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Leadership have through previous research been shown to have a great influence on the 

quality within an organisation dependent on how it practices. The aim of this study was 

to examine how leaders in the Swedish public authority Migrationsverket works with 

quality and quality management. The aim was also to analyse how leadership can affect 

the quality work within the organisation. The hypothesis was that unit managers can 

improve the quality in a public authority with their leadership. Through a content 

analysis and interviews with eight units managers in the Swedish public authority 

Migrationsverket in 2016 we found some interesting results. We analysed the results 

with theories about autonomy and five elements of leadership, as well as organization 

theory. We compared it then to previous research. The main results were that the leaders 

felt they had great possibilities to affect and lead the work of quality in the units that 

they are in charge of. But the results also revealed a contrast to this as many of the 

leaders also felt limitations with the work of quality. Our results also reveal that the 

personal characteristics the leaders described themselves with indicate a highly 

supportive leadership style like the transformational leadership. The leaders in this 

study used their autonomy within the organisation to reach the goals for the 

organisation. To do this they used their autonomy to work with their employees to reach 

the goals and increase the quality in the unit. 
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Förord 

 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra informanter som ställt upp och gjort 

denna studie möjlig att genomföra! Tack för att ni tog er tid att dela med er av era 

erfarenheter och upplevelser. 

 

Ett stort tack till vår handledare Charlotte Lebeda Henriksson som varit med oss genom 

hela arbetets gång. Tack för ditt stöd, tillgänglighet och kunskap som du bidragit till 

under studiens skapande. 

 

Vi vill tacka familj och de i vår närhet som kommit med  tips och råd till arbetet. 

 

Till våra partners vill vi rikta det varmaste tack för välbehövligt stöd och förståelse 

under arbetet. 

 

Vi vill också tacka varandra för denna fantastiska resa, tack ett väl genomfört och gott 

samarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

3 

Innehållsförteckning 

Abstract ______________________________________________________________ 1 

1 Inledning ____________________________________________________________ 5 
Problemformulering ................................................................................................... 5 
Syfte ............................................................................................................................. 7 
Frågeställningar .......................................................................................................... 7 
Begreppsdefinitioner .................................................................................................. 7 

Ledarskap och chefskap ........................................................................................... 7 

Kvalitet ..................................................................................................................... 8 

Handlingsutrymme ................................................................................................... 8 

2 Kunskapsläget _______________________________________________________ 9 
Ledarens ansvarsområden ......................................................................................... 9 

Ledarens förändringsarbete .................................................................................... 10 
Ledarens påverkan på verksamhetens kvalitet ..................................................... 11 
Ett stöttande och transformativt ledarskap ........................................................... 13 

3 Teoretisk referensram ________________________________________________ 14 
Mål- och kvalitetsstyrning inom organisationen ................................................... 14 
Fem element i ledarskapet ....................................................................................... 15 

Handlingsutrymme ................................................................................................... 16 

4 Metod _____________________________________________________________ 18 
Forskningsmetod ...................................................................................................... 18 
Vetenskapsteoretisk ansats ...................................................................................... 18 
Urvalsprocess ............................................................................................................ 19 

Urval av organisation ............................................................................................. 19 

Urval av informanter .............................................................................................. 19 

Datainsamlingsmetod ............................................................................................... 20 
Litteratursökning ..................................................................................................... 21 
Genomförande av intervjuer ................................................................................... 22 

Databearbetning och analys .................................................................................... 22 

Studiens tillförlitlighet .............................................................................................. 23 
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ........................................................... 23 

Trovärdighet och äkthet ......................................................................................... 24 

Forskningsetiska överväganden .............................................................................. 25 
Arbetsfördelning ....................................................................................................... 25 

5 Resultat och analys __________________________________________________ 26 
Sammanfattande bild av intervjupersonerna ........................................................ 26 
Enhetschefernas upplevelse av deras handlingsutrymme .................................... 26 

