, de har olika historia och bakgrund. Möjligheten 
att få ta del av andra människors uppfattningar och berättelser och att aldrig veta vem 
personen som kommer härnäst i tillståndshallen är gör arbetet både spännande, roligt 
och intressant.  

Arbetet på tillståndsenheten innehåller möjligheter att hjälpa andra människor samt att 
lösa problem, och det är viktigt att lyssna på de sökande. Det är ett lärorikt möte, och 
flera av respondenterna ser anställningen på Migrationsverket, där ärendena är olika 
varandra, som ett långt lärande där man aldrig blir fullärd. Känslan av att hjälpa andra 
innebär på tillståndsenheten även att medarbetarna handskas med de sökandes öde 
vilket gör att arbetet blir svårt, känsligt och ansträngande.  Med ansträngande menar 
respondenterna inte en fysisk ansträngning utan att det är människor som 
arbetsuppgifterna handlar om. Samtidigt som medarbetarna skall känna empati för de 
sökande måste lagen följas, och det leder till att arbetet är ansträngande på det psykiska 
planet.   

En sak som kan ses som besvärlig i mötet med den sökande är de kulturella 
skillnaderna, till exempel kan det vara problem när den sökande är en man och 
tjänstepersonen är en kvinna. Är mannen då inte van vid kvinnor i den positionen kan 
det lätt uppstå irritation. Det gäller att vara medveten om att detta förekommer, och en 
möjlighet som medarbetarna använder sig av för att lösa problemet är helt enkelt att be 
en manlig kollega ta över ärendet. Känslan som respondenterna förmedlar om detta är 
att det är en helt naturlig lösning på situationen.  
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Arbetsuppgifterna trivs medarbetarna på tillståndsenheten med och de trivs även mycket 
bra med sina arbetskamrater. En av anledningarna till att arbeta kvar och det som driver 
medarbetarna är att det är roligt och stimulerande med många olika människor med 
varierande bakgrund och historia. Den sociala kontakten med både arbetskamrater och 
sökande är en viktig del. En medarbetare uttryckte det genom att säga: ”Jag tycker det 
är roligt med det här arbetet för att man har med människor att göra.”  

5.1.1 Sökande i centrum  
Medarbetarna skall enligt Migrationsverkets värderingar sätta den sökande i centrum, 
och detta anser medarbetarna att de gör genom att visa empati mot den sökande och 
hjälpa till så mycket det går. Empati visar de bland annat genom att ta sig tid att lyssna 
på de sökande och ge dem rätt svar. För medarbetarna är det viktigt att den sökande 
känner sig nöjd när han lämnar tillståndshallen. ”Det är väldigt skönt om de kan lämna 
platsen och vara nöjda och lugna.” Det ser medarbetarna som en central del i arbetet 
och det gäller för medarbetarna att kunna vända en nervös eller upprörd sökande till en 
nöjd och lugn sökande.   

Medarbetarna upplever inte att värderingen ”Sökanden i centrum” överensstämmer med 
känslan som förmedlas från ledningen. Det känns som det är Generaldirektörens mål 
som är i centrum och att det är organisationen som skall betjänas i första hand, inte de 
sökande. Trots detta är det viktigt för medarbetarna att den sökande är i centrum och det 
försöker medarbetarna uppnå i sitt arbete.   

5.1.2 Tjänstemannarollen 
Medarbetarna säger att de är tjänstemän och vissa av respondenterna säger att det är en 
roll de träder in i, under mötet med de sökande, och i denna roll finns även en viss 
auktoritet. De tycker att det är viktigt att tänka på att de representerar den statliga 
myndigheten Migrationsverket och att medarbetarna uppträder professionellt och agerar 
som tjänstemän. Tjänstemannarollen är viktig men samtidigt skall de sökande bemötas 
med respekt, och det är viktigt att vara mänsklig men inte alltför privat. ”Jag är ju 
tjänsteman och det är inte meningen att den sökande skall uppleva mig som någon slags 
kompis.” Det är viktigt att uppträda med värdighet och behandla alla sökande lika. 
Klädseln skall vara vårdad och medarbetarna lägger stor vikt vid att vara artiga och 
trevliga. Uppträdandet mot den sökande handlar mycket om hur medarbetarna är som 
individer, men också på situationens karaktär.  

Att ge ett bra intryck inför de sökande är relevant, och detta går även ihop med att 
kunna ge rätt svar. Är det en aggressiv ton i mötet iklär sig respondenten en roll som 
myndighetsperson  
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5.1.3 Makt 
Medarbetarna på Migrationsverket är myndighetspersoner och detta innebär att de fattar 
beslut över enskilda människor vilket ger en stor makt och ett stort ansvar. Makten 
ligger i de beslut de fattar som rör människors liv. Makten ses oftast inte som en 
belastning utan handlar om att veta vad som skall göras och vilka beslut som skall fattas 
inom gällande lagar och praxis. Med den makten är det viktigt att visa respekt och vara 
medveten om att man har ett stort ansvar. Makten finns med i alla tjänstemöten eftersom 
medarbetarna har mer makt än den sökande i ärendet och en medarbetare uttryckte att 
”Migrationsverket är ju centralpunkten för ett liv i Sverige”.. Det anses också viktigt att 
medarbetarna är medvetna om den makt de faktiskt har och att de sökande måste gå via 
Migrationsverket för att kunna skapa sig ett liv i Sverige. Det är viktigt att vara ödmjuk 
och att medarbetarna försöker göra varje möte så bra som möjligt.   

5.1.4 Lagstiftningen 
Kärnan i Migrationsverkets verksamhet är människor och lagstiftning. Att jobba inom 
lagens ramar innebär inga problem utan ger en stor trygghet till medarbetarna och de 
känner sig bekväma inom lagramarna. Tryggheten i lagen gör att även om de personliga 
åsikterna skiljer sig från lagen så måste lagen följas. Lagarna skall följas, så de ses inte 
som en svårighet. Däremot kan det vara svårare att formulera beslut, och då särskilt i 
ärenden som varit svårare än vanligt. Några av respondenterna upplever även att det kan 
finnas en svårighet i att tolka lagen. Lagen ger även besluten en starkare grund.   

Lagtexter är en del av det vardagliga arbetet. Medarbetarna skall kunna leta upp rätt 
lagrum, vilket är en lite jobbig del av arbetet, då det påverkar besluten. Det ses som 
väldigt viktigt att rätt beslut tas och flera av respondenterna känner ansvar över detta.  

5.1.5 Ansvar och korrekt bemötande 
Varje handläggare har ett stort ansvar som de känner riktar sig mot de sökande och det 
krävs en hel del av medarbetarna, bland annat vad det gäller uppträdande. Att det finns 
regler underlättar arbetet, och ansvaret att ta beslut är för de flesta ingen svårighet då 
migration finns reglerat i lagen. Det finns ett ansvar i medarbetarnas arbete och det 
känner de främst mot de sökande, ”ansvar, man har ett ansvar, framförallt mot dem 
som kommer hit”. Besluten måste vara rätt beslut, och vidden av besluten är brett. Det 
är många människor som påverkas av beslutet. Medarbetarna griper in i människors liv 
och det är ett viktigt arbete de har. Det är viktigt att besluten blir rätt så kunskapen är en 
del av ansvaret. ”Man måste veta vad man gör helt enkelt.” Detta ansvar känns dock 
inte svårt för större delen av respondenterna. Det finns även ett ansvar mot 
arbetsgivaren och lagstiftaren att följa de lagar och föreskrifter som finns, och det finns 
ett ansvar för hur man som medarbetare på Migrationsverket bör uppträda.    

Att hjälpa människor med rätt lösningar, så att folk blir förstådda är viktigt. De sökande 
skall få rätt papper och rätt information. Att ge rätt information till de sökande är viktigt 
för respondenterna. Rätt information är det som gäller just nu, och hur den sökande 
skall gå tillväga för att beslutet skall ha sin grund i rätt uppgifter är viktig information 
att lämna till den sökande. Att vara korrekt i sitt arbete är viktigt även det och att ha ett 
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kunnande i sin yrkesroll så den sökande kan få svar på det hon eller han önskar. Som en 
respondent uttryckte det: ”Säkerheten måste vara kunskapen.” Kan inte medarbetaren 
svara på frågorna så tar hon eller han reda på svaret.   

