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Inledning 
 

När jag började med detta arbete inriktade jag mig främst på etikens betydelse för 

handläggaren på Migrationsverkets avdelning för bosättning. Men det jag upptäckte genom 

utgångspunkten i etik, var något mycket mer grundläggande i handläggarnas liv, nämligen 

organisationskulturen. Ett exempel är en relativt nyanställd handläggare som berättade för 

mig att när hon började sin anställning så var hon ganska negativ till Migrationsverket och 

hade ungefär samma bild av verket som media och allmänheten. Men efter ett halvår 

reflekterar hon inte länge över att fallen utreds som de gör och vilka resultat som nås. Hon ser 

också en skillnad i sin personlighet som mer distanserad, på arbetet så väl som hemma. Nu 

berättar hon att hon har en bättre förståelse för händelser i samhället och även för de lagar 

som finns. Man kan urskilja att hennes personliga etik inte länge är relevant och att hon 

istället har anpassat sig efter organisationens etik vilken egentligen skulle kunna benämnas 

som moralen. Det är just denna anpassning som uppsatsen har till uppgift att beskriva. 

 
Anledningen till att organisationskulturer i samhället har så stor betydelse, är att individerna 

som tillhör en viss organisation börjar anpassa sig efter hur andra i organisationskulturen 

handlar. Just fenomenet att den enskilda individen är så anpassningsbar är intressant och 

tankeväckande. En organisationskultur kan vara ett betydande socialt fenomen då det 

påverkar individer att tänka som grupp istället för som individ. 

 
Genom detta arbete skapas en förståelse för hur Migrationsverket skapar tjänstemän av 

individer. 
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Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att studera hur organisationskulturen inom Migrationsverket påverkar 

den enskilda handläggaren, både i hur denna handlar och tänker. Det intressanta är att komma 

in i handläggarens vardag och få en djupare förståelse för hur de anställda anpassas och 

anpassar sig efter organisationens krav.  Detta syfte utvecklades ur det tidigare syftet att 

undersöka om handläggarna använder sin personliga etik i arbetet och om denna personliga 

etik förändras, vilket fortfarande är en relevant del av arbetet. För att verkligen förstå 

organisationskulturens påverkan har jag valt att utförligt beskriva Migrationsverkets 

organisationsform som leder till organisationskulturen och handläggarens situation. Genom 

att jämföra arbetsplatsen med livet utanför är syftet att förstå hur handläggaren påverkas av 

organisationskulturen som individ. 
 

 

Frågeställning 

 
Hur påverkar organisationskulturen handläggare på Migrationsverket (avdelning för 

bosättning) och deras användning av etik? 
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Definitioner 

 
 Byråkrati är en form av organisationsstruktur, där ämbeten och tjänstemän arbetar. 

En byråkrat kan beskrivas som en ovanligt pedantisk och ordningsföljande tjänsteman. 

Den ursprungliga byråkratiska organisation bygger på en hierarkisk ordning och där 

tillvägagångssättet (hur man utför arbetet exempelvis att det finns regler för hur man 

ska utreda) är viktigare än resultatet (Boglind m.fl. 2005). 

 

 Etik kan beskrivas som vad som är gott. Att göra något etiskt är att göra något som är 

gott både gentemot andra och gentemot sig själv, det som man betraktar som snällt att 

göra mot andra. Det är etiken som ger mening åt individens livsvärld. Etik är något 

som varje individ tänker på främst i det privata.  ( Carleheden 1995). 

 Etiskt råd har migrationsverket skapat för att se till så att de etiska riktlinjerna följs i 

utredningar på migrationsverket. Hit kan tjänstemän vända sig när dem står inför 

spörsmål där dem själva inte vet hur dem skall handla i etiska frågor 

(www.migrationsverket.se/etiskaradet). 

 

 Moral är vad som är rätt. Det är mer det ”institutionella” och hur man skall handla i 

förhållande till lagar, ekonomi och stat. Där individerna lär sig i samhället hur man 

skall göra och handla. Moral är främst hur varje individ handlar i förhållande till sin 

omgivning (Carleheden 1995). Moralen förknippas ofta med etik, men moralen är ett 

försök att skapa en allmän etik som skall gälla för alla. Det är väldigt svårt eftersom 

etiken i grunden bygger på subjektets personliga tankar och känslor. 

 

 Tjänstemän definieras av Peter Ehn (1998 s.1f) som en grupp vars makt bygger på 

professionalism. Deras kompetens är att utföra de olika ämbetsplikterna på ett 

oproblematiskt och objektivt sätt. De ska vara opartiska och sakligt korrekta. Detta 

skulle innebära att tjänstemännen endast är en neutral verkställare av politiska beslut, 

ett sätt för politiken att utföra sin makt. Peter Ehn menar att denna syn på 

tjänstmännen inte stämmer då det krävs politisk maktutövning där demokratin behöver 

en lojal men också en under lagen självständig tjänsteman. En tjänsteman kan använda 

sin självständighet som maktutövning (Ibid.). 
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Bakgrund 

 

Migrationsverkets historia 
Migrationen i Sverige började uppmärksammas med en utvandring av svenskar till bl.a. 

Amerika men längre fram, runt Andra Världskriget ökade behovet av arbetare i Sverige och 

därför behövde man utländsk arbetskraft. Sverige hade då skapat tillsammans med övriga 

Norden en gemensam arbetsmarknad och det var jämförelsevis fritt att bosätta sig i Sverige i 

förhållande till andra länder. Det är långt senare som behovet av arbetskraft minskade och 

istället började det komma flyktingar. Endast ett fåtal invandrade i början av 70-talet som 

flyktingar. Man behövde inte överväga i någon större utsträckning om de skulle få stanna, 

utan det ansågs humant att låta dem stanna som Genevékonventionen definierade som 

flyktingar. Under 90-talet började en massinvandring på grund av krig i vissa länder, vilket 

skapade en konflikt mellan vad som var humant och vad som var ekonomiskt. Nu börjar man 

kontrollera dokument och historier för de invandrande mer noggrant och begränsa 

möjligheterna för alla att söka asyl i Sverige. Det är detta som är grunden till 

migrationsverkets arbete (Lundh 2005). 

 

Bosättning 

Det har alltid varit relativt lätt att få komma till Sverige genom familjeanknytning för att 

bosätta sig. Under 1940-talet när det främst var arbetsinvandring ansågs det som en 

självklarhet att familjen skulle få flytta med. På 1970-talet startade en diskussion om 

skenäktenskap eftersom det hade börjat bli vanligare med flyktinginvandring. Att då få stanna 

på grund av familjeanknytning var lättare. Familjeanknytningsfall och bosättning har under 

historien gång inte fått särskilt stor uppmärksamhet trots att de står för över hälften av all 

utomnordisk inflyttning. Man har på senare tid uppmärksammat att de strängare lagarna som 

skapades på grund av skenäktenskap har skapat problem eftersom personerna som kommer 

till Sverige genom familjeanknytning inte vågar skilja sig eller anmäla (till polisen) om dessa 

blir misshandlade. Rädslan för att bli tillbakaskickade till sitt hemland är stor (Lundh 2005). 

 

 

Etiken 
Owe Wikström diskuterar i ”Sonjas godhet” individen och etiken. Där reflekterar han över 

hur samhället fungerar och hur man lever. Han menar att man inte tänker på andra individer 
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särskilt mycket. Inte ens sina nära och kära på ett djupare plan förrän det händer något 

livsomvälvande. För att förstå vad som är viktigt i livet behöver man se andras medkänsla och 

förstå hur viktiga personerna runt omkring en är. Personer som man träffar som inte står en 

lika nära som familj eller vänner är personer som inte känner medkänsla med en. Dessa 

människor handlar gentemot dig efter ett bestämt mönster. Exempelvis är vårdpersonalen 

snäll och omtänksam eftersom det är arbetsuppgiften. Det är inte den mänskliga godheten som 

styr dessa människors handlande. I Dostojevskis ”Brott och straff” fanns Sonja som Owe 

Wikström diskuterar som godheten. Den goda människan passar inte in i samhället och Sonja 

som den goda människan hamnar på samhällets botten just för att samhället inte värdesätter 

henne, utan det är den starkaste och individualisten som kan klättra högst upp på statusstegen 

(Wikström 2006). Invandraren är den som står på det lägsta trappsteget på Migrationsverket 

och de anställda står på olika nivåer på denna stege. Beslutsfattaren har kommit ganska högt 

upp och kan påverka invandrares situation i större grad än handläggare.  

 

 

Beslutsfattare på migrationsverket 
Under intervju med en beslutsfattare på migrationsverkets avdelning för bosättning får vi en 

överblick över handläggarnas situation. Följande är resultatet av denna intervju. 

 

Organisationskulturen 

Den viktigaste delen i migrationsverkets arbete är att följa de lagar som har satts upp av 

politikerna. Man behöver tänka på rättsäkerheten för alla individer. Om en handläggare inte är 

nöjd eller tycker det är etiskt försvarbart att följa en viss lag är den enda möjligheten att ta 

kontakt med en politiker för att hoppas på en förändring i lagen. Detsamma gäller för enskilda 

personer som söker bosättning. Det är politikerna som har makten att förändra lagarna och 

inte migrationsverket. Beslutsfattaren menar också att många saker som beslutas högre upp i 

migrationsverket beror på ekonomiska orsaker och för individerna som arbetar på 

migrationsverket är det väldigt svårt att förändra sin egen situation och arbetsplats eller 

arbetssätt. ”Ingen här kan påverka, det gör dem här uppe”. Beslutsfattaren syftar till 

huvudorganisationen och generaldirektören. På kontoret har handläggare beslutsfattare att 

vända sig till om dem behöver diskutera. Beslutsfattare har avdelningschefer att diskutera 

med, dessa står i sin tur under huvudkontoret. Det som handläggare kan påverka är 

individuella fall som dessa handlägger. Där dem kan bedöma och forska genom att vända sig 
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till ambassad i det gällande landet eller göra efterforskningar på Internet eller rådfråga 

arbetskamrater. Men en handläggare skall ändå alltid vara neutral. Den som står på sökandes 

sida är egentligen biträdet som skall se till så att den sökandes alla möjligheter efterlevs. Det 

är även dens uppgift att gå vidare med ett fall till domstolen om de inte är nöjda med ett 

beslut. Makten är fördelad som alla statliga verk. Avdelningen för bosättning är inte den som 

får mest resurser utan asylärenden tar mer av budgeten. Det är stor skillnad mellan bosättning 

och asyl eftersom personerna som utreds hos oss vill komma till Sverige till skillnad mot asyl 

där man är tvingad att fly. 

 

Individen i organisationskulturen 

Beslutsfattaren diskuterar sitt eget beteende hemma och på arbetet och menar att beteendet är 

det samma och så också personligheten och sättet att vara på. Skillnaden är att han har en 

annan roll på arbetet än privat. Att ta med arbetet hem är inte så vanligt endast om det är 

något annorlunda och svårtolkat fall. Han umgås inte privat med sina arbetskamrater men 

känner ändå att han kommer bra överens med de andra på arbetsplatsen och att dem ofta 

pratar och umgås under arbetstid och under lunch. Eftersom arbetsplatsen ligger lite avsides 

tar många bilen och har andra aktiviteter med familj etc. så alla skyndar sig hem, det gör att 

arbetskamraterna sprider sig snabbt efter arbetstid.  

 

Yrkesetiken är något som värdesätts, det är väldigt viktigt med människornas egna integritet. 