Begränsningar ........................................................................................................ 29 

Analys ........................................................................................................................ 31 

Hur enhetscheferna använder sitt handlingsutrymme i arbetet med kvalitet .... 33 
Produktion kontra kvalitet ...................................................................................... 33 



 

 

 

4 

Verksamhetsutveckling ........................................................................................... 36 

Personalansvar ....................................................................................................... 37 

Analys ........................................................................................................................ 40 
Produktion och kvalitetsmål ................................................................................... 40 

Verksamhetsutveckling ........................................................................................... 41 

Personalansvar ....................................................................................................... 42 

6 Slutdiskussion ______________________________________________________ 46 

7 Källförteckning _____________________________________________________ 49 

8 Bilaga 1 ____________________________________________________________ 53 

9 Bilaga 2 _____________________________________________________________ I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 

1 Inledning 
Aldrig tidigare har så många människor sökt sig till Sverige för att söka asyl under så 

kort tidsperiod som under förra året, i synnerlighet under hösten. Under år 2015 sökte 

nästan 163 000 människor asyl i Sverige varav 134 000 under det andra halvåret. Den 

här utvecklingen har bidragit till stora utmaningar för Migrationsverket så som att 

skyndsamt tillföra resurser för att upprätthålla kvaliteten i verksamheten. Dessa 

utmaningar har exempelvis varit att tillgodose boenden för de sökande och öka 

kapaciteten genom bland annat nyrekrytering och kompetensförsörjning 

(Migrationsverket 2016).  

 

Migrationsverket är skyldiga att följa förordningen om intern styrning och kontroll 

vilket innebär att myndigheten ska uppfylla krav om effektivitet, produktivitet och 

rättssäkerhet i enheterna. Själva handläggningsprocessen ska ske så snabbt och effektivt 

som möjligt. Mål som regleras för Migrationsverket definieras i regleringsbrevet från 

regeringen, där målen beskrivs vara långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar i 

verksamheten. Enhetschefen ansvarar för den interna styrningen och kontrollen inom 

den enhet som denna är ansvarig för. Under år 2015 skulle Migrationsverket utveckla 

metoden för kvalitetsuppföljning av ärendena i verksamheten men på grund av det 

ökade antal som sökt asyl har det arbetet fått stå tillbaka för styrning och rättsligt stöd i 

verksamheten. Två risker med utebliven kompetensförsörjning som myndigheten själv 

lyfter fram är delvis att kvaliteten i handläggningsprocessen minskar och delvis att de 

nyanställda inte kan arbeta så effektivt som förväntat vid ett tidigare skede av 

anställningen. Myndigheten räknar med att den växande verksamheten och 

uppföljningar av den rättsliga kvaliteten kommer bli en stor utmaning under år 2016, 

således också upprätthållandet av kvaliteten där enhetschefen ansvarar för sina 

respektive enheter (Migrationsverket 2016). 

 

Problemformulering  

Hur ledarskapet utövas har en väsentlig betydelse för verksamhetens kvalitet och hur 

verksamheten utvecklas (Shanks, Lundström & Wiklund 2014; Fogelberg Eriksson & 

Nählinder 2015; Klefsjö 2011). Tidigare forskning har visat att det ledarskap som 

utövas har stor påverkan på både verksamhetens lönsamhet, produktivitet och 

medarbetarnas engagemang. Vilket utrymme ledarna har att utveckla kvaliteten 
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påverkas av de ramar organisationen har vilket villkorar ledarens förutsättningar att 

kunna genomföra förändringar i verksamheten och på så vis utveckla verksamhetens 

kvalitet (Tollgerdt-Andersson 1993; Shanks, Lundström & Wiklund 2014). Inom den 

svenska offentliga sektorn1 har det genomförts många reformer och förändringar under 

det senaste decenniet. De reformer och förändringar som gjorts har bidragit till att 

offentliga verksamheter fått ökade krav på kontinuerlig utvärdering och uppföljning av 