Det viktigaste är känslan av att vilja hjälpa de sökande. Varje person tar ansvar för sitt 
eget arbete och många gånger mer därtill. Detta märks bland annat genom att 
medarbetarna hoppar över raster till förmån för arbete. Övertiden måste vara beordrad 
så i stället använder medarbetarna sig av flextid, detta för att de inte hinner med 
arbetsuppgifterna under ordinarie arbetstid. Flextiden måste dock tas ut någon gång, så 
indirekt drabbar det verksamheten ändå. Respondenterna jobbar övertid, vilket 
respondenterna ser som en konsekvens av det egna samvetet. Cheferna talar inte om att 
de måste jobba över, utan medarbetarna bestämmer det själva.  

5.1.6 Känslomässigt involverade 
Det gäller att de sökande får förtroende för medarbetarna, men enligt respondenterna är 
det viktigt att medarbetarna inte involverar sig för mycket, känslomässigt, i enskilda 
fall. Det är lätt att blanda in känslor i de olika ärendena men det är viktigt att hålla isär 
den egna åsikten och den lagstiftning som finns. ”Man får försöka behandla alla på 
samma sätt oavsett vad du tycker om den personen som står framför dig eller ringer 
eller vad det är.” Det gäller att vara professionell. Det är medarbetarna genom att inte ta 
in egna åsikter utan följa lagen.   

Det är ofta mycket känslor med i jobbet. Varje dag är det något positivt och något 
negativt som händer. Medarbetarna blir känslomässigt involverad någon gång 
emellanåt. Ibland är den känslomässiga inblandningen positiv och ibland negativ. Det 
ger medarbetarna glädje att se hur glada de sökande och deras anhöriga kan bli av ett 
beslut, men det är även oundvikligt att blanda in känslor när ett ärende måste avslås och 
medarbetaren vet att de sökandes liv kommer att bli förstörda.   

Ett stort stöd i beslutsfattandet är lagen. Att hålla empatin för den sökande på en 
professionell nivå är viktigt för medarbetaren, och att vara medveten om att de måste 
rätta sig efter lagen. Ibland kan det dock för medarbetaren kännas som att de beslut som 
tas är fel, fastän de lagmässigt inte är det. Det händer, men inte så väldigt ofta, att 
medarbetarna tar med sig ärenden hem, men då är det ofta småsaker medarbetarna 
funderar över. Är det är mycket att göra är det lättare att ta med arbetet hem. Det är 
dock, enligt respondenterna, inte ett stort problem att skilja på arbete och privatliv och 
arbetet följer inte med hem i någon större utsträckning.  

Det kan ibland ta lång tid att varva ner när man har kommit hem, säger vissa av 
respondenterna. De kan även ibland känna sig väldigt offentliga, att de är i arbetsrollen 
även privat. Ibland kan det gå så långt att respondenten inte orkar gå på stan då hon/han 
inte orkar hälsa på människor som känner igen respondenten från jobbet.  
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5.2 Utmärkande för medarbetarna 
Migrationsverket handskas med svåra frågor. Det är människor och deras öde det 
handlar om. Enligt respondenterna är det viktigt att medarbetarna känner empati och har 
förståelse för människors olika upplevelser. Medarbetarna skall även vara mjuka, inte 
vara stressade och veta vad de pratar om. Det gäller att ha kunskap så en fråga snabbt 
kan besvaras i tillståndshallen. Det är viktigt att ge rätt svar till den sökande med en 
gång, konsekvenserna kan annars bli omfattande. En stor del i mötet med den sökande 
är att inge förtroende.   

Det vi upplever som utmärkande för medarbetarna på tillståndsenheten i Göteborg är 
framförallt Empati, Flexibilitet och Nyfikenhet, Glädje och Humor samt Vänlighet.  
Dessa utmärkande egenskaper kommer vi nu att berätta lite mer om.  

5.2.1 Empati 
Alla respondenter pekar på vikten av relationen med de sökande, och vi får 
uppfattningen att medarbetarna på enheten är väldigt serviceinriktade. En respondent 
säger: ”Du ska ju vara lyhörd och ha empati för andra människor, absolut.” Det är 
viktigt för medarbetarna att de kommer ihåg att det är flyktingar de har att göra med och 
att visa förståelse och engagemang för de sökande. Det finns nästan alltid en förklaring 
till varför de sökande uppträder som de gör, om de till exempel visar tecken på 
frustration eller aggression. En av respondenterna definierar serviceinriktade som gott 
humör, hjälpsamhet och att försöka hitta lösningar. Det ligger en tillfredställelse i att 
kunna lösa en del av frågeställningarna de sökande har, och att kunna hjälpa dem, i alla 
fall, en bit på vägen i deras ärenden. För att underlätta för den sökande och gäller det för 
medarbetarna att ”Visa empati mot den sökande och hjälpa dem så mycket som möjligt 
och man kan ju prata med sökanden och hjälpa till” som en av respondenterna uttryckte 
det.  

Det är en härlig känsla för medarbetarna när de lyckas vända en vresig, nervös eller 
otrevlig kund till en nöjd kund, och ett trevligt bemötande är en viktig del i detta. Olika 
åsikter framhålls och det gäller att kunna vända en arg eller irriterad sökande till en nöjd 
sökande. Att få den sökande att känna sig trygg och att han eller hon är i centrum för 
verksamheten är viktigt för respondenterna. Det gör medarbetarna glada och nöjda.   

5.2.2 Flexibilitet och nyfikenhet 
Det händer saker hela tiden och då framförallt i tillståndshallen. Medarbetarna har inte 
en aning om vem som står näst på tur och för att klara av detta är det viktigt att kunna 
vara flexibel, men det är även det som gör mötet stimulerande. Ärendena medarbetarna 
kommer i kontakt med är olika, och det finns en nyfikenhet hos medarbetaren inför 
varje möte med de sökande. Flexibilitet är viktigt då det gäller att snabbt kunna ställa 
om från ett möte med en sökande till ett annat möte med en ny sökande. Dessa möten 
sker ofta med korta tidsintervaller och framförallt i tillståndshallen.  
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5.2.3 Glädje och humor 
De flesta av respondenterna känner glädje över sitt jobb, och är trots arbetsbelastningen 
nöjda med jobbet. En av respondenterna uttrycker, att det är med glädje som 
respondenten går till jobbet varje morgon, då hon eller han tycker om sina 
arbetskamrater och arbetsmiljön.  

För att vända till exempel aggressivitet, som ibland förekommer, till något positivt 
gäller det att ha lite humor säger en av respondenterna. Det är viktigt för arbetet på 
tillståndsenheten. En annan av respondenterna säger att utmärkande för en medarbetare 
på enheten är öppenhet för andra människor och humor. Det skrattas väldigt mycket på 
enheten. Denna glädje bidrar även till det goda arbetsklimatet som råder.  

5.2.4 Vänlighet 
Att ha ett vänligt bemötande mot den sökande är viktigt. Likaså är det viktigt att ha en 
bra kontakt med både medarbetarna och allmänheten i form av de sökande. En viktig 
del i bemötandet av de sökande är att behandla alla på ett vänligt sätt, då vi alla är lika 
mycket värda. ”Behandlar man alla människor på ett vänligt sätt så får man oftast 
vänlighet tillbaka känner jag då och behandla alla människor jämlika, att alla 
människor har ett samma lika värde.” Genom att behandla de sökande på ett vänligt sätt 
blir även bemötandet från de sökande vänligt.  

5.3 Trivsel bland medarbetarna 
Samtliga respondenter är helt överens om den goda och härliga stämning som råder på 
tillståndsenheten. Som en av respondenterna säger: ”Väldigt trevliga och underbara 
människor allihopa tycker jag.” Medarbetarna ser sig själva som en unik grupp, och det 
de framförallt har gemensamt är intresset för människor. Det allra bästa med arbetet är 
den härliga gruppkänslan som råder och att medarbetarna är måna om varandra och har 
bra sammanhållning. Medarbetarna är trevliga mot varandra och alla ställer upp, stöttar 
och hjälper varandra i arbetet och delar med sig av sin kunskap. Ibland händer det att de 
träffas även utanför arbetet.  

Det som bidrar till den goda stämningen är att medarbetarna på tillståndsenheten är 
vänliga, lyssnar på människor och är duktiga. De är enkla, trevliga människor som är 
trygga i sig själva. Alla är hjälpsamma och ödmjuka, och medarbetarna känner aldrig att 
de är till besvär för varandra. Det är en hjärtlig och positiv stämning med högt i tak. 
Mycket skratt är en stor orsak till denna positiva stämning. Respondenterna tror att en 
av anledningarna till att arbetsgruppen fungerar bra tillsammans är att det är en bra 
blandning av människor och att det är en positiv stämning.  