Man kan inte lämna ut människorna och under arbetet är det viktigt att se intervjuer etc. som 

utredningar och inte som förhör (polisförhör). Många som söker bosättning i Sverige gör det 

på grund av familjeanknytning. I och med att världen blir mer och mer internationell är det 

lättare att träffa någon från andra delar av världen. Lagarna har förändrats på det sättet. Innan 

var man tvungen att kunna bevisa sin seriositet men sedan ett år tillbaks är det inte alltid 

nödvändigt. Om det finns ”rimliga skäl” att misstänka att någon har ett ”sken äktenskap” 

exempelvis om personerna inte bor tillsammans beslutar man att ha en intervju med den som 

söker bosättning.  

 

”Självklart vill jag att individer skall få stanna om dem går innanför 

ramarna och lagarna men det är lagarna i första hand som gäller och i 

andra hand är det liknande fall som man går igenom för att göra en rättvis 

bedömning. Jag har en positiv människosyn och handläggare kan komma 

till mig för att få positiv respons till sina utredningar” (intervju 19/10-07). 
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Beslutsfattaren menar att etiken som efterföljs i arbetet är främst en integrerad etik som är en 

kombination av formell kompetens och lagar och hur man som enskild har arbetat och 

utvecklat etiken gentemot immigranterna under tidens gång. Det är en självklarhet att 

personer som söker bosättning på grund av familjeanknytning borde få det, eftersom familjen 

är en enhet och det är viktigt att en familj kan få leva tillsammans. Anledningen till att 

beslutsfattaren valde detta yrke är att det är så socialt och att man hela tiden interagerar med 

andra individer. Men det är svårt att personer utanför Migrationsverket inte förstår deras 

arbete. Den bidragande faktorn till det tror beslutsfattaren är hur tidningar och övriga media 

belyser verket. För att få en övergripande bild av media följer några artiklar. 

 

 

Medias bild 
Migrationsverket har blivit uppmärksammat i media den senaste tiden med ett antal skandaler 

vilket kan vara intressant att ta del av som en bakgrund av hur media och allmänheten ser på 

migrationsverket. Då studien endast innefattar ”avdelningen för bosättning” och handläggare 

där, måste det tas med i beräkningen att det är hela migrationsverket som blir kritiserat och att 

handläggarna på bosättning också reflekterar över dessa händelser i media och medias bild av 

händelserna. 

 

Anmälda tjänstemän straffas inte 

 Är en artikel skriven av Jan Nyman i Göteborgs Posten där han tar upp hur tjänstemän har 

gjort fel på migrationsverket men ändå inte blivit straffade. Trots att det har kommit in fler 

och fler anmälningar så är det inte särskilt många som verkligen blir straffade. De som blir 

straffade blir det inte särskilt hårt. Även om tjänstemannen bevisligen har gjort fel så får 

denna ändå vara kvar i tjänsten, det är utredningar som migrationsverkets 

personalansvarsnämnd (PAN) utreder. Där man som tjänsteman kan få löneavdrag, varningar 

eller anmälningar i vissa fall (Nyman 22/10-07). 
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Inte oetiskt med champagnekalas 

Är en artikel i Dagens Nyheter av Lisbeth Brattberg där flera skandaler på migrationsverket 

har uppmärksammats. Den första var champagnekalas, där man i Solna firade en avvisning 

och ett par dagar senare firade man i Kristianstad med tårtkalas en annan avvisning. Flera 

andra fel har uppmärksammats men dock inte denna form av firande. Migrationsverket har 

gjort egna utredningar och det har inte vidtagits några åtgärder förutom dem på de aktuella 

platserna. Det som har genomförts är ett seminarium om etik vilket tillsammans med ånger 

från de deltagande varit tillräckligt som bot enligt utredarna. Då de ansvariga för firandena 

menar att det inte var menat att fira just en viss avvisning utan mer att allt hade löst sig till det 

bästa för alla parter (Brattberg 01/2 -06). 

 

Omänskligheten tränger sig på 

En artikel i Dagens Nyheter av Olle Jepson där man diskuterar de apatiska barnen och läkarna 

som arbetar med barnen. Där det för läkarna som tar hand om barnen inte längre är 

socialministern som man lyder under utan migrationsministern. Man tar bort helheten och 

moralen och bedömer endast utifrån fakta och teknik. Det som är viktigt är värkställningen! 

Om det är möjligt att transportera ett apatiskt barn på flyget eller inte. Det som är viktigt är 

om det går att verkställa, inte vad för slags vård detta barn får när det kommit fram! Varje 

person har en uppgift, varje socialarbetare och omvårdare precis som varje tjänsteman och att 

endast göra det arbete som är deras uppgift utifrån fakta och teknik utan att se 

konsekvenserna. Utan att över huvud taget se på moralen, det har skapats en social 

reproduktion av moralisk likgiltighet (Jepson 06/5 – 05).  
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Teori 

 

Berger och Luckmann 
Kunskapssociologi är studiet av individers tankar i samhället. Där är tankarna skapade av 

samhället. Vilket leder till skillnader i olika former av grupptillhörigheter beroende på vart 

man är insocialiserad. Dessa variationer och även habitus bildas genom samhällsstrukturen 

(Brante m.fl. 2001). Även om varje individ inte är biologiskt bunden till en specifik miljö 

skapas en bundenhet genom den sociala interaktionen. Individen socialiseras redan från 

födelsen in i en sociokulturell miljö. Ett spår inom kunskapssociologin är 

institutionaliseringen. Genom att en individ utför en handling ett flertal gånger skapas en rutin 

vilket gör att individen inte behöver reflektera över sitt tillvägagångssätt för att lösa en 

specifik uppgift, då den endast rutinmässigt utför uppgiften trotts att det kan finnas ett flertal 

handlingssätt. På detta sätt kan det skapas ett standardsätt att utföra något. Om man ser på 

organisationer har det under organisationens längre historia skapats en typifiering över hur 

saker skall göras. Personerna som handlar är produkter av denna gemensamma historia. 

Organisationer utövar kontroll genom att definiera handlingsmönster och även lagar. Dessa 

lagar eller krav kommer i förlängningen inte att vara viktigast. Utan efter ett tag är det istället 

den sociala interaktionen som får individerna att handla på ett likartat sätt eftersom man 

påverkas av de personer som finns runt omkring en och har arbetat på arbetsplatsen en längre 

tid. Istället för att se tillvägagångssättet som endast en handling skapas det mellan 

generationer en ny typ av mönster och krav. Genom att de äldre inte längre säger att – Nu gör 

vi så här! Utan – Så här gör vi!  

Vissa organisationer anses av individerna som objektiva men paradoxen är att 

organisationerna är skapade av individer vilket innebär att dem måste vara subjektiva (Berger 

& Luckmann 2003). 

 

Ahrne och Hedström 
Ahrne och Hedström diskuterar organisationen och förhållandet mellan individ och 

organisation. Där det hela tiden finns en ”konflikt” mellan individen, känslorna och 

organisationen. Där individen inte fullt ut tillhör organisationen och inte heller är helt utanför 

den. Utan organisationen påverkas av individens känslor och tankar eftersom individen inte 

helt kan släppa dem även om organisationen försöker skala bort så mycket som möjligt av 
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individens irrelevanta ståndpunkter. Byråkratiska organisationer försöker få bort så mycket 

som möjligt genom att skapa rutiner som är oberoende av personerna som utför dem. 

Ahrne och Hedström menar att organisationskulturen är en form av kontroll. Eller en ersättare 

av kontrollen, då det är svårt att ha full kontroll över en hel organisations anställda. Där får 

organisationskulturen istället medlemmarna att handla som dem bör i organisationen. I vissa 

organisationer är denna organisationskultur som en ”anda” som fungerar under ytan utan att 

den har skapats, i andra fall har den blivit nedskriven och gjorts till praxis, exempel på det 

senare tillvägagångssättet är en byråkratisk organisation (Ahrne och Hedström 1999).  

 

Bolman och Deal 
Solomon betraktar rättvisa som en dygd i företagsvärlden. Det är det som man skall sträva 

efter och att alla skall få det de har rätt till både chefer anställda och kunder. Det är det som 

håller ihop systemet. Makt är en form av rättvisa, att man delar med sig av makten skapar en 

bättre struktur i organisationen vilket gör att om individerna får mer makt känner dem också 

att det är mer rättvist. Om dem istället får mindre makt känner dem att det är ett orättvist 

samhälle eller en orättvis organisation vilket leder till att dem inte anstränger sig i samma 

grad. De kan till och med bli bakåtsträvande och problem för organisationen. Om individen 

känner att denna har makt att påverka och förändra gör det att den också strävar efter 

effektivitet och en bättre produkt. Viktigt är en autonomi, eftersom för mycket makt till de 

anställda ger en tröghet och för lite också en tröghet, det krävs en balans. Den anställda vill 

känna att den har makt, frihet och handlingsutrymme (Bolman & Deal 2006). 

 

Weber och byråkratin 
Weber har skapat begreppet idealtyper, ett exempel på en idealtyp är den byråkratiska 

organisationen. En sammanslutning av individer som arbetar tillsammans för ett mål eller en 

sak. Genom att undersöka organisationer och andra sammanslutningar av människor förstår 

man också samhället. 

 

”Genom att utgå från kunskapen om de enskilda organisationerna kan vi 

med socialpsykologins hjälp i stigande grad nå fram till en intellektuell 

förståelse av det sätt på vilken institutionerna är kulturell betingade och 

vilken kulturell betydelse de har.” (Boglind m.fl. 2005, s. 150) 
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Man försöker förstå meningen i ett socialt handlande och den subjektiva handlingen fungerar 

i förhållande till andra individers beteende och orienterar sig efter detta.  

 

Weber definierar en organisation som en social relation som är sluten eller reglerad och där 

alla individer inte har tillträde, där regler efterlevs och styrs av utsedda personer t.ex. chefer.  

Där en politisk organisation innebär att den administrativa stabben framgångsrikt har 

monopol på det fysiska tvånget att genomföra sin ordning. Vilket enklare kan förklaras med 

att det finns lagar vilka alla måste följa. Vissa lagar är specifika för de anställda. Som hur 

tjänstemän skall agera och andra som även gäller för alla individer i samhället. Weber 

definierade den byråkratiska organisationen; 

 

• Reglerna fastställs och skall efterlevas av organisationens medlemmar åtminstånde. 

• Ett rättsystem styr och man tillämpar reglerna däri i enskilda fall. 

• ”Chefen” fattar beslut men måste också följa den opersonliga ordningen 

• Den som följer ”chefen” gör det för att den är medlem i organisationen 

• Medlemmarna lyder inte ”chefen” som individ utan den opersonliga ordningen.  

 

Weber menar också att i den byråkratiska administrationen finns det en stark hierarki och en 

tjänsteman är underkastad en systematisk disciplin och kontroll vid utövandet av sin tjänst. 

(Ytterligare definition av den byråkratiska organisationen och de anställdas uppgift finns i 

Boglind m.fl. 2005 s. 159f.). 

 

Bauman – organisation och etik 

Organisationsmässiga rutiner och lojalitet mot organisationen är typiskt för den byråkratiska 

organisationen som definierats av Weber. Vilket Bauman också anser leda till ”förintelsen” i 

nazityskland. Där byråkratiska organisationer styr individerna. Individerna tappar det etiska 

tankesättet i arbetet då de är så styrda av organisationen. Bauman diskuterar flera orsaker till 

detta bl.a. det tekniska ansvaret vilket kan definieras genom yrkesskickligheten. 