kvaliteten. Det har gjorts delvis för att legitimera de resurser som används i 

verksamheten och delvis för att tillförsäkra brukarna tjänster av god kvalitet 

(Wimpfheimer 2004). Som en konsekvens av dessa organisatoriska förändringar menas 

ett nytt ledarskap vuxit fram som inneburit förändrade krav för ledaren, där krav på en 

balans mellan kvalitetsutveckling kontra effektivisering av verksamheten beskrivs vara 

central för ledarens arbete (Fogelberg Eriksson 2008). En offentlig myndighet som 

berörts av dessa förändrade reformer och som även haft betydligt ökade utmaningar 

inom det senaste året är Migrationsverket. Belastningen på myndigheten har ökat 

avseendevärt i samband med det ökade antalet asylsökande under 2015 

(Migrationsverket 2016). Det kan tänkas innebära högt ställda krav på ledarskapet för 

att möta de nya utmaningarna eftersom cheferna har det yttersta ansvaret för 

verksamheten. Vilket gjorde oss intresserade av hur ledare inom Migrationsverket 

arbetar med kvalitet. 

 

Migrationverket har genom den utmanande situationen som uppstått under föregående 

år tvingats förändras för att möta utmaningarna och de externa och interna krav som 

ställs på myndigheten. Det ledarskap som utövas inom en organisation anses påverka 

verksamhetens kvalitet. Enhetschefer på Migrationsverket har en central roll och ansvar 

för verksamhetens kvalitetsarbete. De har en ovärderlig insyn i hur det praktiska arbetet 

är utformat och utövas på operativ nivå. Av den anledningen ser vi ett värde i att 

undersöka hur chefer inom Migrationsverket upplever sitt handlingsutrymme i 

kvalitetsarbetet samt hur de agerar och arbetar med kvalitet i verksamheten på operativ 

nivå. Ur en vetenskaplig synvinkel finns det mycket forskning om ledarskap men 

forskning om ledarens möjligheter att påverka och arbeta med kvalitet i verksamheten, 

                                                 
1 Offentlig sektor benämns som en verksamhet vilken ytterst styrs av en politiskt vald styrelse (Montin 2002; Olsson 

2003; Olsson & Ingvad 2003; Christiansen et al 2012). Det regleras i lag vilket ansvarsområde som verksamheten ska 

ägna sig åt, verksamheten är skattemedelsfinansierad och formas utifrån tillgänglighet och likvärdighet (Christiansen 

et al. 2012). Vi väljer att luta oss på denna förklaring i vår studie. 
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inom offentliga myndigheter som verkar inom det sociala arbetet, är begränsad. 

Handlingsutrymme är också ett väl undersökt område på gräsrotsbyråkratsnivå2 men 

studier om chefers handlingsutrymme inom området har vi funnit vara begränsad och 

menar därför att det finns ett värde i att bidra till det forskningsområdet. Det även för att 

skapa förståelse för ledarens inverkan på kvaliteten i sociala verksamheter och eftersom 

deras arbete är det som i förlängningen tillgodoses medborgarna. 

 

Syfte 

Vårt syfte är att få förståelse för och undersöka hur enhetschefer inom Migrationsverket 

upplever och använder sitt handlingsutrymme i arbetet med kvalitet utifrån deras 

ledarroll. Studien syftar vidare till att analysera hur enhetschefer upplever sig kunna 

främja arbetet med kvalitet inom Migrationsverket utifrån sin ledarroll.  

 
Frågeställningar 
 

1. Hur upplever vissa enhetschefer inom Migrationsverket sitt handlingsutrymme i 

förhållande till kvalitetsarbetet?  

2. Hur uppger vissa enhetschefer inom Migrationsverket att de nyttjar sitt 

handlingsutrymme i arbetet med kvalitet utifrån sin ledarroll? 

 

Begreppsdefinitioner 

 

Här nedan börjar vi med att definiera och förklara några av de begrepp som vi använder 

oss av och är centrala för studien. 