Trots en hög arbetsbelastning trivs medarbetarna med att gå till arbetet. Stämningen är 
positiv, vilket ses som en extra tillgång då ärendena som de handskas med många 
gånger är jobbiga och arbetsbelastningen är tung. Medarbetarna är olika vilket gör att de 
kompletterar varandra och att det är många olika nationaliteter bland medarbetarna ses 
som positivt. Som speciellt utmärkande just för tillståndsgruppen ser respondenterna att 
medarbetarna är väldigt öppna och har lätt för att jobba med människor. 
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En av anledningarna till denna härliga gruppkänsla på tillståndsenheten är att 
medarbetarna trivs på jobbet, speciellt med interaktionen med de sökande. 
Gruppkänslan finns framför allt gentemot den avdelning de jobbar på, och känslan är att 
alla på avdelningen jobbar tillsammans fastän de jobbar var för sig. ”Vi springer till 
varandra hela tiden och ställer frågor och vi är säkra på att vi ställer upp på varandra 
och det känns skönt.”  

5.4 Arbetsbelastningen 
Den största svårigheten på avdelningen idag är arbetsbelastningen. Det finns inte 
tillräckligt med resurser, vilket leder till att Migrationsverket inte kan anställa så många 
medarbetare som behövs, och detta leder i sin tur till en enormt hög arbetsbelastning. 
Att arbetsbelastningen är hög gör att högen med utredningar hela tiden växer, vilket 
innebär att arbetet blir tungt. Allt detta gör att handläggningstiderna blir extremt långa. 
Enligt respondenterna kan väntetiden för ett tillstånd vara upp till 15 månader. Detta 
skäms vissa medarbetare för.   

En av respondenterna svarade, angående väntetiderna, att det svåraste dilemmat är att 
säga till de sökande att de måste vänta. De långa handläggningstiderna skapar en ond 
cirkel där sökande ringer och undrar hur det går med ärendet och det tar tid från 
utredningar och väntetiderna blir då ännu längre. Problemet har funnits i flera år, och 
har bara eskalerat.  

Det stora problemet på Migrationsverket är alltså att behovet av att anställa fler 
medarbetare är stort och detta på grund av den budget som finns och pengarna som 
saknas. Det är många ärenden som ligger på hög, och detta behövs det fler medarbetare 
till. Allt detta leder till frustration bland medarbetarna. Mer resurser skulle leda till flera 
medarbetare och fler ärenden skulle hinna avverkas. Detta kan i sin tur leda till att 
medarbetarna skulle hinna bry sig om sina sökande, uppnå den önskade värderingen 
med ”Sökande i centrum” och få möjlighet att ge bra service. Vissa av respondenterna 
berättar under intervjun att de gärna vill använda tiden för att sitta i lugn och ro och leta 
upp rätt lagrum för att få rätt beslut, men känner att de aldrig har den tiden. Det händer 
ofta att medarbetarna stannar kvar efter jobbet för att i lugn och ro få ta de beslut som 
ligger på bordet och väntar.   

5.4.1 Mycket arbetsuppgifter 
Medarbetarstyrkan på tillståndsenheten har minskat men ärendemängden har snarare 
ökat. Nedskärningarna i budgeten har till och med påverkat Migrationsverket så att 
medarbetare fått lämna organisationen, vilket har berört övriga staben negativt. Att 
tillståndsenheten ofta är underbemannad påverkar medarbetarna i form av bland annat 
stress och frustration. Stress på grund av att besöksfrekvensen ökar och väntetiderna blir 
allt längre. Vissa av respondenterna känner ibland att de inte räcker till. Problemet med 
underbemanningen och därmed arbetsbelastningen påverkar även medarbetarnas 
stämning internt genom att de beklagar sig mera, ”stämningen är mycket lugnare om 
det finns mycket personal”, säger en av respondenterna.   
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Den stora mängden arbetsuppgifter och att medarbetarna inte hinner med 
arbetsuppgifterna på det antal medarbetare och arbetstid som finns att tillgå ses som det 
stora problemet på tillståndsenheten. Det finns väldigt lite tid att handlägga de ärenden 
som kommer in till enheten. Arbetsdagen för många av medarbetarna i initialgruppen är 
uppdelad så att de arbetar halva dagen i ansökningshallen och andra halvan av dagen 
ägnas åt utredningar. Detta upplevs av flera av medarbetarna som stressande och en 
känsla av att tiden inte räcker till.  

Beslut skall fattas på kort tid, men med den arbetsbelastning som råder har 
medarbetarna inte möjlighet att nå de tidsramar som finns uppsatta. ”Det spelar ingen 
roll hur mycket du jobbar så är det lika mycket att göra ändå”, beskriver en av 
respondenterna situationen. Medarbetarna har en känsla av otillräcklighet som även 
leder till negativ stress. Detta leder till frustration bland medarbetarna och en känsla av 
att hur mycket de än jobbar så är de inte i takt med strömmen av inkommande ärenden 
som skall handläggas. Som en följd av detta har några av respondenterna många gånger 
dåligt samvete. ”Det är för mycket arbetsuppgifter”, säger en av respondenterna som 
anledningen till de känslorna.  

Under vissa perioder är det väldigt mycket besökande och ännu fler av dem som är 
frustrerade över olika saker. Det blir ett hårt tryck, enligt en av respondenterna, och man 
hinner inte gå ifrån arbetet. Medarbetarna hoppar många gånger över sina raster. De 
hämtar i stället kaffe med sig till rummet och fortsätter arbeta. Det hårda trycker gör att 
arbetssituationen blir jobbig, och en respondent säger att hon eller han inte är människa 
längre när hon eller han väl kommer hem. Detta speciellt under högsäsongerna april till 
juli och november till januari och allra värst är det på våren. ”Om det vore som det är 
nu hela året, skulle jobbet vara roligt”, säger respondenten och fortsätter, ”nu finns det 
andhämtningspauser”.  

5.4.2 Uppgivenhet 
Det känns som att det finns en uppgivenhet bland medarbetarna. Medarbetarna tror 
många gånger att det blir bättre, men det blir det inte, och detta har enligt 
respondenterna hållit på i flera år. Det är tungt arbetsmässigt och förändringar är på 
gång, så framtiden känns lite oviss. Det leder till att medarbetarna har svårt att hålla 
gnistan uppe och det råder en trötthet bland medarbetarna. En av respondenterna säger 
under intervjun att hon eller han tidvis känner sig utnyttjad som medarbetare då det är så 
mycket att göra. Respondenten känner även att cheferna endast lyssnar kosmetiskt. Att 
de egentligen inte lyssnar och tar till sig, eftersom problemet med människor och 
tidsbrist ändå finns kvar. Om de verkligen lyssnade och förstod borde problemen ha 
åtgärdats för länge sedan.   
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5.5 Förändringar 
Medarbetarna på Migrationsverket upplever att det förekommer mycket förändringar. 
Några av respondenterna ser förändringar som något positivt, men de flesta ser det som 
negativt. Det tar tid från arbetsuppgifterna och det är inte alltid förändringarna är till det 
bättre. Medarbetarna upplever detta som jobbigt och det finns hos samtliga respondenter 
en längtan efter stabilitet och en önskan från medarbetarna är att det inte skall förändras 
så mycket. En respondent uttryckte sin önskan om förändring med orden: ”Jag skulle 
vilja förändra att det inte var så mycket förändringar.” Förändringarna har inte heller 
någon inverkan på grundproblemet som är att de har för lite resurser och saknar 
medarbetare för att hinna med alla ärenden. Många av respondenterna orkar inte 
engagera sig i omorganiseringar och förändringar längre, utan vill avverka ärenden och 
hjälpa de sökande. Det är de sökande som är viktigast och som medarbetarna vill hjälpa.  

Förändringarna ses, av de flesta respondenter, som en svårighet även om de inte alltid är 
av ondo. Känslan är dock att förändringarna sker för ofta och att det inte kommer något 
synbart resultat från dem. Medarbetarna hinner inte ta till sig förändringarna, sätta sig in 
i de nya rutinerna och få en egen rutin på arbetssättet innan det är dags för nästa 
förändring. Känslan är att det ändras för att det skall ändras, inte för att det skall ske en 
förbättring: ”Resultatet ser man aldrig riktigt, det gör man inte.”  

Migrationsverket har, enligt respondenterna, en tro på att förändringar sker mycket 
snabbare och är lättare att implementera än vad det är i verkligheten. Det är inte 
ändringarna som är problemet, utan faktumet att det inte finns någon framförhållning. 
Detta leder, enligt flera av respondenterna, till en känsla av uppgivenhet. En av 
respondenterna säger att förändringar inte kan göras så snabbt som Migrationsverket 
förväntar sig. Det handlar inte om en individ utan en hel organisation: ”Som 
privatperson kan jag förändra saker och ting väldigt snabbt, men som stor organisation 
med många människor så är det svårare att få det att svänga fort”.   