 

”När de väl har distanserats från verksamhetens slutresultat, till vilket de 

bidrar, kan deras moraliska omsorger helt och hållet koncentreras på ett 

skickligt utförande av det föreliggande arbetet. Moralen reduceras till 
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budordet att vara en skicklig, effektiv och omsorgsfull expert och arbetare” 

(Bauman 2004 s. 149) 

 

Bauman menar också att genom att skapa avstånd mellan individen som utför handlingen och 

utförandet så behöver inte denna individ känna av etiken eller moralen eftersom den inte ser 

effekterna av det den utför. Men även om den ser effekterna medför det inte att individen 

känner denna etik utan det finns ytterligare en faktor och det är ”experterna” där man förlitar 

sig på tekniken och de personer som innehar kunskap och individen som innehar denna 

kunskap menar sig bara utföra sitt tekniska arbete, det är andra som använder deras produkter. 

De som använder dem förlitar sig på experterna och menar i sin tur att det är experterna som 

vet bäst och dem bara använder tekniken. 

 

 En annan anledning till att man följer den byråkratiska organisationen är att närheten är större 

till denna och andra som arbetar där än till etiken gentemot andra utomstående eftersom man 

ser och upplever dem som finns nära. Man är nära sina arbetskamrater och känner en 

gemenskap med dessa och att det finns en moral i organisationen som skall följas. Ett annat 

exempel på hur individer i organisationer fungerar, som Bauman tar upp, är om anställda som 

inte vill utföra sitt arbete eller vill bli flyttade till en annan avdelning [D111] men som ändå 

utförde sitt arbete och arbetade för förflyttning i det tysta. På det sättet förändras inget 

eftersom individerna inte försöker förändra utan vill bara inte vara kvar på arbetsplatsen 

(Bauman 2004, s.266f). 

 

 Bauman diskuterar också hur etiken och moralen har formats och förändrats genom 

manipulation. Där staten ville skapa ett tvång för individerna att göra det som är rätt efter att 

religionen förlorade sitt grepp om befolkningen, ansåg staten att befolkningen behövde 

kontrolleras på annat sätt och använde sig då av moralen. Staten skapade en form av allmän 

moral. Bauman menar dock att man inte kan göra en objektiv moral eftersom det är i varje 

individ som moralen skapas och genom interaktionen. Det går inte att sätta lagar för hur 

moralen skall följas utan anledningen till att religionen inte har samma grepp om 

befolkningen är att befolkningen blir mer individualistisk och att samhället har förändrats så 

att det inte finns en övergripande lösning på något problem. Därför kan inte moralen styra 

hela samhället, utan det är upp till varje tillfälle att bedöma vad som är rätt att göra. (Bauman 

2001). 
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Sociologiska teorier om etik 
 

Bauman individnivå 

Bauman menar att vi har hamnat i ett konsumtionssamhälle där man anser att de fattiga får 

skylla sig själva att de är fattiga. De flesta individer arbetar för att tjäna pengar och kunna 

spendera dessa på sig själv. Vi lever i ett samhälle styrt av pengar och då är inte etiken viktig. 

Bauman vill dock att detta skall förändras men att det kräver en helomvändning av samhället 

(Bauman 2006). Han menar också att vi har gått in i en värld av individualism. Det är inte 

längre samhället eller gruppen eller familjen som är det viktigaste utan det finns bara en 

person att tänka på och det är sig själv och sina egna intressen (Bauman 2002). 

 

Beck - risksamhälle 

Beck pratar om att vi lever i ett risksamhälle där man lever med en ständig rädsla för nya och 

främmande saker. Det kan vara en följd av globalisering där allt förändras så fort. Han ställer 

ändå frågan ”…vad är det mänskliga med människan…? (Beck 2000 s. 41). Han menar att 

etikens roll åter ses på grund av alla risker som kan mätas i samhället genom bl.a. den nya 

tekniken. Eftersom världen är farlig att leva i vill man att det skall finnas etiska regler för hur 

människor får bete sig (Beck 2000). 
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Metod 

 

Förförståelse 
Min förförståelse bygger främst på att jag har studerat IMER (International migration and 

ethnic relations). Där man studerar hur invandrare kommer till Sverige, vilka lagar som finns 

och vilka bakgrunder de invandrade har. Samtidigt fick jag en förståelse för vilka fenomen 

som påverkar migrationsverket och vilka fenomen som påverkar invandrarnas situation. Jag 

har studerat den svenska historiens påverkan på lagar och förhållningssätt. Anledningen till att 

jag har studerat ämnet är för att jag har ett stort intresse för det och vill kunna förbättra 

förhållandena för invandrare i Sverige. Genom att jag från början hade inställningen att man 

vill förbättra och ”hjälpa” invandrarna så har det lett till att min frågeställning som från början 

var ”hur påverkas handläggaren av sin personliga etik i arbetet” byggde på att jag ansåg att 

jobbar man på Migrationsverket så vill man hjälpa invandrare. Jag kom att förstå att så inte 

var fallet eftersom min förförståelse var felaktig. Flera av handläggarna jobbar egentligen inte 

på Migrationsverket av någon annan anledning än att de behövde ett arbete. Detta ledde till att 

hela arbetet fått en annan vinkel. Jag har lärt mig att man inte skall ta med sina personliga 

tankar och förhoppningar, utan vara mer distanserad när man undersöker ett fenomen. 

Eftersom arbetet inspireras mycket av förförståelsen och undersökarens egen bakgrund blir 

även arbetet påverkat av detta. Det kan på så viss både vara en fallgrop men också en fördel 

så man inte tror blint på informanterna (Inspirerad av Kvale 1997). 

 

Socialt Fält 

Det sociala fenomenet som undersöks i uppsatsen är hur organisationskulturen påverkar 

handläggare på Migrationsverket. Undersökningen inriktades på avdelningen för bosättning. 

Där handläggarens huvudsakliga uppgift är att utreda personer som kommer till Sverige 

genom familjeanknytning. Denna avdelning av organisationen är inte lika bevakad av politik 

och media som exempelvis asylärenden. Vilket är en anledning till att handläggarna på denna 

avdelning har mindre press på sig och sin utredning. Det är även fler fall som är bifall än 

andra avdelningar på migrationsverket. Det gör att handläggarna är lättare att intervjua genom 

att de inte har fått samma negativa uppmärksamhet som exempelvis asylärenden. Valet att 

använda just Migrationsverket som socialt fält beror på att handläggare där lever med en 

ständig blick på sig från media och allmänheten samtidigt som etiken är en stor del av deras 

arbete, vilket är ett stort eget intresse från utredarens sida. 
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Urval och Gatekeepers 

För att få tillträde till fältet behövde jag Gatekeepers som kunde få in mig på området. Det 

fick jag i form av avdelningschefer som jag diskuterade arbetet tillsammans med. Det är även 

tack vare dem som jag kunde komma ut på fältet och observera och även genom dem som jag 

kom i kontakt med intervjupersonerna. Intervjupersonerna är slumpmässigt utvalda från 

samma avdelning. Det enda som var kravet är att det var en valfrihet från deras sida. Då de 

själva valt att delta i arbetet är de också intresserade av att få ut ett resultat och vill vara aktiva 

i intervjuerna. Ett problem kan vara att de vill vara med endast för att romantisera eller 

kritisera ämnet vilket jag är medveten om både under intervjuerna och under analysen av 

dessa. De kan också känna en skyldighet gentemot Gatekeepers eftersom de har högre 

ställning. Den risken blir nödvändig eftersom det är så gott som omöjligt att själv få tillträde 

till fältet och handläggarna annars (Gubium m.fl. 1997). 
 

 

Kvalitativ forskning 
Hermenuitisk Tolkning 

Denna tolkning visar att naturvetenskapens kunskapsmodell inte fungerar på alla områden 

utan en del kräver en djupare inblick i fenomenet. Det finns många faktorer till hur individer 

och samhället blir. Genom att använda metoder som djupintervjuer och deltagande 

observations skapas denna förståelse för hur individerna verkligen har det. Det gäller att 

undersöka och hela tiden under arbetet gå tillbaka till intervjuerna och observationerna för att 

se på fenomenet från olika perspektiv (May 2001). 

 

”Den sociologiska visionen” 

Mills ”den sociologiska visionen” är en viktig tankeställare i kvalitativ forskningsprocess. 

Som sociolog måste man ta ställning till flertalet faktorer under sin undersökning. Han menar 

att det är tre huvudfält man måste undersöka för att kunna svara på sin frågeställning det är; 

den historiska vilket innebär att studera exempelvis lågkonjunktur, moderatstyre och 

globalisering. En annan aspekt är den biografiska och den innebär att man måste veta vilka 

individerna är, deras bakgrund och uppväxt. Den tredje är den sociala strukturen, man måste 

undersöka hur den sociala strukturen ser ut. Exempel på sociala strukturer är familjen eller en 

organisation. Det man gör är att se hur dessa faktorer påverkar fenomenet (Mills 2006). 

Jag följer Mills struktur eftersom det är ett sätt att få en helhetssyn på problemet. Det är även 

viktigt att tänka på att det inte finns någon allomfattande lösning på varje struktur eller 
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organisation utan genom andra faktorer påverkas varje del av samhället och individerna i det. 

Ett problem med denna struktur är att det gör området väldigt stort och brett och då det finns 

en tidsram för arbetet så kan det medföra att man inte får med alla utomstående faktorer. 

Därför är det handläggarnas egna tankar kring utomstående faktorer som är grunden i 

resultatet. 

 

 

Kvalitativ metod 
Intervjuer 

Då syftet med arbetet är att förstå hur handläggare tänker och känner i sin arbetsroll är det 

viktigt att man får ta del av deras egna berättelser. Det är omöjligt med den kvantitativa 

metoden som främst syftar till att få en övergripande bild av fenomenet. Av samma anledning 

kommer jag ha semistrukturerade djupintervjuer med ett antal handläggare. De ska själva 

reflektera över vilken plats etiken har i deras arbete utifrån olika faktorer. Det gör att jag kan 

analysera handläggarna och kanske utvinna något som dem själva inte tänker på. 

Intervjuguiden bygger på Mills ”Den sociologiska visionen”  

 

• Där regeringsstyret och att alliansen har makt, vilket påverkar lagarna handläggarna 

arbetar efter. Det är också globaliseringen och vilka länder som invandrarna kommer 

ifrån som påverkar besluten.  

• Den privata situationen, familj och egen uppväxt. 

• Interaktionen med andra och organisationskulturens påverkan. 

(Intervjuguide - Bilaga 2.) 

 

Det fanns inga konstruerade frågor innan intervjuerna utan syftet var att skapa en dialog och 

få veta det som var betydelsefullt för varje handläggare utifrån ovanstående teman (Kvale 

1997).  

Deltagande observation 

 Under besöken på migrationsverket har jag även observerat handläggarna och deras 

interaktion med varandra. Vilket har gett mig en bättre förståelse för organisationskulturen. 

På det sättet fick jag en inblick i handläggarnas vardag och interaktionen som de genomgår 

dagligen. Det är dock viktigt att inte handläggarna känner att jag kommer för nära och 

inkräktar på deras arbetsplats. Det är en balansgång.  
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Intervjupersonerna 

Genom Gatekeepers fick jag kontakt med fyra handläggare som arbetar på Migrationsverkets 

”avdelning för bosättning” och en ytterligare fick jag kontakt med genom handläggarna som 

intervjuades. Den enda utgångspunkten i val av intervjupersoner var att de skulle vara 

handläggare på denna avdelning. De olika handläggarna sprider sig över hela spektrat av 

handläggare så väl i ålder och kön som etnisk bakgrund. Det gör att jag kunde urskilja 

skillnader på grund av sådana faktorer.  

 

Närhet/distans 

Ett ständigt problem för forskare är vad som är för nära och vad som är för distanserat. Jag 

vill komma mina informanter så nära som möjligt och för det krävs det att ett förtroende har 

skapats oss emellan. Då det kan gälla känsliga frågor behöver man komma närmare varandra. 