 

Ledarskap och chefskap 

Begreppen chef och ledare är två begrepp som syftar till specifika personer och deras 

roller. En chef är en person som har en formell position inom en verksamhet. En ledare 

kan både ha en formell position som chef inom en organisation men samtidigt också ha 

makt och auktoritet i utan att inneha en formell chefsbefattning. Begreppen chef och 

ledare benämns som olika roller men kan också fungera kompletterande till varandra 

(Fogelberg Eriksson & Nählinder 2015; Pardey 2007). Begreppen chefskap och 

                                                 
2 Gräsrots-byråkrat (street-level bureaucrats) definieras av Lipsky (2010) vara en anställd i offentlig sektor som 

arbetar i direkt anslutning till medborgarna och kan besluta för allmänheten om förmåner eller negativa åtgärder till 

exempel socialarbetare, jurister och poliser. 
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ledarskap associeras till olika typer av utförande. Chefskap förknippas exempelvis ofta 

med kontroll, styrning och ledning av arbete medan ledarskap mer syftar till personliga 

egenskaper, beteenden, ledarstil eller påverkansprocesser (Fogelberg Eriksson & 

Nählinder 2015; Pardey 2007). Majoriteten av ledare använder både ledarskap och 

chefskap i kombination med varandra (Blomquist & Röding 2010; Pardey 2007). I 

denna uppsats syftar vi till denna kombination av ledare och chef samt ledarskap och 

chefskap när vi använder begreppen ledare, chef och enhetschef.  

 

Kvalitet 

Det finns många olika definitioner av kvalitet och vad begreppet inbegriper. En aspekt 

som ofta lyfts fram är kundens subjektiva uppfattning och upplevelse av den produkt 

eller tjänst de tar del av. Kundens krav betraktas då som god kvalitet (Pardey 2007). 

Baserat på forskning och praktisk erfarenhet definieras kvalitet i myndigheter utifrån en 

kombination av kundens behov och samhällets krav. Myndigheter mäter främst kvalitet 

utifrån handläggningstider mot bakgrunden av att tid beskrivs som en generell faktor 

vad gäller kvalitet samt ur en rättssäkerhetsaspekt. Alla aspekter av kvalitet kan dock 

inte mätas, exempelvis den service och tjänster myndigheten levererar. Kvaliteten 

säkerställs genom att ledningen inom organisationen känner tillit att medarbetarna vill 

göra ett bra arbete samt huruvida ledningen tar till sig de brister som medarbetarna 

uppmärksammar i arbetet med att leverera tjänster av hög kvalitet (Innovationsrådet 

2013). Med kvalitet i Migrationsverkets verksamhet utgår vi således från definitionen 

om hög kvalitet i myndigheter med andra ord en kombination av kundens behov och 

samhällets krav. 

 

Handlingsutrymme 

För att förklara begreppet handlingsutrymme väljer vi att främst utgå från Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2014) definition. Handlingsutrymmet är det utrymme som 

finns beroende på till exempel organisations ramar som den yrkesverksamma är 

verksam inom, hur denna väljer att agera mellan befintliga ramar och använda det 

utrymmet. Det påverkas delvis av den kompetens och kunskap som individen själv bär 

med sig och delvis också av organisatoriska, administrativa och kulturella ramar som 

finns inom organisation. Ramarna kan exempelvis bestå av organisationens värderingar, 

regler, rutiner, traditioner men även den lagstiftning verksamheten utgår från (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2014). Begreppet handlingsutrymme syftar i denna uppsats till 
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de professionellas möjligheter att välja och agera inom utrymmet som organisationen 

skapat. 

 

2 Kunskapsläget 
I följande avsnitt ges en inblick i kunskapsläget på området av tidigare forskning och 

material av annan vetenskaplig art som exempelvis antologier och vetenskapliga 

rapporter. Först redogörs för ledarens ansvarsområden och ledarens förändringsarbete. 