Det kan komma något bra ur de förändringar som är på gång, men startsträckan för olika 
projekt är oftast väldigt kort och medarbetarna önskar även att projekten är mer 
välplanerade. Osäkerheten inför framtiden om vilka som får jobba kvar gör att 
medarbetarna tappar lite av arbetslusten. Det framkommer orolighet bland medarbetarna 
hur de även skall hinna med förändringarna. En av respondenterna säger att om det inte 
fungerar så måste det ju göras något åt saken. Det kan inte bli så mycket sämre, säger 
respondenten.   

5.6 Ledningen 
Migrationsverket är en platt organisation där personalansvaret inte kan delegeras vidare 
från den chef som har tilldelats detta ansvar. Tillståndsenheten har en enhetschef som är 
den närmaste chefen för medarbetarna på avdelningen. Respondenterna känner att de 
kan gå till sin chef med det de önskar, men vi upplever att det hos några av dem råder 
lite förvirring om vem som egentligen är deras närmaste chef.   
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Styrningen på Migrationsverket är speciell, då order kommer uppifrån från regering och 
riksdag. Några respondenter berättar i samband med detta om att medarbetarna ibland 
blir uppsagda och sedan återtagna, och att leva med det är en speciell situation och leder 
till ett extra stressmoment. Migrationsverket är byråkratiskt, och medarbetarna styr och 
ställer inte som de själva vill.  Medarbetarna mår dock bra om de håller sig inom de 
ramar som finns uppställda för verksamheten. Närmaste ledningen är omtyckt av 
respondenterna, det är högre upp i ledet som det borde förändras. En respondent känner 
inte att organisationen lyssnar på sina medarbetare, utan fokus ligger närmare på vad 
GD säger och direktiven från riksdag och regering. Respondenten anser att 
organisationens mål är för dåligt förankrade i medarbetarna. Uppfattningen bland 
medarbetarna är att ledningen lyssnar men att det inte leder till någonting konkret. 
Några av respondenterna menar även att enhetschefen är en bricka i spelet liksom 
medarbetarna, och möjligheterna för henne att utföra stora förbättringar är begränsade.   

Känslan bland vissa respondenter är att enhetschefen inte har så mycket att säga till om. 
Några av dem känner det också som att enhetschefen har försökt dölja för sina chefer 
hur illa det egentligen ligger till. Respondenterna berättar om att cheferna har dolt 
problem som funnits från sina chefer, och inte talat om hur det egentligen är. Ledningen 
på Migrationsverket utmärker sig inte på något speciellt sätt men möjligheterna att 
förändra ligger högre upp. Många respondenter säger att de endast känner sig som en 
liten del i ett stort maskineri och att de inte kan påverka så mycket.   

Respondenterna upplever att det är viktigt att bli sedd och hörd och få stöttning 
uppifrån. En riktigt bra chef älskar sitt arbete och att kunna gå till en chef med något 
negativt som chefen sedan vänder till något positivt är en härlig känsla. Det är inga 
problem att gå till ledningen med negativa saker, men det finns en önskan om att det 
skulle tas emot på ett mer positivt sätt. Medarbetarna är väldigt engagerade i sitt eget 
verk, och får komma med förslag. De får även uppgifter om ekonomin och liknande 
saker. Att medarbetarna får vara involverade känns även genuint från respondentens 
sida.  

Det är vanligt med vikariat men mer sällsynt med nyanställningar som är tillsvidare. 
Detta leder till en viss tystnad hos medarbetarna om vad de egentligen tycker. 
Osäkerheten om arbetets varaktighet gör att medarbetarna inte riktigt vågar uttrycka 
sina åsikter. Samtidigt som medarbetarna har möjlighet att säga vad de tycker så får vi 
känslan av att de inte riktigt vågar ventilera sina åsikter.  

I allmänhet tycker respondenterna att ledningen sköter sig bra. Det som önskas är en bra 
framförhållning av ledningen och cheferna och uppmärksamhet samt respons när 
medarbetarna gjort ett bra jobb. ”Att få positiv uppmärksamhet och inte bara behöva 
jobba stenhårt utan respons”, säger en respondent. Detta anser respondenten dock att 
ledningen fått viss kritik för och även förbättrat sig till viss del.  
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5.6.1 Personalvård och utbildning 
Migrationsverket satsar på sina medarbetare och de vet vad personalvård är enligt de 
flesta respondenter. De medarbetare som så önskar har möjlighet att vara delaktiga och 
att påverka. Om en bra idé kommer fram tas den tillvara och kan leda till ett helt nytt 
arbetssätt. Det är inga problem att prata med enhetschefen och den uppfattning 
medarbetarna har är att Migrationsverket bryr sig om och värnar om sina medarbetare. 
Ledningen lyssnar och det finns möjlighet för medarbetarna att prova olika arbetssätt, 
men trots detta menar majoriteten av respondenterna att responsen från cheferna är 
ganska dålig. Känslan är att ledningen lyssnar men sedan händer inget mer. Det finns 
dock inga konkreta exempel. Det som medarbetarna ser är möjligheten till 
kompetensutveckling och olika utbildningar. Detta tydliggjordes ytterligare av en av 
respondenterna som sade: ”Jag har inga direkta, konkreta exempel egentligen, jag tror 
att Migrationsverket värnar om sina anställda på något sätt”  

Det respondenterna ser som god personalvård och att Migrationsverket bryr sig om sina 
medarbetare grundar sig i den möjlighet de har till utbildning och kurser. Att 
medarbetarna får delta i detta gör att de känner att de har ett värde hos Migrationsverket 
och det gör att medarbetarna känner att de blir sedda och värda att satsa på. Som en 
respondent sa: ”Att vi utbildas hela tiden, får gå kurser och lära oss nytt, det gör ju 
också att man känner att man har ett värde”  

Det finns möjligheter till utveckling på Migrationsverket. Medarbetarna kan utbilda sig 
bland annat genom att vara med i olika projekt och det har även funnits möjligheter till 
att gå vissa universitetsutbildningar. Möjlighet finns till utlandstjänstgöring genom 
vikariat på Sveriges ambassader. Även allmän personalutbildning satsas det på. Det 
läggs mycket krut på utbildning på Migrationsverket och respondenterna tycker att 
medarbetarna är väldigt allmänbildade och kunniga.  

5.7 Omgivningen 
En av de visioner som Migrationsverkat har handlar om att de skall ha omvärldens 
förtroende. Detta stämmer inte överens med den bild respondenterna uppfattar att 
omgivningen har. En av respondenterna har dock den uppfattningen att omgivningens 
bild av Migrationsverket är positiv och att de ser att myndighetens uppgift är svår. De 
övriga respondenterna har den uppfattningen att omgivningens bild är negativ, och flera 
tycker att det är en myndighet som alla har åsikter om i någon form.   

Medarbetarna upplever att det som framkommer i media vinklas felaktigt och det är ofta 
bara delar av informationen som kommer ut till omgivningen. Känslan är att det som 
sägs i media inte speglar verkligheten och att den bild allmänheten får inte är 
rättvisande. Migrationsverkets beslut respekteras inte av allmänheten, tycker 
respondenterna, och det är jobbigt för vissa av dem att ständigt behöva försvara sitt 
arbete och sin arbetsplats. Respondenterna påverkas dock inte i stort av media som de 
vet om, men det kan ske undermedvetet, säger en av dem. De sökande får en mer 
sanningsenlig bild av Migrationsverket när de kommer i kontakt med myndigheten. ”De 
besökande är även ett ansikte utåt”, säger en respondent, ”så det är viktigt att de 
besökande är nöjda när de lämnar Migrationsverket”. 
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Det är, som respondenterna säger, synd att inte Migrationsverket får större möjlighet att 
ge sin syn på saken, men media har inte särskilt stort intresse av det. Denna osaklighet 
skapar irritation bland vissa av medarbetarna. De kan dessutom inte berätta detaljerat 
om specifika ärenden med tanke på tystnadsplikten.  

5.7.1 Olika verksamhetsområden 
Det är viktigt att dela upp Migrationsverket i två delar: asyl och tillstånd. 
Respondenterna upplever att allmänheten oftast ser Migrationsverket som endast 
asylärenden, och att de inte ser tillståndsenheten. Det får en väldigt dålig klang i media. 
Hur det egentligen är att jobba på Migrationsverket kommer inte ut till allmänheten.   