Jag är också medveten om att det krävs en professionalism då jag har att göra med 

handläggare och att mycket av deras arbete är väldigt seriöst och frågor som kommer att 

diskuteras inte kan diskuteras på ett allt för lättsamt sätt. De har själva intervjuer i sitt arbete 

vilket medför att de har en förståelse för hur intervjuer genomförs. Genom att jag startade en 

kontakt via mejl före mötet med intervjupersonerna. Där jag berättade om uppsatsen och mina 

förväntningar på dem skapade jag också en större närhet till dem. Att vi ofta startade i 

fikarummet skapade också en lättare stämning. Jag fick också observera i väntrummet där jag 

såg både handläggaren och invandrarens ställning. Mycket inspiration fick jag här från Karen 

Davies artikel ”Närhet och gränsdragning” då det som sagt behövs en balansgång (Sjögren 

1999). Självklart vill jag vara objektiv i min undersökning och strävar efter att se från ett 

allsidigt perspektiv men självklart kommer jag med mitt eget kulturella kapital vilket formar 

mitt synsätt och gör även att jag tänker på ett speciellt sätt under arbetets gång. Jag tar också 

med mig erfarenheten att handläggarna på samma sätt har sitt kulturella kapital vilket formar 

dem på samma sätt. 

 

Etik och anonymitet 

För själva arbetet var en stor del av etiken gällande anonymitet för informanterna och därför 

har ingen informant beskrivits utifrån varken utbildning ålder eller nationalitet. Det området 

som har undersökts har många etiska spörsmål och det har därför varit av vikt för 

informanterna att kunna vara anonyma så att de kan berätta hur dem verkligen känner och 

tänker utan att det påverkar deras framtida arbetssituation (Inspirerad av Kvale 1997). 
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Resultat 

 
Resultatet grundar sig främst på intervjupersonernas berättelser under intervjuerna. Jag 

använder dem som en gemensam grupp i resultatet men kommer att urskilja skillnader i 

åsikter vid tillfällen där de skiljer sig åt. I övrigt överensstämmer mycket av deras 

uppfattningar. För att säkra anonymiteten i så stor grad som möjligt använder jag detta 

tillvägagångssätt, vid enskilda exempel använder jag ”han” eller ”hon” för att framhäva att det 

är en speciell person och situation som beskrivits. 

 

Observation 
Ett viktigt bidrag till hur situationen för handläggarna på Migrationsverkets ”avdelning för 

bosättnings” arbetssituation och organisationskultur ser ut fick undersökningen genom att 

kunna befinna sig på deras arbetsplats och se hur de fungerade gentemot varandra. 

 

Väntsalen 

Att komma till migrationsverket Sagåsens huvudentré i hus 8 är inget märkvärdigt. Det är ett 

hus bland många som är i migrationsverkets regi. Det ligger utanför samhället så man tar sig 

dit antingen med buss eller med bil då det ligger lite avsides med grönområden och skog runt 

omkring. Före varje intervju blev man hämtad från receptionen vilket benämns i intervjuerna 

som väntsalen där det så gott som alltid var fullt med folk och rörelse. Där satt familjer från 

olika delar av världen samlade. Både närbelägna och från fjärran länder. En del satt med 

dokument i händerna och finklädda andra i jogging byxor. Tankarna drogs till vissa som 

kunde tänkas vara på väg till en arbetsintervju och andra på väg att få en tolk eller ha en 

intervju angående sitt fall. Namn på personerna ropades upp från receptionen och så kom 

olika handläggare för att hämta upp personerna. Bemötandet var olika för olika väntande 

personer vissa var blyga och nästan kröp ihop när de gick fram och andra kom som om det 

inte var någonting alls. Olika personer med olika fall och olika historier märktes så självklart. 

 

Fikarummen 

Man blir hämtad och får följa med till handläggarens kontor. För mig var det annorlunda tror 

jag eftersom vi oftast stannade till i fikarummet innan. 
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Här möter man en helt annan miljö från väntsalen. Där allt var så strategiskt och prydligt, där 

alla som väntade såg lite malplacerade ut till ett kök med soffor och en balkong, där man kan 

stå och röka. Det var fullt med kvarlämnade jackor av alla de slag, tidningar låg framme på 

borden. Ingen verkade riktigt bry sig om hur det såg ut. Det var bara ett ställe där man kunde 

sätta sig några minuter och prata eller ta det lugnt. Kaffekopparna var av varierande slag där 

vissa var stora och vissa var små, vissa hade spruckit och i olika färger precis som om de hade 

blivit kvarlämnade efter varje ny person som kommit och gått under årens lopp. Handläggarna 

beklagade att kaffet inte smakade så gott men att det i alla fall går och dricka. Det var rörelse 

där varje ny gång jag kom förbi och det utbyttes ett par ord och skratt medan man väntade på 

att kaffet eller te skulle rinna ner i koppen från automaten som tog en central plats i 

fikarummet. Även om alla kunde dela några ord med varandra så märkte man att vissa pratade 

mer och förtrognare med skratt och lite skoj medan andra yppade fåtalet ord med varandra. 

Detta fikarum var främst för handläggarna. 

 

På första våningen fanns det främst mötesrum och här fanns det ett lite mindre kök som såg så 

olikt ut, från det andra fikarummet. Här var allt ordnat på ett ordentligt och strategiskt sätt. 

Där kaffebryggare och muggar passar ihop. Inget ligger framme och stolarna står inskjutna 

intill borden. Bänken är helt tom och ren, här är det någon som städar! 

 

Här tar man emot folk som kommer på besök, det är här som jag får min första bild av 

migrationsverkets avdelning för bosättning i samband med mötet med avdelningscheferna. 

Det är först under intervjuerna som jag får se andra delar av migrationsverket.  

 

Kontor 

Varje handläggare får ett eget rum till kontor och trots att de själva är de enda som arbetar där 

ser de förvånansvärt lika ut. Det är inte mycket till personlighet som man ser på kontoren. Där 

finns någon tavla och mycket böcker om migration och lagar. Mycket pärmar och papper för 

de utredningar de genomför. Alla kontor ligger i en lång korridor och man kan inte se in till 

någon. Det är på sina kontor som handläggare tar emot och genomför sina intervjuer med 

personer som söker bosättning. Jag reagerade över att det inte finns någon klocka att se hur 

lång tid som har förflutit och funderar på om det är en strategi. De är ju utbildade att utföra 

intervjuer. 
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Intervjuer med handläggare 

 

Migrationsverkets organisationskultur 
Migrationsverket är en offentlig organisation som styrs av utlänningslagen. Det är politiska 

beslut som handläggarna verkställer. ”Migrationsverket är bara ett verktyg det är 

beslutsfattarna man ska rikta sitt agg mot. Migrationsverket är bara verktyget” 

(intervjuperson C). Verket har benämnts av handläggare som odemokratiskt eftersom 

handläggarna inte själva känner att de kan påverka och att deras arbete styrs endast av lagar 

och förordningar. 

 

”… det är kanske sant att det är en byråkratisk organisation, går uppifrån 

och ner, men det håller på att förändras. Det beror ju på vilka chefer vi har, 

det är ju inte bara en som påverkar utan det är ju upp till alla” 

(intervjuperson B). 

 

Institutionalisering 

Organisationskulturen bygger mycket på att man skall samarbeta och lära sig av varandra. 

Under första tiden tar handläggarna inte egna beslut, de får även en fadder som de kan gå och 

prata med och fråga under tiden man lär sig arbetet. Det finns också ett ganska stort urval av 

kurser som man kan ta, som migrationsverket självt har konstruerat. Där lär de sig hur de ska 

skriva beslut eller om jämställdhet, vilka är några alternativ av kurser. Det påpekades av en 

handläggare att även om det är väldigt bra att man lär sig hur man arbetar på Migrationsverket 

så är det också ett sätt att få alla att arbeta och tänka likadant och det är både positivt och 

negativt. Det är positivt eftersom alla beslut blir mer lika och det i och med det inte blir någon 

orättvisa mellan olika ansökningar. Problemet med detta är att man då inte får in nya tankar 

och idéer som kunde ha förbättrat hur man exempelvis utreder.  

 

En nyanställd handläggare reflekterade över att han såg att andra handläggare inte handlade 

etiskt i sitt bemötande enligt honom själv. Men han valde ändå att inte säga till denna 

handläggare. En anledning till detta var att han var nyanställd och inte kände att han hade rätt 

att säga till den mer erfarna handläggaren hur denna skall bete sig.∗ 

 

                                                
∗ Denna händelse återkommer i analysen. 
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Påverkningsmöjligheter 

Det är en stor organisation, där det inte finns så stor möjlighet att påverka som individ och 

inte heller som grupp av handläggarna. ”arbetet fungerar på ett visst sätt eftersom vi är en så 

stor organisation. Om det skulle ha varit mindre anställda så skulle man ha större möjlighet 

att påverka också” (intervjuperson D).  Intervjupersonerna känner att de kan påverka till viss 

del och inom sitt eget område, då särskilt vissa fall som är relativt lätta eftersom lagarna är 

svåra att tolka fel i dessa fall. Men att påverka organisationen som helhet är så gott som 

omöjligt. Även om man kan vända sig till generaldirektören och säga vad man tycker blir 

svaret ofta väldigt politiskt korrekt. : Att frågan utreds! De kan också säga till sina chefer vad 

de tycker men det är sedan upp till dessa chefer att välja att gå vidare med frågan till en högre 

instans.  

 

” Det är mest på högre nivå man beslutar vad som är viktigt, jag kan inte 

själv välja att endast arbeta med en viss typ av fall. På högre nivå – Nu ska 

vi prioritera detta! Och då ska man arbeta med den typen av fall eftersom 

det är väldigt många sådana fall just nu eller så…” (intervjuperson E). 

 

En tydlig skillnad märks mellan handläggarna som intervjuades, där de som arbetat en längre 

tid känner att de kan påverka enskilda fall mer och även påverka sin egen situation mer än 

handläggarna som arbetat en kortare tid som känner att deras möjlighet att påverka enskilda 

fall är i mycket mindre utsträckning. De nyanställda visade också under intervjuerna att de 

inte uttryckte sina åsikter i samma grad som de som arbetat en längre tid och att de försökte 

att inte sticka ut. Nästan alla handläggare kände någon på Migrationsverket sedan tidigare 

eller hade arbetat på verket tidigare. En handläggare som hade haft flertalet tjänster på 

Migrationsverket kände att hon hade stor möjlighet att påverka. 

 

En nyanställd diskuterar en omorganisation där hon känner sig förbisedd och att ledningen 

främst lyssnar på de anställda som arbetat länge på verket. 
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Organisationskulturens påverkan på individen 

 
Att vara nyanställd sätter också en prägel på handläggarna, de vågar inte riktigt säga vad de 

tycker och tänker om organisationen och om hur det borde vara. Det finns de som har arbetat 

väldigt länge och det är främst de som bestämmer.  

 

”Vissa är väldigt positiva men andra har en benägenhet att påpeka att – 

men ni är ju nya, vänta tills ni har arbetat här ett tag! Så tycker ni inte det 

är så roligt snart… Vissa är positiva till förändring och ser kritik som 

något positivt medan andra klagar mest och ser det mer negativt” 

(intervjuperson C). 