Allmänheten får bilden att Migrationsverket inte bryr sig och inte har ett hjärta, fastän 
medarbetarna verkligen bryr sig om de sökande. Respondenterna tror att de flesta i 
omgivningen ser asyl som det Migrationsverket jobbar med. Om media, säger flera 
respondenter, att de blåser upp allt, så respondenterna tycker inte att det som 
framkommer i media skall tas ordagrant. Media plockar ut speciellt ömma fall och att de 
inte alltid ger den sanna bilden.  

Om den sanna bilden av Migrationsverket säger en av respondenterna att det är viktigt 
att komma ihåg, att inget är svart eller vitt, utan allt detta handlar om människor. 
Respondenten är stolt över att jobba på Migrationsverket, men tror inte att vissa av 
arbetskollegorna är det.   

Arbetssituationen upplevs som ansträngd men medarbetarna trivs bra på sin arbetsplats 
och då främst med sina arbetskamrater. Ledningen finns som en del i arbetet men det är 
människan som är den centrala punkten hos medarbetarna. Vänligt, snabbt och rätt 
finns som en del i jobbet även om medarbetarna inte nämner det rakt ut. Det som ses 
som det stora problemet är mängden ärenden, att handläggningstiderna hela tiden ökar 
och en önskan för att lösa detta är fler medarbetare och mer pengar. Fler 
sammankopplingar mellan empirin och den teori vi använder kommer i nästa kapitel 
som är en tolkning av materialet.   
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6. Tolkning av empiri 
Detta är vår tolkning av nuläget på tillståndsenheten belyst i ett teoretiskt perspektiv. Vi 
ser humanitet, responsibilitet, tillhörighet och frustration som det utmärkande på 
tillståndsenheten. Humaniteten visar sig främst mot de sökande men även mellan 
medarbetarna på tillståndsenheten. Responsibiliteten är en del av humaniteten då den 
kommer ur den medmänsklighet medarbetarna känner mot de sökande. Tillhörigheten 
finns bland annat i medarbetarnas identifiering med varandra och organisationen. 
Frustrationen kommer från den höga arbetsbelastning som råder på tillståndsenheten. 

 

6.1 Bakgrund till tolkningen 
För att kunna relatera den teoretiska aspekten av organisationsidentitet med resultaten 
av vår undersökning, börjar vi först med att påminna om vad organisationsidentitet är. 
Definitionen, enligt Hatch & Schultz (1997), lyder:  

”Organisationsidentitet är, i stort sett, det som dess medlemmar uppfattar, tänker och 
känner om deras organisation. Det antas vara en kollektiv och allmänt delad mening 
om organisationens utmärkande värderingar och karakteristika.”  
(Hatch & Schultz, 1997)  

Organisationsidentitet är alltså det medarbetarna tillsammans tänker och tycker om sin 
organisation, samt det de anser vara utmärkande för organisationen.   

Det perspektiv vi använder i denna uppsats menar att varje individ skapar sin egen 
verklighet tillsammans med sin sociala omgivning; verkligheten är både subjektiv och 
objektiv. Detta innebär att vi som individer själva kan påverka den verklighet vi lever i, 
och att de som lever i vår verklighet har en stor del i hur vi tolkar denna. Människor är 
en del av ett meningsskapande som är grunden till gemensamma, sociala konstruktioner 
av verkligheten.   

Albert och Whetten (1985) menar att organisationsidentitet är en självreflekterande 
fråga som lyder ”Vem är vi, som organisation?”. Organisationsidentitet definierar vem 
vi är i relation till ett större socialt system som vi tillhör och karakteriseras av att 
uppfattningarna är kollektivt delade av organisationens medlemmar. Tillståndsenheten 
är det sociala system individerna vi har intervjuat ingår i, och denna enhet är en del av 
organisationen Migrationsverket.   
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6.2 Utmärkande uppfattningar, tankar och känslor 
Vi kommer nu att presentera vår tolkning av de mest framträdande aspekterna i 
organisationsidentiteten på tillståndsenheten. En tolkning av detta slag, en kvalitativ 
undersökning med hermeneutisk verklighetsuppfattning, går in på djupet på det som vi 
ser som centralt i empirin. Vi tolkar empirin utifrån vår intuition och den förståelse vi 
har genom vår förförståelse för organisationsidentitet och de delar som empirin utgör. 
Detta innebär att vi utelämnar vissa delar av empirin och tolkar de delar som vi ser som 
viktigast för helheten.   

Det vi ser som det centrala i vår empiri behandlar vi här i tolkningen i samband med den 
teori vi inhämtat. Vi tar fram fyra centrala karakteristika som vi fått fram ur empirin och 
dessa är humanitet, responsibilitet, tillhörighet och frustration. I slutet på detta kapitel 
går vi vidare och tittar på hur ledningens engagemang influerar organisationsidentiteten. 
Detta då vi närmare vill granska om ledstjärnan ”Vänligt, snabbt och rätt” är en del av 
Migrationsverkets organisationsidentitet.  

Det centrala som karakteriserar arbetet på Migrationsverkets tillståndsenhet i Göteborg 
är medarbetarnas fokus på de sökande och medmänskligheten. Varje nytt möte med en 
person är unikt och har en egen historia och bakgrund som stimulerar medarbetarna. 
Medarbetarna känner ett stort ansvar och utvecklar därmed ett kunnande i sitt arbete, 
mycket på grund av att arbetet påverkar människors öden och sker inom specifika 
lagramar. Responsibiliteten medarbetarna känner gentemot de sökande är en följd av 
humaniteten som råder på tillståndsenheten. Utmärkande på tillståndsenheten är även 
den goda tillhörigheten medarbetarna känner med varandra, det vill säga de innebörder 
medarbetarna tillsammans konstruerar i gruppen. Det som skulle kunna få en negativ 
inverkan på humaniteten, och då responsibiliteten och tillhörigheten, är frustrationen 
som den stora arbetsbördan leder till.  

6.2.1 Humanitet  
Arbetet med viktiga beslut på tillståndsenheten kräver mycket av medarbetarna. 
Samtidigt som besluten skall vara rätt skall de även tas snabbt; medarbetaren skall vara 
vänlig och ha empati för de sökande men ändå komma ihåg att vara en tjänsteman som 
inte får bli för känslomässigt involverad; sökanden skall läggas i centrum i samband 
med att målen och kraven från riksdag och regering skall uppfyllas.   

Trots dessa paradoxala inslag som förekommer i arbetet på tillståndsenheten känner de 
flesta medarbetare en stor glädje över att få jobba på enheten. Medarbetarna känner 
glädje i att få hjälpa och träffa människor varje dag, samt känner glädje över att få jobba 
tillsammans med sina arbetskollegor. Humor och skratt förekommer ofta, och detta är 
ett drag som är utmärkande för medarbetarna på tillståndsenheten. Medmänsklighet, det 
vill säga humanitet, är den övergripande känslan som medarbetarna på tillståndsenheten 
utstrålar.  

Humanitet är något som organisationens medlemmar konstruerar tillsammans. Det 
skapas genom socialisering inom tillståndsenheten och då genom individernas 
internalisering av medmänsklighet. Socialiseringen sker genom externalisering, det vill 
säga genom olika handlingar och aktiviteter.   
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Dessa handlingar på tillståndsenheten kommer fram som utmärkande drag för 
medarbetarna. Medarbetarna måste vara flexibla för att klara av den paradoxala 
verklighet de arbetar i. De agerar vänligt och empatiskt mot de sökande, känner en 
nyfikenhet mot andra kulturer och olika människor, samt arbetar med glädje och humor. 
Dessa karakteristika är externaliseringar genom vilka individerna skapar den humana 
verklighet som råder på tillståndsenheten. Humanitet blir en objektiv verklighet på 
tillståndsenheten, och då även en del av organisationsidentiteten.   

Humaniteten på tillståndsenheten ligger, enligt oss, i de individuella identiteterna 
medarbetarna har, som sedan genom socialiseringen på enheten blir en objektiv 
verklighet. Medarbetarna har en subjektiv känsla för humanitet som ligger i den 
individuella identiteten och därmed söker sig individerna till Migrationsverket och 
identifierar sig med organisationen redan innan medlemskap i denna.  

Individerna ser alltså Migrationsverket som en organisation där medmänsklighet är en 
viktig värdering, och när individerna själva har denna värdering som en del av den 
individuella identiteten, kan de identifiera sig med organisationen och söker sig till den. 
De flertal subjektiva bilder om en human verklighet blir sedan genom ett gemensamt 
meningsskapande till en allmän objektiv verklighet i form av den kollektivt delade 
uppfattningen om humanitet.  

Socialiseringen som sker handlar alltså om hur individen ser sig själv men formas även 
genom en interaktion med andra individer. De subjektiva uppfattningarna medlemmarna 
har tar de med sig till sin arbetsplats och den sociala omgivningen där, men de påverkas 
även av de andra individerna. Om flertalet som arbetar på tillståndsenheten redan har en 
subjektiv bild av att humanitet är en viktig faktor blir det till en gemensam uppfattning 
genom socialisering.   

6.2.2 Responsibilitet 
Lagstiftningen blir en väldigt central del av verksamheten, då medarbetarna måste ta 
beslut inom lagramarna. Lagstiftningen och arbetet där inom är en del av det humana 
arbetet på tillståndsenheten. Besluten medarbetarna tar rör andra människors liv och 
öden, och måste därför innehålla även en human karaktär. Dock anser vi att 
lagstiftningen och humaniteten ibland kan kollidera, då den subjektiva meningen inte 
går ihop med den objektiva verkligheten lagramarna ger, och då ger det subjektiva vika 
för det objektiva för att individen skall kunna verka i organisationen. Ibland kan det 
finnas fall då medarbetaren inte känner att hon eller han personligen kan stå bakom 
beslutet, men måste ta det på grund av lagstiftningen.  

Ändå anser vi att medarbetarna väl har accepterat lagens roll i deras vardagliga arbete. 
Visserligen kan vissa medarbetare ibland känna svårigheter med att leta upp rätt lagrum, 
men enligt vår tolkning har de inte svårigheter med att ta beslut enligt lagarna. Lagen 
ger en slags trygghet till medarbetaren, som då inte själv måste ta beslut angående svåra 
ärenden och har då något att luta sig emot i det hektiska arbetet. Lagstiftningen är något 
utmärkande för organisationen, som skiljer Migrationsverket från andra organisationer.  
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Besluten och lagstiftningen leder till ett stort ansvar i arbetet på Migrationsverket. 
Medarbetarna har ett stort ansvar gentemot den sökande, då besluten som tas direkt 
påverkar människors liv. Med ansvaret för den sökande följer även ansvaret för rätt 
beslut och rätt information. Detta har både med den sökandes öde och med 
lagstiftningen att göra; att agera rätt och ge rätt information är grundläggande för den 
sökande, då dennes tillstånd i Sverige förlitar sig på detta.   

Responsibilitet i form av rätt information och korrekta beslut blir därmed ett 
karakteristikum som medarbetarna ofta tänker på i samband med sitt vardagliga arbete 
och är då framträdande för Migrationsverket. Medarbetarna på tillståndsenheten 
upplever sitt jobb som ansvarsfullt, vilket även innefattar ett kunnande som 
medarbetaren skall ha om sitt arbete och om lagstiftningen. Ansvarskänslan 
medarbetarna känner går till och med så långt att de engagerar sig i ärenden under sina 
raster och efter arbetstid. Detta för att de känner medmänsklighet mot de sökande. Detta 
gör att vi ser responsibiliteten som en del av humaniteten.  

Den objektiva verklighet individerna arbetar i på tillståndsenheten kan sägas kräva 
responsibilitet och då även humanitet av medarbetarna. När responsibilitet krävs i 
organisationen blir detta även genom socialisering och externaliseringar verklighet för 
individen, och ansvar blir en subjektiv och viktig del av medarbetaren. Detta har lett till 
att ansvar, responsibilitet, blivit en utmärkande egenskap för organisationen.   

6.2.3 Tillhörighet 
Gioia (1998) menar att identitet är ett generellt och individualiserat ramverk för 
individen att förstå sig själv, och formas samt uppehålls genom social interaktion. 
Identitet är, som redan nämnt i teorikapitlet, inte bara en individuell konstruktion över 
hur individen uppfattar sig själv, utan formas även via sociala interaktioner med andra 
individer och grupper. Vår identitet påverkas genom sociala grupperingar, och vi 
kategoriserar och identifierar oss med grupper för att bland annat öka vårt 
självförtroende. Den sociala identitetsteorin talar för att individer först skapar sina 
grundläggande karakteristika och definierar sin självbild, och utifrån detta söker sig in i 
sociala sammanhang som bekräftar en kontinuitet i deras självbild.  

Social interaktion förekommer på tillståndsenheten då medarbetarna jobbar tillsammans 
och träffar varandra på arbetsplatsen. Det är inte bara de subjektiva tankarna vi har om 
oss själva som påverkar vår identitet, utan andra människors sätt att vara med oss och se 
på oss påverkar även hur vi ser på oss själva. Medarbetarna på tillståndsenheten ser på 
sig själva, som redan tidigare nämnts, som empatiska, flexibla, vänliga och glada och 
det är även så de ser sina arbetskamrater.   

En förklaring till att medarbetarna på tillståndsenheten ser sig själv och sina kollegor på 
samma sätt, tror vi är att medarbetarna först skapar sina grundläggande karakteristika 
och sedan söker sig till en organisation som passar in i denna bild. Likartade individer 
söker sig till samma organisation. På tillståndsenheten blir sedan de subjektiva 
uppfattningarna som delas av de flesta till en objektiv verklighet, och detta tror vi är en 
stor anledning till att medarbetarna trivs så väl tillsammans.  
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Det är inte någon av medarbetarna som direkt kan peka på varför det råder en så bra 
stämning på tillståndsenheten. Humor, skratt och hjälpsamhet bland medarbetarna 
påverkar den goda stämningen, men det saknas något konkret att peka på varför just 
dessa individer, som verkar ganska lika, har sökt sig till tillståndsenheten på 
Migrationsverket i Göteborg.   

Vår tolkning om tillståndsenhetens goda tillhörighet är att individerna som börjar jobba 
på Migrationsverket har en identitet som passar in i dess ramar. Som exempel tycker 
individerna om att arbeta med människor, humanitet är alltså en gemensam nämnare för 
medarbetarna, men individerna socialiseras även in i gruppen. Detta innebär att 
medarbetarnas känsla för bland annat humanitet stärks genom interaktionen i 
tillståndsgruppen. Individer med liknande uppfattningar och värderingar söker sig alltså 
till organisationen, och i och med att de i organisationen träffar individer med liknande 
grundvärderingar bildas en stark grupp med sammanhållning som bekräftar individernas 
självbild.  

De individer vars subjektiva åsikter och uppfattningar passar in i tillståndsenhetens 
ramar internaliserar även resten av gruppens objektiva värderingar och socialiseras in i 
den goda samhörigheten. De individer vars subjektiva bild av verkligheten inte stämmer 
överens med den objektiva uppfattningen trivs inte i organisationen, och lämnar då 
förmodligen den.  

Medarbetarna på tillståndsenheten känner och får personligen många olika saker genom 
mötet med de sökande, från glädje till lärdom, men det som allt grundar sig i är 
kontakten med människan, humaniteten. Alla medarbetare känner starkt för att få jobba 
med människor, och speciellt människor från olika kulturer och olika länder. Detta är 
orsaken till att många, trots vissa frustrationer med jobbet, känner att de vill stanna kvar 
på Migrationsverket. Medarbetarna känner för att hjälpa människan, och lägger detta 
som första prioritet i sitt arbete.  

Migrationsverket har som en av sina värderingar att sätta den sökande i centrum, och 
denna värdering tycks medarbetarna på tillståndsenheten ha tagit till sig. Detta trots att 
flera medarbetare upplever, att verkligheten på Migrationsverket inte längre är denna 
och att fokus i stället ligger på ledningens mål. Vi anser att medarbetarnas fokus på den 
sökande, trots att de kan känna att de inte får det stöd de behöver för detta, är ett till 
bevis på att ett av de mest utmärkande för medarbetarna och hela organisationen är 
humaniteten, och detta påverkar även tillhörigheten genom att humanitet blir till en del 
av den objektiva verkligheten som förenar medarbetarna.  

6.2.4 Frustration 
Den största svårigheten med arbetet på tillståndsavdelningen för tillfället är den höga 
arbetsbelastningen. De knappa resurserna som riksdag och regering tilldelar 
Migrationsverket har lett till att ledningen inte anställer fler medarbetare vilket är 
grunden till att arbetsbelastningen växer och handläggningstiderna blir för långa. Detta 
leder till frustration bland medarbetarna på tillståndsenheten.  
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Att detta är ett stort problem är självklart. Medarbetarna hinner inte med sina 
arbetsuppgifter, och känner inte längre att de på samma sätt kan fokusera på den 
sökande som de borde göra. De uppfattar situationen som frustrerande och stressande, 
och vi ser tendenser till att medarbetarna därför uppfattar arbetet som jobbigt och 
tröttsamt. Merparten av de svårigheter medarbetarna har på tillståndsenheten har sin 
grund i att arbetsbelastningen är för stor och tiden knapp. Detta anser vi har flyttat fokus 
från det elementära medarbetaren borde göra, nämligen hjälpa de sökande, till att istället 
uppfylla mål och lyda regleringar som kommer uppifrån.  