 

Alla handläggare hade tidigare erfarenhet av Migrationsverket och om hur denna organisation 

fungerar. Även om deras bakgrund skilde sig åt ganska mycket så hade de flesta ändå hunnit 

arbeta på Migrationsverket tidigare även om inte här på ”enheten för bosättning”. Flertalet 

hade också kontakter sedan tidigare med personer som arbetade på Migrationsverket när de 

själva sökt till ”enheten för bosättning”. En handläggare reflekterade över detta genom att hon 

ansåg att det var väldigt lätt att byta yrke inom organisationen då hon hade så pass stor 

erfarenhet inom flera av Migrationsverkets områden. Att komma utifrån kunde hon tänka sig 

var mycket svårt men inget som var av betydelse för henne själv.∗ Genom henne ser man att 

det har skapats en gemenskap inom organisationen där man inte riktigt bryr sig om de 

utomstående. Men man kan också se att de nyanställda har en strävan efter att komma i 

samma situation som denna handläggare eftersom de säger att det är bäst att inte sticka ut och 

säga för mycket. För det finns hela tiden en risk att man förlorar arbetet eller inte får fast 

anställning. 

 

Det finns skillnader hos alla handläggare genom hur de tänker när de är på Migrationsverket. 

Samma skillnader beskrivs när de diskuterar hur de är hemma, även om handläggarna är 

påverkade av organisationen även hemma. 

 

Att ta med sig arbetet hem var något som var väldigt olika för de intervjuade handläggarna. 

Gemensamt var att alla vid något tillfälle funderade kring fall eller arbetsplats även hemma. 

                                                
∗ Dessa tankar från en av handläggaren återkommer i analysen. 
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Det som handläggarna var överens om var att: tar man med sig arbetet hem blir det svårare 

och man blandar in sina egna känslor. Det är viktigt att hålla en viss distans till arbetet. En 

person tyckte att skillnaden mellan att vara på arbetsplatsen och hemma var att hon kunde 

visa mer känslor hemma gentemot familjen och vännerna än vad man kan i arbetet där man 

måste vara professionell. En annan sa att man kan vara mer spontan hemma och inte behöver 

vara den ordningsamma och ordentliga person som på arbetet. Ytterligare en pratade om att 

man måste vara beräknande när man arbetar och försöka utläsa om folk talar sanning eller inte 

detta har även kommit fram från fler handläggare. Som sammanfattning på skillnaden 

beskriver en handläggare att man är mer fri när man är hemma och har inte samma ansvar 

gentemot organisationen och cheferna.  Samtidigt bekräftade flera av handläggarna som 

arbetat en kortare tid att de som personer har förändrat efter att de börjat arbeta på 

Migrationsverket. Även om de kan vara mer spontana hemma har de fått en annan förståelse 

för hur saker fungerar och har inte samma känslor som tidigare.  

 

Många av de intervjuade ansåg att det var väldigt jobbigt att träffa personer som de hade 

handlagt utanför arbetet. Ingen hade träffat någon privat men sådana som de bara mött på 

tunnelbanan eller i Nordstan som man bara passerar. Särskilt en handläggare diskuterade detta 

då hon hade träffat någon som fått avslag och som såg ut att ha blivit förskräckt när denna såg 

handläggaren. Denna trodde förmodligen att den skulle bli angiven. Handläggaren själv bryr 

sig inte om det eftersom hon inte är på arbetet och vill egentligen inte tänka på arbetet hela 

tiden, bryr sig helt enkelt inte om det. En form av likgiltighet verkar finnas hos handläggarna.  

 

Media och den allmänna bilden 

Det finns alltid en debatt i media och även bland folk i övrigt om Migrationsverket vilket gör 

att flera av handläggarna som intervjuades inte berättar att de arbetar på Migrationsverket om 

de inte blir tillfrågade. Intervjupersonerna anser att det visst kan vara intressant att diskutera 

frågor gällande Migrationsverket men att det också är jobbigt att alltid behöva ta debatten. 

Samtidigt vill en handläggare försvara verket och känner att medias bild är vinklad och så 

också folkets bild. Migrationsverket får skulden för det som bestäms i politik och lagar. 

Samtidigt märker några handläggare att de själva har påverkats av att arbete på verket och att 

de har en annan förståelse för hur saker fungerar och att de själva har förändrats. Att de när de 

började på ”avdelningen för bosättning” hade en ganska negativ bild av denna organisation 

men att deras åsikter har förändrats och att de förstår på ett sätt som personer utanför inte gör.   

När en handläggare påpekar att hon fått denna förståelse gör det också att hennes egen etik 
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förändras och att hon inte längre tycker att det är fruktansvärt att det tas sådana beslut som det 

tas. Att hennes egen etik i frågor gällande migration har blivit mer lika migrationsverkets 

ståndpunkter, då hon förstår varför lagstiftningen finns. Detta har gjort henne till en kallare 

person kan man säga. 

 

”Innan var jag mer påverkad av den yttre bilden av verket där media får 

verket att anses stötande. Nu ser jag mer juridiken bakom, på ett sätt är jag 

annorlunda inte hårdare eller mer synisk men jag förstår besluten och 

känner inte att det är motbjudande utan rätt” (Intervjuperson E). 

 

Media har uppmärksammat migrationsverket vid ett flertal tillfällen och den övergripande 

åsikten är att alla handläggare tar avstånd från tårtkalas och liknande. Men vid enskilda fall 

ser de annorlunda på media. 

 

”särskilt när det står saker i media där migrationsverket framstår som 

bödlar. Det är ingen som har en värdegrundande åsikt. Förstår inte hur 

migrationsverket fungerar. Det är endast personer som arbetar här som 

förstår hur situationen verkligen ser ut. Dem som inte har kunskap om 

utlänningslagen förstår inte. Man håller sig då till sina medarbetare och 

talar inte så om skriverierna med andra då de inte förstår” 

 (intervjuperson E). 

 

Det finns en form av grupptillhörighet både till Migrationsverket som organisation och till de 

anställda dock inte för alla handläggare och sedan finns det också en form av 

grupptillhörighet inom avdelningen. Tillhörigheten till Migrationsverket skapas då man har 

liknande syn på lagar och en annan förståelse för hur politik och lagar styr deras arbete. Inom 

avdelningen tyr man sig också till personer som passar in i ens egen bakgrund eller erfarenhet.  

Nyanställda och yngre umgås med yngre och kan träffas även på fritiden. De som är singlar 

umgås på ett annat sätt än dem som har familj och barn. Gemenskapen sträcker sig också 

mellan olika värderingar hos handläggare på avdelningen, men dessa umgås inte på samma 

sätt privat. Det är främst yngre som vill umgås privat. 

 

Tjänstemannarollen i organisationskulturen 
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Även om de flesta inte anser att det finns någon yrkesetik eller vad man kan kalla en 

handläggaretik så finns det ändå något som gör att de tänker likartat. Även om de inte tänker 

likadant så handlar de på ungefär samma sätt. Handläggarna menar att det finns ett sätt man 

ska vara som tjänsteman vilket innebär att man ska uppträda på ett vist sätt och bemöta de 

personer man utreder med respekt och att alla skall bemötas på samma sätt. Handläggarna 

påpekar att man som tjänsteman skall vara objektiv och rättvis och man skall sträva efter rätt 

beslut. 

 

 ”Man har faktiskt en makt. Det är mycket också hur man använder den makten i arbetet som 

är etik” (intervjuperson B). Det finns ett visst svängrum för tjänstemannen att handla inom 

ramarna för lagen. Riktlinjerna för hur en handläggare skall vara finns nedskriva och skall 

följas trots att det inte är lagar utan mer förhållningsregler. 

 

Att följa lagarna är det enda en handläggare skall syssla med. Deras arbetsuppgift är att göra 

utredningar och fatta beslut grundade på lagarna i utlänningslagen.  

 

”… så även om jag vet att det är ett skenäktenskap så, så kan jag inte göra 

något åt det så är lagarna/…/ det är ofta de som inte har rent mjöl i påsen 

som gifter sig… de som inte är gifta är ofta de som inte känner något behov 

av det för att kunna komma hit…” (intervjuperson A). 

 

Även om den största delen av besluten som fattas av handläggarna inte är tveksamma fall där 

det är ganska uppenbart vad som skall bli utslaget så finns det de fall som är tveksamma och 

där de får hjälp av beslutsfattarna. Men det är också här som handläggarna tolkar lagen på 

olika sätt. Det finns ett utrymme i vissa av utlänningslagarna att tolka dem. Vissa av 

handläggarna tycker att det är fel att man kan tolka dem och vissa tycker att det är rätt att man 

kan tolka dem. En handläggare menar att vissa vill ge avslag och väljer då att tolka på ett visst 

sätt och att vissa vill ge bifall och tolkar då på ett annat sätt, eller så använder de olika lagar.  

Detta medför att det blir orättvist för de som blir utredda av olika handläggare.  

Även om man inte kan vara objektiv är det viktigt att ha en fasad där man inte visar 

personerna man utreder hur man känner och tänker eftersom det är lagarna som styr. 

En handläggare har inte så stor möjlighet att bestämma även i avvägningsfall eftersom de hela 

tiden som nyanställda har en fadder och även senare alltid har en beslutsfattare som övervakar 

arbetet och när det finns tveksamheter i ett fall så ska handläggaren utreda fallet men sedan 
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lämna över det till beslutsfattaren som genom att ha större erfarenhet besluta om 

handläggaren har dragit en korrekt slutsats. Det handläggaren kan göra för att påverka är att 

välja vilken beslutsfattare man väljer då det är allmänt känt att olika beslutsfattare beslutar 

olika. Vissa mer positivt än andra! 

 

Det finns en debatt på avdelningen gällande lagarna och vad som skulle vara bra om det 

tillfördes i lagen. Exempelvis att det inte alltid går att göra något om de vet att personer inom 

ett äktenskap kan fara illa eller att de inte får berätta för personen som kommer till Sverige att 

dennes partner är i en utredning om misshandel eller våldtäckt. Handläggarna kan informera 

om vad det är för lagar som gäller men inte mycket mer. Det är också vanligt att personen 

som utsätts för övergrepp inte vill polisanmäla. Utan anmälningar och straff kan inte 

handläggaren göra något för att hjälpa personerna som är utsatta och som har problem i 

familjen. Handläggarnas uppgift är att utreda och följa de lagar som finns och det gör att deras 

handlingsförmåga också blir begränsad. Man kan mest lyssna på dem inte handla! 

 

”Man har ju egna … jag har gjort enligt lagen, det gör jag alltid förståss! 

Men sedan att jag kanske tycker… egentligen tycker jag att det inte var rätt. 

Men jag kan inte personligen påverka det. Det går inte att göra det som är 

gott. Gör man det så bryter man mot lagen och arbetsgivaren avskedar en” 

(intervjuperson B). 

 

Att meddela personen i fråga anonymt har kommit upp i en handläggares tankar men för 

denna handläggare har det inte varit försvarbart. För man får inte göra det, det är inte rätt.  

 

 

Etiken  
Handläggarna känner att de har ett ansvar och en plikt att följa de förordningar som finns, 

deras åsikter och deras etik är inte vad som är viktigt utan att det finns etiska stadgar, lagar 

och liknande som föreskriver hur handläggarna skall handla. Om de bryter mot dem gör de 

inte sitt arbete och då får de sparken. Det är mot lagen att inte följa den till varje del och deras 

arbete är väldigt styrt av lagar, som sekretess etc.  
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Att följa lagarna är vad som är rätt och att följa vad de själva känner ”vara snällt” är inte alltid 

rätt och det som är rätt är också inte oetiskt. Det finns en anledning till att lagarna finns och 

därför skall de också följas.  

 
Under frågor kring lagen och hur god den är och hur ens egen etik faller innanför ramarna för 

den svarade handläggarna: att om det vore helt emot deras egen etik så skulle det vara mycket 

svårt att arbeta där. Även om lagen är fyrkantig så är den inte helt fyrkantig utan den går att 

tolka och det gör att man ändå faller innanför ramen för vad man själv tycker är rätt.  