Migrationsverket är en byråkratisk organisation, där verksamheten styrs av regering och 
riksdag. Alla regleringar som förs ner i organisationen är oundvikbara för medlemmarna 
i organisationen, då dessa praktiskt taget fungerar som lagar i organisationen. Mål skall 
uppfyllas för att enheterna skall få tillgång till resurser. Dessa mål styr medarbetarnas 
vardagliga arbete till fullo, då arbetsbelastningen och tidsbristen är en direkt konsekvens 
utav dessa. Organisationsidentiteten och arbetsbelastningen påverkas då alltså även 
genom den byråkratiska delen i organisationen.  

Vi tycker att det är motsägelsefullt att Migrationsverket idag är en platt organisation i 
samband med dessa byråkratiska normer. Byråkratin lever kvar, trots att 
Migrationsverket har valt att inte ha mellanchefer. Detta för att det skall förekomma 
närhet mellan de olika nivåerna i organisationen. Med den platta organisationsstrukturen 
som råder borde medarbetarna känna att de har möjlighet att påverka. Istället ser de sig 
själva endast som en bricka i spelet; som egentligen inte kan påverka inom de ramar 
regering och riksdag besluter om. Vissa av medarbetarna känner sig lite tvetydiga till 
den platta organisationen, och det verkar som om de inte riktigt vet vart de skall vända 
sig eller vem deras chefer egentligen är.  

Vi tar upp frustration i samband med organisationens identitet, för att saker som 
tidsbrist, få medarbetare och långa handläggningstider har blivit en vardag för 
medarbetarna på tillståndsenheten, och detta har lett till frustration. Medarbetarna 
upplever dessa faktorer som en del av organisationen och deras arbete, och frustrationen 
är utmärkande för organisationen i dagsläget.  

6.3 Ledningens engagemang 
Ledningens roll i organisationens identitet blir allt viktigare då skiljelinjen mellan 
extern och intern verksamhet kontinuerligt förtunnas. Ledningens visioner och strategier 
förmedlas både externt och internt, och påverkar då även medarbetarna och deras 
uppfattning om organisationen.   

Medarbetarnas syn på ledningen är i största allmänhet positiv, vilket vi tycker är 
förvånansvärt då medarbetarna inte kan komma på andra exempel än utbildningen på 
tillståndsenheten för varför de tycker att ledningen satsar på dem. Vi får en känsla av att 
medarbetarna önskar att ledningen skulle vara mer involverad i det dagliga arbetet. 
Medarbetarna anser att de får ta fram förslag, men känner inte att de får respons på 
dessa. De känner att de inte får tillräcklig uppmärksamhet eller positiv feedback, utan 
förväntas jobba på och acceptera alla förändringar. Medarbetarna önskar även mer 
framförhållning från ledningens sida, speciellt när det kommer till olika förändringar. 
Det genomförs ofta förändringar på enheten, och ofta får medarbetarna inte något varsel 
om detta. Förändringarna leder för det mesta inte till större resultat. 
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Frågan blir, varför de subjektiva uppfattningarna om ledningens brister inte blir en 
objektiv verklighet på tillståndsenheten? Vi tror att medarbetarna överför den goda 
gruppkänslan och tillhörigheten även på ledningen. Känslan bland medarbetarna är så 
pass bra, att de upplever det som att personalvården är bra. Detta grundar vi på de få 
konkreta sakerna respondenterna kan berätta om ledningens personalvård, samt det 
konkreta respondenterna kan ta fram om vad som saknas.   

Vi tolkar det som att anledningen till att ledningens brister inte blir en objektiv 
verklighet grundar sig i att det saknas externaliseringar angående detta. Handlingarna 
och aktiviteterna kretsar runt den goda sammanhållningen och stannar där. För 
medarbetarna är ledningen antingen de närmaste cheferna, som är en del av 
samhörigheten, eller så den ledning som finns långt borta från medarbetarnas vardag. 
Den ledning, exempelvis GD:n, är inte en del av den sociala interaktionen och blir då 
inte en del av den sociala konstruktionen. Medarbetarna relaterar då till det som är 
närmast dem, vilket är de få chefer som även är en del av gruppen.  

6.3.1 Företagsidentitet – ”Vänligt, snabbt och rätt” 
En organisations identitet kan delas upp i två delar: organisationsidentitet och 
företagsidentitet, vilket är ledningens syn på organisationens identitet. Företagsidentitet 
fokuserar starkt på visioner och strategier, och det som ledningen kommunicerar som 
det centrala i organisationen till den externa omgivningen och även internt till 
medarbetarna. Värderingar som till exempel ”Sökanden i centrum” och ”Vänligt, 
snabbt och rätt” tillhör ledningens visioner och strategier, och är inte värderingar som 
automatiskt implementeras i medarbetarna. De är något som ledningen hoppas att 
medarbetarna skall identifiera sig med, och helst även internalisera.  

Ledningen på Migrationsverket vill gärna veta om de lyckats implementera värderingen 
och ledstjärnan ”Vänligt, snabbt och rätt” hos medarbetarna och därför ser vi det som 
relevant att titta närmare på denna målbild. ”Vänligt” är den del av ledstjärnan som vi 
anser har nått ut till medarbetarna. ”Vänligt”, som vi beskrev redan tidigare i kapitlet, är 
utmärkande och viktigt för medarbetarna, speciellt i mötet med den sökande.   

”Rätt” är kollektivt utmärkande för medarbetarna på tillståndsenheten, då korrekt 
handlande och rätt information är aspekter som medarbetarna tycker är viktiga i arbetet. 
Dock har vi en synpunkt angående denna värdering. Rätt är redan en del av 
organisationsidentiteten och även –kulturen, och är viktigt i det dagliga arbetet. Därför 
anser vi att det är en central värdering. Frågan är om det inte vore passande att 
ledningen uttryckte sig annorlunda?   

Vi menar, att det kan vara mer inspirerande för medarbetarna att ange värderingen som 
till exempel ansvar i stället för rätt. Rätt får lätt en negativ klang, som att det inte är 
tillåtet att någonsin göra fel. Ansvar vore mer inspirerande och skulle kanske få 
medarbetarna att känna sig mer delaktiga i verksamheten om internaliseringen av ”rätt” 
skulle lyckas. Rätt och korrekt är en del av ansvar och ansvarsfullt agerande, och skulle 
därmed inte försvinna ur sammanhanget.  
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”Snabbt” är en mer komplicerad värdering. När vi hörde ordet snabbt första gången lät 
det väldigt annorlunda att en organisation har det ordet som en av sina värderingar. Nu 
förstår vi naturligtvis att det har att göra med handläggningstiderna och att det är något 
positivt; den sökande skall få beslut snabbt. Dock kan ordet även uppfattas som något 
negativt från medarbetarens sida. Speciellt nu när arbetsbelastningen är hög och det 
råder tidsbrist, kan det uppfattas som att ledningen kräver att medarbetarna jobbar ännu 
snabbare. Värderingen är implementerad i medarbetarnas arbete – medarbetarna har 
uppfattat att ledningen anser att arbetet skall ske snabbt.   

En stor del av organisationsidentiteten på tillståndsenheten är den sociala 
konstruktionen humanitet. Det är en central del av organisationen både kollektivt och 
subjektivt; medarbetarna känner medmänsklighet individuellt och känner att detta är 
karakteristika som delas av alla organisationens medlemmar. Den andra delen av 
organisationsidentiteten som har med människorelationer att göra är den goda 
gruppsammanhållningen som medarbetarna på tillståndsenheten har. Det är en 
utmärkande del i enhetens verksamhet, och passar individen in i de sociala ramarna 
tillståndsenheten har, trivs individen med arbetsklimatet. Det, för tillfället, negativa 
med arbetet på Migrationsverket är den otroligt höga arbetsbelastningen som påverkar 
medarbetarnas dagliga arbete, och är därför en del av organisationsidentiteten. 
Tidsbristen och de långa väntetiderna leder till att medarbetarna inte hinner fokusera 
på de sökande och sina arbetsuppgifter som de borde göra, och detta är en kollektivt 
delad mening. Ledningen påverkar organisationsidentiteten genom visioner och 
strategier, företagsidentiteten, som förmedlas både externt och internt till 
medarbetarna. 
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7. Avslutande kommentarer 
Vi har i vår empiri kommit fram till fyra centrala karakteristika genom att knyta 
samman de uppfattningar, tankar och känslor medarbetarna på tillståndsenheten delar. 
Den tillhörighet som upplevs på enheten har sin grund i den humanitet som finns bland 
medarbetarna och även responsibiliteten är nära sammankopplad med humaniteten. 
Frustration har blivit en del av organisationsidentiteten och uppkommer ur den höga 
arbetsbelastning som är en del av det dagliga arbetet på enheten. Det är en svår 
situation för medarbetarna som kan leda till att de inte längre identifierar sig med 
organisationen. ”Vänligt, snabbt och rätt” är den ledstjärna som finns för 
organisationen och orden finns med i det dagliga arbetet.  

 

Syftet med vår uppsats är att belysa och tolka organisationsidentiteten på 
Migrationsverket. Organisationsidentitet definierar vi, i likhet med Hatch och Schultz 
(1997), som vad organisationens medlemmar uppfattar, tänker och känner om sin 
organisation. Detta antas vara en kollektivt och allmänt delad mening om 
organisationens utmärkande värderingar och karakteristika.  Med utgångspunkt i denna 
definition kommer vi fram till vårt undersökningsproblem som lyder: Vilka beständiga 
uppfattningar, tankar och känslor har medarbetarna om organisationen?  

Utifrån empirin har vi kommit fram till fyra centrala karakteristika vi anser att 
organisationsidentiteten på Migrationsverket grundar sig på. Dessa har vi kommit fram 
till genom att kategorisera empirin och utifrån detta knyta samman uppfattningarna, 
tankarna och känslorna medarbetarna visat sig ha. Detta resulterar i vår tolkning 
angående de kollektivt utmärkande värderingarna och karakteristika på tillståndsenheten 
i Göteborg. De fyra karakteristika vi ser som utmärkande är humanitet, responsibilitet, 
tillhörighet och frustration.  

Det centrala på tillståndsenheten i Göteborg är medarbetarnas fokus på de sökande och 
humaniteten som råder. Medmänskligheten är övergripande – glädjen att få jobba med 
människor från olika kulturer och bakgrunder är den drivande kraften hos medarbetarna.  
Humaniteten, anser vi, har sin början i de individuella identiteterna. Individerna är 
medmänskliga redan innan de börjar jobba på Migrationsverket, och söker sig därmed 
till en organisation som har lika värderingar. Detta blir sedan, genom en 
socialiseringsprocess, till en objektiv verklighet på enheten då flertalet medarbetare 
uppfattar, tänker och känner lika. Humanitet blir en kollektivt delad mening.  

Responsibiliteten är nära sammankopplad med humaniteten. Ansvarskänslan 
medarbetarna känner gentemot de sökande grundar sig i den medmänskligheten som är 
central för medarbetarna. Att jobba på tillståndsenheten handlar för medarbetarna inte 
om att uppnå resultat inför ledningen, utan snarare om att få de sökande att känna sig 
trygga med besluten samt att underlätta tillståndsprocessen. Medarbetarna har ansvar 
över människors liv och öden.  
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Även tillhörigheten hör ihop med humaniteten. Som vi nämner ovan söker sig individer 
till en organisation där de egna värderingarna stämmer överens med organisationens 
värderingar. Humaniteten är en del av individernas identitet och detta ser vi som en av 
anledningarna till att de har sökt sig till enheten. De medarbetare som inte passar in i 
den objektiva verklighet som medarbetarna skapar, och därmed inte heller i 
organisationens ramar, tror vi väljer att inte arbeta kvar på tillståndsenheten.  

Detta ser vi som den huvudsakliga anledningen till den goda sammanhållning som 
råder. De medarbetare som har gemensamma grundvärderingar och därmed en likartad 
syn på arbetet fortsätter sitt arbete i organisationen. Denna likartade grundsyn gör att de 
trivs tillsammans och känner tillhörighet med sina arbetskamrater som de kan identifiera 
sig med.  

Den höga arbetsbelastningen på Migrationsverket leder till frustration och stress bland 
medarbetarna. Frustrationen har blivit en central del av organisationsidentiteten då 
medarbetarna känner att de inte kan fokusera på sina grundläggande arbetsuppgifter och 
på att hjälpa de sökande, och upplever därmed frustration i sitt arbete. 
Arbetsbelastningen, de långa handläggningstiderna och underbemanningen på enheten 
har blivit en ond cirkel som medarbetarna inte vet hur de ska ta sig ur. För dem är detta 
en bestående del av vardagen och har tyvärr blivit en del av organisationsidentiteten på 
Migrationsverket.  

Vi anser att situationen på tillståndsenheten kan bli så belastande för medarbetarna, att 
de ändrar uppfattning om sitt arbete och om organisationen, och därmed inte längre kan 
identifiera sig med organisationen. Även den objektiva verkligheten kan förändras om 
tillräckligt många subjektiva uppfattningar ändras. Handlingar och aktiviteter kan börja 
omformas, vilket i sin tur påverkar både internaliseringen och den objektiva 
verkligheten. Individen och verkligheten är en oseparerbar relation, så om individens 
uppfattningar ändras kan även verkligheten ändras.  

Vår tolkning är, att det som än så länge hindrar medarbetarna från att inte längre 
identifiera sig med organisationen, är den goda tillhörigheten medarbetarna har 
sinsemellan, och att de än så länge känner att de sökandes behov av hjälp går före det 
egna behovet av lugn och stabilitet. Det är dock mycket möjligt att arbetsbelastningen 
och frustrationen börjar påverka sammanhållningen mellan medarbetarna, då det redan 
upplevs mer oro än tidigare, vilket skulle kunna få vissa medarbetare att lämna 
organisationen.  

Det vi har belyst och tolkat i anknytning till vårt undersökningsproblem är att de 
beständiga uppfattningar, tankar och känslor medarbetarna har om Migrationsverket 
kan sammanfattas i fyra centrala karakteristika. Dessa är humanitet, responsibilitet, 
tillhörighet och frustration. Detta är som vi ser det den organisationsidentitet som 
råder på Migrationsverkets tillståndsenhet i Göteborg. 
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Ledstjärnan ”Vänligt, snabbt och rätt” har ledningen lyckats nå ut med till sina 
medarbetare. De har tagit till sig innebörden i ledstjärnan när det gäller sättet att arbeta, 
men dock använder sig inte medarbetarna av uttrycket. Vi upplever det som att 
medarbetarna inte vet om att ledstjärnan finns, men att de har tagit till sig orden var för 
sig. Detta innebär att de arbetar efter ledstjärnan utan att vara medvetna om det. Vår 
fundering blir utifrån detta om ledningen lyckats implementera ledstjärnan på ett så bra 
sätt att orden blivit en del av vardagen, eller om ledningen har framställt ”Vänligt, 
snabbt och rätt” genom att undersöka vad medarbetarna ser som viktigt i mötet med de 
sökande?  

Vi anser att det finns möjligheter till fortsatt forskning på Migrationsverket. Det skulle 
som sagt vara intressant med mer forskning runt ledstjärnan, och då närmare hur den har 
skapats och varför medarbetarna använder sig av orden i sitt arbete men inte kan 
formulera målbilden. En annan aspekt som vore intressant att följa upp, är varför 
sammanhållningen på tillståndsenheten är så god? Finns det något speciellt just för 
tillståndsenheten i Göteborg, eller är situationen lika på alla enheter i landet?  

Det som förvånar oss är den oerhörda humanitet som finns hos medarbetarna. Den finns 
både inom arbetsgruppen och i medarbetarnas arbete mot de sökande. En annan sak som 
vi inte hade förväntat oss är den stora arbetsbelastning medarbetarna har och som i sin 
tur skapar frustration. Vi anser att det är av största vikt att ta tag i detta problem och 
bryta den onda cirkel medarbetarna känner att de hamnat i.  

Den tillhörighet som finns bland medarbetarna på Migrationsverkets tillståndsenhet i 
Göteborg är en viktig del i organisationsidentiteten. Den goda stämningen och den 
stora medmänskligheten överraskade oss på ett positivt sätt och då framförallt i 
kombination med den höga arbetsbelastningen. Den stora mängden ärenden leder till 
frustration bland medarbetarna då de känner att de inte hinner med att utföra sina 
arbetsuppgifter. Trots detta trivs de på sitt arbete och det grundar sig i den humanitet 
som är utmärkande för medarbetarna. 
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