 

Angående de etiska riktlinjerna och hur de fungerar i verkligheten: 

 

”…men jag tror att vi tror att vi följer dem mer än vad vi gör. Man blir lite 

avtrubbad. För man möter så många varje dag att man kanske inte följer dem 

precis som man vill, man tänker sig inte för. Det kan jag se hos mina 

kollegor… i mitt arbete tror jag man kan missa något och inte tänker på det. 

Man kan missa lite i bemötandet. Så etiken officiellt tror jag den är bra men i 

arbetet kanske man missar lite” (Intervjuperson D). 

 

Att inte ha fördomar eller åsikter om familjesituationer eller andra länder är viktigt när man är 

en objektiv tjänsteman. ”Jag hoppas att inte min subjektiva känsla påverkar mitt beslut det är 

etik och moral för mig” (intervjuperson B). 

 

Objektivitet? 

En diskussion som tagit upp alla handläggarnas tankar har varit objektiviteten och hur man 

förhåller sig till den. Här ser man att de som är yngre och nyligen har tagit en 

högskoleexamen känner sig mer bundna av objektiviteten och hur man skall följa lagarna. De 

menar att det är oetiskt att inte vara objektiv och följa lagarna precis som andra personer har 

följt dem före dem själva. I de fall där det finns olika tolkningar av lagarna så följer mer 

nyanställda de beslut som mest liknar sina egna fall. Framför att göra en egen avvägning av 

vad de själva tycker passar. Handläggare med mer erfarenhet verkar lägga större vikt vid 

erfarenhet. Har man arbetat ett tag så vet man vilka lagar som gäller och vilka man kan 

använda för att få ett positivt beslut om det är det man strävar efter. Alla är medvetna om att 

valet av beslutsfattare leder till olika svar på handläggarnas frågor. Så man kan välja att gå till 

en beslutsfattare som försöker att bevilja eller som försöker att avslå, självklart finns det 
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också de beslutsfattare som anses vara objektiva i sina bedömningar. Det är handläggaren 

själv som väljer att gå till en viss beslutsfattare. 

 

”…när det är tveksamma fall där jag har möjlighet att göra ett beslut så 

försöker jag för det mesta att det skall vara positivt, att det blir beviljat… 

etiskt kanske du skulle kalla det…” (intervjuperson A). 

 

En viktig del av handläggarnas etik är om de skall välja att vara objektiva och att det är etiskt 

rätt att välja en objektiv beslutsfattare så att utredningen blir objektiv, en handläggare menar 

att det är oetiskt att inte välja en objektiv beslutsfattare. En annan handläggare menar å andra 

sidan att det etiskt rätta är att göra så mycket som möjligt för att ge de som söker ett 

beviljande. Att man ska gå den extra milen för att försöka få den sökande att få stanna. Att 

man kan ha en annan åsikt grundad på andra lagar som stöder ett beviljande även om det inte 

är de lagar som beslutsfattaren använder. Beslutsfattaren är ändå den person som i slutändan 

tar beslutet i avvägningsfall och som tar ansvaret för att rättssäkerheten följs.  
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Analys 
För att förstå hur handläggarna påverkas av organisationskulturen på Migrationsverket är det 

viktigt att få en klar bild över hur organisationen är uppbyggd. Genom att förstå 

organisationen förstår man också organisationskulturen. De två första delarna i analysen 

beskriver organisationen som handläggarna arbetar i. 

 

Offentlig och privat miljö 
Genom observation kommer två bilder av migrationsverket fram som en offentlig bild av 

verket och en privat bild av verket. Genom att titta på inredning och placering av 

Migrationsverket kan man se att organisationen vill skapa en bild av sig själv. Denna bild där 

det inte finns någon personlighet eller där man inte ser någon form av intrycka av vad det är 

för personer som arbetar där. Allt är uppbyggt som om man bara har satt in människorna efter 

att verket redan har konstruerats.  

 

Den byråkratiska organisationen skall vara uppbyggd utan personligheter och utan att 

individerna i den syns. De är där för att verkställa beslut och det är meningen att de skall 

utföra en yrkesroll där de anställda när som helst skall kunna bytas ut mot en annan individ 

som har samma kompetens. (Boglind 2005) 

 

Enligt kunskapssociologin tänker personer utifrån hur de uppfattar andra individer genom den 

sociala interaktionen. Det är normalt att när man befinner sig i en annan grupps habitus så 

anpassar man sig efter hur individerna tillhörande detta habitus handlar och reagerar (Berger 

2003). 

 

När en organisation som Migrationsverket styrs i en hierarkisk ordning och där byråkratin 

styr, har immigranten inte ens möjlighet att påverka sin egen situation. Redan att komma till 

Migrationsverket där allt är format på ett sådant sätt (utan personlighet) skapar en förståelse 

hos den lilla individen att den inte kan påverka. Den familjära känslan som ger förtroende 

försöker Migrationsverket skala bort.  Människan är väldigt anpassningsbar och föränderlig 

och immigranten är hela tiden medveten om hur personer i det svenska samhället handlar och 

agerar. Ju längre en person har bott i ett land desto mer likvärdigt beter den sig enligt 

kunskapssociologin. Observerar man hur olika personerna i väntsalen beter sig kan man också 

se hur mycket deras egen sociala miljö överrensstämmer med den på Migrationsverket. Det 
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syns också tydligt vilken samhällsstruktur som personen tillhör. I Sverige som anses vara ett 

modernt samhälle är individerna mer självständiga och säkra på sin egen ställning. Personer 

som kommer från en annan samhällsstruktur, påverkas av denna samhällsstruktur och kan då 

vara mer underlägsna och blyga när de möter myndighetsutövare som handläggare på 

Migrationsverkets ”avdelning för bosättning”. 

 

Det som är dolt för dem som kommer utifrån är den familjära känslan som man ser i 

handläggarnas fikarum. Utåt sett är handläggarna tjänstemän men när de umgås med andra 

handläggare där de som de utreder inte ser kan de faktiskt vara sig själva. Precis som de i 

väntsalen påverkas av handläggarna påverkas också handläggarna av hur andra i 

organisationen handlar. Det finns ett sätt som man bemöter dem i väntsalen och ett sätt att 

bemöta andra inom organisationen. 

 

Miljön på Migrationsverket är konstruerad så att man inte ser handläggarnas personlighet. En 

byråkratisk organisation skapar en distans till de anställda eftersom de skall vara utbytbara 

och vill inte se deras personliga egenskaper. Handläggarna är verktyg för att verkställa beslut. 

En objektiv miljö skapar en distans till de sökande genom att de inte lär känna handläggarna 

som individer med intressen. Om handläggarna hade haft foton och pynt på sina kontor hade 

de sökande fått en bild av vem handläggaren var som personer. Nu ses de endast som sin 

yrkesroll 

 

 

Migrationsverkets organisationskultur 
Flera av handläggarna som intervjuades menade att Migrationsverket var en odemokratisk 

organisation, där det är politikerna och utlänningslagen som styr deras arbete. Det finns 

förhållningssätt för hur de skall handla i alla uppkomna situationer exempelvis för hur man 

skall bemöta de sökande och för hur man skall bemöta varandra. Det finns etiska riktlinjer för 

hur man skall handla och olika avdelningar och experter att fråga i olika fall.  

 

Weber beskriver hur en byråkratisk organisation ser ut och vilka beståndsdelar den har. Det är 

en organisation som styrs hierarkiskt och där de anställda ska lyssna på sin chef eller 

överordnade men att det inte är chefen som själv beslutar vad som skall göras utan det finns 

lagar och regler som även denna chef måste styra enligt. Den anställda utför inte sina arbeten 
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endast för att chefen säger det, utan även här är det så att de följer de lagar och förordningar 

som skall följas. Det viktiga för de anställda är inte vad resultatet blir utan hur det utförs och 

förståelsen att saker skall utföras på ett visst sätt för sakens skull (Boglind 2005). 

 

Handläggarna arbetar i en byråkratisk organisation där deras arbete styrs av lagarna och deras 

sätt att utreda också styrs av lagar. För en handläggare på Migrationsverket är det 

ovidkommande huruvida de ger bifall eller avslag. Det viktigaste är att rättsäkerheten har 

skipats. Att de har utfört sitt arbete efter de lagar och föreskrifter som finns. 

 

Institutionalisering 

Tillhör man en stark organisation som Migrationsverket med en lång historia så är det inte det 

individuella som är huvudsaken utan det praktiska. Det finns många regler för hur man skall 

handla och även behandla de sökande, men det är den sociala interaktionen som återskapar 

dessa regler. Det innebär att handläggarna handlar på det sätt som andra handläggare och 

anställda handlar. Situationen med handläggaren (tidigare diskuterad i Resultat sid. 21) som 

inte sa till när han ansåg att en annan handläggare bemötte en sökande fel är ett tecken på 

anpassning efter hur det fungerar i den sociala interaktionen och organisationskulturen 

(Inspirerad av Berger m.fl. 2003).  

 

Enligt Ahrne och Hedström är organisationskulturen och de etiska riktlinjer som har skapats 

utformade för att följas i en byråkratisk organisation. Den nyanställda som handläggaren får 

en bunt med riktlinjer och föreskrifter för hur denna skall handla. Samtidigt får den en fadder 

och andra som kontrollerar så att den nya handläggaren verkligen följer och anpassar sig.  

 

Att en handläggare inte vågade säga till när en kollega handlade oetiskt enligt hans egen 

mening bekräftar också att den nyanställda inte har rätt att tala om för de som redan är 

inskolade hur man skall handla. Det verkar också finnas en utarbetad lojalitet och en 

förståelse som denna handläggare beskriver det: handläggare har stor tidspress och hinner inte 

reflektera över bemötandet. Det inte är det huvudsakliga i deras arbetsuppgift. 
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Påverkningsmöjligheter 

Intervjupersonerna anser att de så gott som inte har någon möjlighet att påverka 

organisationen. De anser ändå att de har lite makt och möjlighet att påverka på individnivå 

alltså de fall de själva utreder. Sin egen situation kan de påverka dels under tid genom att de 

har större möjlighet att påverka efter att de har arbetat en längre tid i organisationen och det 

finns möjlighet att berätta vad man känner och tycker för avdelningscheferna. 

 

Enligt Bolman och Deal är det genom att fördela makten inom organisationen som man får en 

bra struktur och en organisation som kan fortleva. Om de anställda inte får någon form av 

makt kan det skapa problem eftersom de anställda då inte känner sig delaktiga och inte 

anstränger sig i samma utsträckning.  

 

Genom att Migrationsverket ger handläggarna en form av makt där de själva har ansvar för 

sina utredningar och fall gör det också att det skapas en känsla hos handläggarna att de har 

frihet och att de har möjlighet att vara delaktiga vilket leder till att de anstränger sig mer för 

att göra ett rättvist och korrekt beslut.  

 

Bolman och Deal menar också att om de anställda får för mycket makt skapar det på samma 

sätt som för lite makt en tröghet och medför att arbetet inte blir utfört till lika stor belåtenhet. 

 

Migrationsverket har gett handläggarna lite makt och beslutsfattarna ännu lite mer makt det är 

beslutsfattarna som kontrollerar så att handläggarna gör ett korrekt arbete. Så alla beslut är 

inte upp till handläggarna, det skulle ge dem för mycket makt. De har också skapat ett 

handlingssätt för handläggarna där de skall handla precis som andra handläggare. Där de 

internutbildar och har faddrar som hjälper de nya handläggarna att passa in i organisationen så 

att de inte har så stor möjlighet att påverka organisationen. På samma sätt har det också 

bildats ett etiskt råd som kan hjälpa handläggaren i frågor som har med etik att göra vilket 

leder till att handläggarens egen frihet att ta ställning i sådana frågor minskar. Det finns ändå 

möjlighet att avancera till en annan befattning och på det viset få mer makt. Om handläggaren 

anpassar sig från början har denna större möjlighet att få en annan befattning i framtiden 

eftersom den då blir accepterad av organisationen. Sättet att fördela makten skapar en 

homogenitet i organisationen. Det märks tydligt genom den omfattande internrekryteringen 

att Migrationsverket försöker skapa en homogenitet. 
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Migrationsverket påverkar handläggarna att tänka på ett speciellt sätt genom att internutbilda 

alla. De som har arbetat länge lär upp de nyanställda. När handläggarna har arbetat länge kan 

de påverka både sin egen situation mer och även annat i organisationen. För att få fast 

anställning känner de nya ett krav att anpassa sig efter organisationskulturen. Egentligen 

påverkar inte handläggarna organisationen ens när de arbetat en längre tid, utan det är 

organisationen som påverkar handläggarna att tänka på ett speciellt sätt och sedan 

vidarebefordrar handläggarna detta tankesätt till nyanställda. Migrationsverket styr de 

anställda exemplariskt enligt den byråkratiska organisationsmodellen. 

 

Organisationskulturens påverkan på individen 
Genom hur organisationskulturen är konstruerad påverkas handläggarna att tänka och handla 

utifrån denna kultur. I följande avsnitt följer man hur handläggarna påverkas och förändras 

som individer. Det är så väl Migrationsverkets intressen som personlig vinning och 

omvärlden som skapar denna förändring. 

 

Har man arbetat länge på Migrationsverket kan man påverka mer och har man inte arbetat 

särskilt länge så behöver man anpassa sig efter hur de andra handlar. Det är ett typexempel på 

hur Bauman beskriver problemen med den byråkratiska organisationen där handläggaren 

anpassar sig efter hur arbetet skall utföras och går in i sin yrkesroll utan att subjektivt 

reflektera över varför man gör på ett speciellt sätt. 

 

När de nyanställda handläggarna anpassar sig efter de rådande reglerna och 

organisationskulturen gör de det i samband med den sociala interaktionen som 

kunskapssociologin diskuterar. De anpassar sig för det första efter regler som är nedskrivna 

men det är genom påverkan av de övriga anställda som de anpassar sitt tankesätt. De har fått 

lära sig att anpassa sig. Det är så här man gör! Ju längre handläggarna har arbetat ju mer lika 

tänker de (inspiration Berger m.fl. 2003). 

 

När handläggarna kommer hem känner flera att de kan vara en annan person. Vilket pekar på 

att Migrationsverket som organisation påverkar individerna att tänka som övriga anställda på 

arbetet. Det verkar som att organisationen strävar efter att individerna inte skall tänka eller 

tycka vad de själva tror är rätt utan istället anpassa sig efter hur organisationen tänker. På så 

sätt skapar objektiva individer. Det är ett sätt som byråkratiska organisationer använder för att 
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få de anställda att passa in i leden (Boglind 2005). Flera handläggare kände att deras 

personlighet hade förändrats även hemma då de inte tänkte och kände på samma sätt längre 

efter att ha arbetat på Migrationsverket visar i hur stor utsträckning Migrationsverket som 

organisation har lyckats förändra individerna och anpassa dem efter hur de vill att deras 

anställda och organisation skall fungera.  

 

Organisationskulturen har förmågan att få individer att anpassa sig efter hur andra personer 

handlar och detta skapar en homogenitet i organisationen (Ahrne och Hedström 1999). 

 

Flera tyckte det var obehagligt att träffa personer som dem hade handlagt på stan. De visste 

inte riktigt hur dem skulle bete sig i en sådan situation. Det kan bero på det som Bauman 

diskuterar, där man har satt sig in i en yrkesroll och resultatet är inte det viktiga utan att det 

blir en rättvis bedömning. När de inte är på arbetet så behöver de inte längre ha denna 

yrkesroll även om de anser att de har tagit rätt beslut. Mötet gör att de kanske kan se på dessa 

individer i ett annat ljus och om de även är mer känslosamma privat än när de arbetar gör det 

att de blir tvungna att se vad deras beslut har lett till. Om det är så att de har gett denna person 

ett avslag så måste de även se eller tänka hur dennas situation har förändrats och hur beslutet 

har påverkat denna person. Invandraren kanske behöva gömma sig eller fly från polis och 

myndighet.  

 

Den gemenskap och tillhörighet som har skapats på Migrationsverket har gjort att 

handläggaren inte behöver tänka och ta ställning i alla utredningar. Vad handläggaren själv 

tycker är inte viktigt utan de handlar då utifrån bestämda regler. På stan är handläggaren en 

enskild individ och reflekterar kanske mer. 

 

Media och den allmänna bilden 

Handläggarna tycker att medias bild är fel. Innan tyckte de själva att deras egen förförståelse 

var mer påverkad av media. De tycker efter att ha arbetat på Migrationsverket att de ändrat 

uppfattning och förstår på ett annat sätt varför Migrationsverket handlar som det gör. 

 

Det finns en organisationskultur på Migrationsverket med stadgar för hur man skall handla 

både gentemot de sökande men också allmänt. Det finns etiska stadgar som skall följas och ett 

etiskt råd där man som handläggare får rådgivning i hur man skall arbeta och utreda. Göran 

Ahrne och Peter Hedström diskuterar just denna form av organisationskultur som är skapad 
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av organisationen själv och menar att det är ett sätt att övervaka de anställda (Ahrne och 

Hedström 1999). Handläggarna menar själva att deras egen etik överensstämmer med 

Migrationsverkets etik. De är medvetna om att riktlinjerna inte alltid följs perfekt men dessa 

etiska stadgar gör att de ändå anser att de har liknade etik med verket. 

Precis som Göran Ahrne och Peter Hedström diskuterar är det alltid så att individen aldrig kan 

försvinna helt i organisationen utan det finns alltid en mänsklig faktor och känslor (Ibid.). Det 

kan vara så handläggarna tolkar uppkomna situationer. Eftersom de håller med 

Migrationsverkets stadgar står de på Migrationsverkets sida och försvarar det mot media etc. 

men det är människor som arbetar på Migrationsverket som inte alltid följer dessa stadgar 

eller kan göra misstag. Handläggarna fördömer de handlingar som tårtkalas och liknande då 

det inte är Migrationsverket som har gjort det utan enskilda individer som har handlat fel. 

Intervjupersonerna tar avstånd mot specifika individer men inte mot organisationen. 

 

Bauman diskuterar hur man känner en starkare etik gentemot sina arbetskamrater och försöker 

att göra rätt gentemot dem. Det är fel att göra på ett sätt som de andra inte gör på grund av 

närheten (Bauman 2004). Weber diskuterar också hur organisationskulturen skapar en 

grupptillhörighet där man lär upp varandra och förväntar sig vissa saker av varandra. Det är 

inte den enskilda individen som är viktig utan helheten och man skapar en form av förtroende 

gentemot varandra (Ahrne och Hedström 1999). 

 
Man har en gemenskap på Migrationsverket och känner att man kan diskutera saker som 

utomstående inte förstår eftersom de inte har kunskapen om utlänningslagarna och liknade. 

En självklarhet är också att de påverkas av att interagera med varandra dagligen. 

Handläggarna blir insocialiserade i organisationen.  

 

I artikeln anmälda tjänstemän straffas inte kan man också se att organisationen försöker 

skapa en samhörighet och ett försök att hjälpa varandra och stå enade mot omvärlden. De 

straffar inte sina egna så hårt. Handläggarna och organisationen försöker att skapa en 

gemenskap. Det kan bero på att det finns många olika former av risker i samhället och man 

behöver en känsla av att vara enade och trygga. Beck beskriver just skapandet av trygghet 

som en viktig beståndsdel i risksamhället (Beck 2002). Handläggaren som inte känner något 

speciellt för dem som står utanför Migrationsverket och försöker komma in men är väldigt 

glad för att hon själv lätt kan byta yrke inom verket visar att det finns en gemenskap och en 

tillhörighet som de anställda känner och trivs med. Men samtidigt upplever handläggarna 
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risker i stor grad eftersom de har fått lära sig att man måste följa de lagar som finns annars får 

man konsekvenser. Om de inte följer lagarna så blir dem anmälda eller förlorar arbetet. De 

som inte har fast tjänst anpassar sig för att få fast i framtiden. För de nyanställda märks det 

positiva med att kunna byta yrke inom verket men först behöver de skapa ett förtroende. 

 

Bauman menar att det har blivit ett individualistiskt samhälle där man i första hand tänker på 

sig själv och sina egna möjligheter (Bauman 2002). Handläggarna lever i detta samhälle och 

även om de kan försöka att manipulera eller förändra lagarna finns det en risk för dem som är 

nya att de inte får fast anställning så då är det bäst för dem att vara tysta och följa mängden 

tills de sitter säkert. Det är riskabelt att inte följa lagarna och även om det kanske skulle vara 

gott att bryta mot dem för att hjälpa någon annan vill man inte ta risken eftersom det kan 

medföra problem för en själv. Förlorar de arbetet kan det leder till svårigheter att få nytt 

arbete. Blir de inte avskedade kan medarbetare tycker illa om en eller fryser ut en.  

 

Organisationskulturen påverkar handläggaren att tänka på ett speciellt sätt. Även om 

handläggaren tänkte och kände på ett visst sätt innan ändrar de uppfattning efter att de blivit 

anställda som handläggare. Organisationskulturen är konstruerad av organisationen då det 

finns många förhållningssätt till allt handläggarna gör vilket också rättfärdigar deras arbete 

(även avslag). Genom att Migrationsverket får mycket kritik skapas en gemenskap där 

handläggarna förstår de beslut som fattas och menar att utomstående inte kan förstå på samma 

sätt. Handläggarna anpassar sig också efter organisationen för sin egen personliga utveckling 

och för att kunna förbättra sina egna förutsättningar som makt och avancemang inom verket, 

eller bara för att riskerna är för stora att inte göra det. 

 

Tjänstemannarollen och organisationskulturen 
Med utgångspunkt i Organisationens miljö förstår man hur kulturen har skapats och format 

handläggarna att tänka på ett speciellt sätt. Nu kommer handläggarnas syn på sig själva som 

en del av systemet tillsammans med en reflektion över hur handläggarna strävar efter 

yrkesskicklighet. 

 

Handläggarna som intervjuades menade att de var tjänstemän och att det är en roll som man 

behöver ha på Migrationsverket där man är objektiv, noggrann och ordentlig. Det är inte 

meningen att man som tjänsteman skall ha åsikter eller tankar om hur saker skall eller borde 
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vara eftersom de ändå är tvungna att följa lagarna som finns. Deras arbete går ut på att vara 

objektiva och rättvisa och det är de genom att utföra sina utredningar så rättvist som möjligt 

och ta ställning till de lagar och domslut som tidigare har utförts.  

En tjänsteman är en person som är en neutral verkställare av politiska beslut. Peter Ehn menar 

dock att det inte är enda sanningen utan tjänstemannen skall också genom sin makt och frihet 

verkställa politiken (Ehn 1998). 

 

Det handläggarna funderade över var hur objektiv man kan vara och även om deras uppgift 

var att verkställa beslut grundade på lagarna skrivna av politikerna. Så finns det alltid en 

möjlighet för handläggaren att personligen påverka beslutet. Dels genom att välja vilken 

beslutsfattare de vänder sig emot men också genom deras personliga val av vilka lagar de 

använder i det aktuella fallet, vilket de för vidare till beslutsfattaren. Lagarna är skrivna på ett 

sådant sätt att de går att tolkas. 

 
Det finns också fall där handläggarna känner att lagarna är som de är. Även om handläggarna 

ser brister eller tycker att vissa problem inte uppmärksammas inför lagarnas ramar kan de inte 

förändra dessa. Det medför att de inte kan handla och hjälpa t.ex. de som inte polisanmäler för 

att de är rädda att bli tillbakaskickade till sitt hemland.  

 

Weber tar upp att i en byråkratisk organisation så kan inte de som är längre ner i 

organisationen påverka organisationen (Ahrne och Hedström 1999).  

Bauman diskuterar även hur staten har konstruerat eller manipulerat moralen och istället för 

religion är det nu meningen att man på samma sätt skall följa den objektiva moralen. Men han 

menar också att det inte är möjligt eftersom moralen skapas i interaktionen mellan individerna 

(Bauman 2001). Flera handläggare menade att lagarna som finns överrensstämmer med deras 

egna personliga etik, att moralen i stort sett är densamma. Fall som gäller etik som 

exempelvis frågan om att den ena parten inte anmäler till polisen har fått gehör på 

Migrationsverket vilket också gör att handläggarna kan ta upp det som ett problem eftersom 

det redan är på tapeten och diskuteras. Det bidrar till att handläggarna inte behöver ta avstånd 

från organisationskulturen. På något vis försöker handläggarna anpassa sig efter 

organisationens etik och när deras personliga etik överrens stämmer är det något som 

diskuteras flitigt men när deras personliga etik inte gör det diskuteras inte frågan. Man ser här 

att även om moralen uppfattas som objektiv är den inte det eftersom den ändras beroende av 

individerna som styr och de anställda som återupptar frågan. 
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Den objektiva moralen har ersatt den personliga etiken hos handläggarna. De är inte 

reflekterande individer som tänker ut vad som är rätt eller fel utan de följer de lagar och 

föreskrifter som finns eftersom de är tjänstemän. Det de själva har möjlighet att påverka och 

tolka är inte av betydelse för organisationen. 

 

 

 

Etik 
Vad som är etik kan debatteras i oändlighet. Det som framkommer i denna analys är att 

handläggarnas på Migrationsverkets ”avdelning för bosättning” har en speciell förståelse av 

fenomenet ”etik”. Etik för Intervjupersonerna är att inte använda sina subjektiva känslor utan 

vara objektiv. För handläggarna är det egentligen inte relevant att vara etiskt ”god”.  

 

Objektivitet? 

De flesta handläggare förespråkade objektiviteten och strävade efter den, särskilt de 

nyutbildade. Många menade också att de hellre ville bevilja än avslå ansökningarna. Alla 

handläggare följer lagen men det är endast någon som är villig att gå den extra milen för att få 

ett positivt beslut. Som att ringa några extra samtal eller gå igenom lagarna extra för att hitta 

kryphål. 

 

Precis som Owe Wikström skriver i Sonjas godhet, medkänsla i en självupptagen tid så finns 

det många som i sitt yrke arbetar med att hjälpa andra människor, det kan vara sköterskor 

eller läkare som skall vara omhändertagande och rädda liv. Dessa personer hjälper inte en 

individ för att de har medkänsla med denna utan de utför sitt arbete. Det är deras yrke och de 

gör bara det de är utsatta att göra.  

 

Precis samma sak gäller i Olle Jepsons artikel omänskligheten tränger sig på där ansvarar 

olika personer för speciella arbetsuppgifter och det medför att resultatet försvinner från dem 

som endast utföra det som är dennas arbete. En del av helheten  (Jepson DN). 

 

Bauman beskriver detta som att man försöker få alla att förlita sig till experter och man fråntar 

experterna helheten genom att allokera dem på en viss plats i en viss tid utan att kunna se 
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resultatet. Även om experterna ser resultatet har de ingen känsla för vad som är bra utan det 

de utför är bara sitt arbete.  

 

På samma sätt fungerar handläggarens arbete. De ser personerna och träffar dem kanske under 

intervjuer eller så är de bara ett dokument som skall utredas. De verkställer inte själva beslutet 

som de har tagit. De utför det arbete som de har betalt för. Det är inte meningen att man skall 

vara känslomässigt engagerad som läkare eller som handläggare det som är viktigt är att man 

utför jobbet och gör det på rätt sätt och att det medför att beslutet också blir rätt. 

Sonjas godhet är något som kanske inte finns i verkligheten. En godhet utan like där man 

tänker på andra och vad som är gott i första hand. Men det finns även sådana personer i 

verkligheten men de är mer bundna till samhället. Läkaren i artikeln ser vad som är gott och 

vill att det skall göras vad som är gott. Men han följer ändå vad hans chefer säger och precis 

samma sak gäller för en handläggare. Även om det finns de som vill göra allt för att få 

personerna att stanna eftersom det är etiskt gott följer även dessa vad lagar och chefer säger. 

Organisationen och samhället är uppbyggt så att individerna inte vågar bryta mot reglerna. 

Det moderna samhället kräver att invånarna i nationen följer lagarna och moralen som finns. 

Hur skulle det se ut annars? (Frågar sig en av handläggarna). 

 

Handläggarna kan inte vara objektiva men deras strävan är att hålla en distans. Att ha för 

mycket känslor skapar problem och man orkar inte att alltid tänka på etiken som en 

handläggare säger. Att använda sig av organisationskulturen och utföra sitt arbete objektivt är 

ett sätt att själv slippa ta ställning i enskilda fall. Den organisationskultur som finns visar 

tydligt att handläggarna strävar efter en objektivitet och anledningen till det kan vara att de då 

inte behöver ta ställning till vad som är gott.    

 
Bauman menade att det inte går att skapa en objektiv moral men det begreppet är snarlikt med 

hur handläggarna tänker och handlar. De kan inte vara helt objektiva men de strävar efter det 

och anser det vara av stor etisk betydelse att inte handla efter personliga känslor. På det sättet 

har den personliga etiken ersatts av lagar och förordningar, en objektiv moral. Människor bryr 

sig ändå om andra och att vara god är inte något som strider mot den objektiva moralen 

snarare tvärt om. 
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Slutsats 

 
Att Migrationsverket är en byråkratisk organisation bekräftas i föreliggande uppsats, med stöd 

av Webers beskrivning av en typisk byråkratisk organisation. Det medför också att 

organisationskulturen på Migrationsverket är konstruerad utifrån samma mönster. Det är 

ledningen som har definierat lagarna och riktlinjerna för hur de anställda skall handla. Genom 

att fördela makten så att handläggarna får en liten del av den skapas mening för handläggaren 

och ett ansvar. 

 

Genom att ha faddrar, regler och utbildningar skapas en homogenitet. De som har möjlighet 

att påverka är de som har arbetat en längre tid på Migrationsverket vilket också leder till att de 

reproducerar den organisationskultur som redan finns. Det gör att de nyanställda försöker att 

inte sticka ut utan anpassar sig efter den rådande kulturen. Detta kan nämligen leda till en 

framtid inom organisationen. Blir man accepterad är det lättare att påverka och komma vidare 

i karriären.  

 

Organisationskulturen verkar vara så stark att handläggarna påverkas även i privatlivet. 

Istället för att ta ställning i frågor utifrån egna åsikter eller känslor blir de nyanserade i 

diskussioner och ser lagarna bakom. De har fått en mer likartad yrkesmässig förståelse av hur 

samhället fungerar utifrån sitt arbete som handläggare, där det är lagar och förordningar som 

styr. 

 

Min personliga förförståelse inför denna utredning var att man använde sig av sin personliga 

etik i arbetet som handläggare. Slutsatsen blev att handläggarna försöker att distansera sig 

från detta och att de genom organisationskulturen har påverkats att istället sträva efter 

objektivitet som det etiskt goda. Men det finns även en antydan om att de som har arbetat 

längre har möjligheten att använda sin erfarenhet till att handla gott gentemot de sökande. 

 

På Migrationsverket har handläggarens personliga etik ersatts av en organisationsetik vilket i 

förlängningen innebär den objektiva moralen.  
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Bilaga 1. 

 
Etikarbetet 
  
Innehållsförteckning 
Allmänt ......................................................................... 1 

Etiska diskussioner ................................................... 1 
  
Allmänt 
En viktig utgångspunkt i vårt arbete är verkets 
värderingar och vår strävan att sätta den sökande i 
centrum.  
  
Verksamheten i statsförvaltningen bygger på förtroende 
och det är ett självklart krav att anställda på 
Migrationsverket lever upp till högt ställda krav på god 
etik och ett professionellt förhållningssätt i sitt arbete. 
Arbetet med att säkerställa att verksamheten vid 
Migrationsverket präglas av etisk medvetenhet har 
bedrivits fortlöpande under lång tid på verket. I verkets 
etikarbete är utgångspunkten att etik ska integreras i det 
vanliga arbetet. 
  
Etikkoder (=värderingar) är sedan tidigare etablerade 
och finns bland annat införda i verkets arbetsordning. 
Fokus i det pågående arbetet är förankringen av dessa 
principer och värderingar. Det handlar om att bygga 
upp och hålla vid liv en medvetenhet och en diskussion 
om hur man bör handla. Framgången i det etiska arbetet 
manifesteras i praktiskt handlande i det vardagliga 
mötet med sökande, kollegor och omvärld. 
  
Till rollen som ledare hör att förankra och leva efter de 
värderingar som ska råda på arbetsplatsen. God etik är 
ett chefsansvar som också kräver medarbetarnas 
delaktighet. 
  
Ur Redovisning av resultatet av Migrationsverkets 
åtgärdsprogram (UD2006/2796/MAP). 
  
Etiska diskussioner 
Alla enheter vid Migrationsverket ska föra etiska 
diskussioner.  
  
I arbetet med etiska frågor ska vi utgå från 
- värderingar, vision, ledarskapspolicyn 
- interna handböcker, som förvaltningshandboken och 
säkerhetshandboken 
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- vårt uppdrag. 
  
Det är av största vikt att strategiska diskussioner om en 
fråga som kan beröra hela verksamhetsområdet eller 
hela Migrationsverket, förs upp till ledningen så det blir 
ett enhetligt beslut kring frågan.  Diskussionerna ska 
föras i alla led och vi kan också använda Etiska rådet 
för att få vägledning. 
  
Etiska rådet regleras i SFS 2004:294 med instruktion 
för Migrationsverket.  
Rådet ska på begäran av myndigheten ”avge yttranden i 
frågor som rör utformningen av myndighetens 
verksamhet och som kan kräva etiska överväganden”. 
  
Formen för diskussionerna bestämmer enheterna själva. 
Under avsnitt  Stödmaterial i detta kapitel finns det 
material till er hjälp. Materialet  är framtaget med hjälp 
av tidigare skrifter som berört dessa frågor.  
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Bilaga 2. 
 

Intervjuguide 
 
 
 
Personligt val av yrke och organisationstillhörighet 

• Bakgrund 

• Utbildning 

• Migrationsverket 

 

Personlig etik i förhållande till organisationsmoral 

• Yrkesetiken 

• Det rätta/det goda 

• Lagar 

 

Påverkningsmöjligheter 

• Individer –fall 

• Personligen 

• Organisationen 

• Maktstrukturer 

 

Institutionalisering – normalisering 

• Grupptillhörighet 

• Risker 

• Avståndstagande - hem 

• Offentlig/privat 

• Media - allmänheten 

 


	1
	2