Sedan beskrivs hur ledaren genom sitt ledarskap och chefskap kan påverka 

verksamhetens kvalitet. Till sist redogörs för ett stöttande och transformativt ledarskap 

samt dess inverkan på verksamhetens kvalitet. 

 

Ledarens ansvarsområden 

Som chef inom offentlig sektor ska man förhålla sig till de organisatoriska ramarna. I 

Törnquist (2004) doktorsavhandling om enhetschefers och vårdbiträdens 

yrkeskompetens inom äldreomsorgen i Sverige lyfts det fram att politiska beslut reglerar 

de ekonomiska ramar chefen förhåller sig till vilka kan upplevas som begränsningar. 

Chefens uppdrag kan delas upp i två arbetsområden: verksamhetsansvar och 

personalansvar (Törnquist 2004). Verksamhetsansvaret utvärderas delvis i 

kvalitetsmätningar och delvis hur väl budgeten hålls. Ansvar och arbetsuppgifter inom 

området är administration, ekonomiansvar, möten och ansvar för medborgarna 

(Törnquist 2004). Exempelvis är det upp till chefen att fördela verksamhetens resurser 

på ett effektivt sätt samt förhålla sig till de krav som staten och myndigheterna ställer på 

både verksamheten och chefen (Wimpfheimer 2004). Det andra huvudsakliga 

arbetsområdet är personalansvar enligt Törnquist (2004) och Shanks, Lundström och 

Wiklund (2014). Personalansvaret består av personalledning, kompetensutveckling och 

personaladministrativ verksamhet (Törnquist 2004). En viktig del av personalarbetet är 

att bekräfta och visa uppskattning för det arbete som medarbetarna utför (Törnquist 

2004). Wolmesjö (2005) lyfter fram ledarens förmåga att kommunicera som central 

vilket menas innebära följande. 

 

[…] görs i termer av att kunna lyssna, vara lyhörd, kunna förmedla mål, vara aktivt 

kommunicerande, kunna skapa dialog och delaktighet, kunna vinna respekt och vara en 

god förebild i bemötandet av brukarna […] (Wolmesjö 2005, s. 240). 
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Det är även chefens uppgift att säkerställa att den expertis som behövs inom 

verksamheten finns där genom att rekrytera kompetent och tillförlitlig personal samt ta 

tillvara på personalens kompetens och skapa möjligheter för dem att använda sin 

kompetens på ett bra sätt i arbetet. Det innebär att personalen behöver utvecklas 

professionellt över en längre tid för att verksamheten skall kunna leverera insatser av 

hög kvalitet (Wimpfheimer 2004). Utbildning betraktas vara en bidragande faktor till 

sådana ökade kvalifikationer. Det betonas vara en god investering, både för individen 

själv men även den verksamhet medarbetaren arbetar på eftersom individen förväntas 

tänka mer självständigt och mer effektivt ta till sig och bearbeta information. Även om 

utbildning ofta leder till viss ökad kompetens finns det risker med detta positiva 

förhållningssätt till utbildning. Det bör inte tas för givet att individen har tillvaratagit 

den kunskap som utbildningen förväntas delge. En annan risk är att det ett utmärkande 

fokus på utbildning kan leda till att andra typer av kompetens så som erfarenhet, 

personlig lämplighet och särskilda begåvningar förbises. Det kan även göra att 

verksamheten lyfter fram utbildning som en lösning på ett problem som egentligen 

grundas i brist på resurser (Alvesson 2011). 

 

Ledarens förändringsarbete 

För att bedriva en effektiv verksamhet behöver system etableras för kontroll av 

kvaliteten. Som chef behöver man vara beredd att undersöka hur verksamheten fungerar 

och varför den fungerar så. Vidare kan kontroll av kvaliteten ligga till grund för 

utvecklings- och förbättringsarbete. Med mer kontroll av verksamheterna följer även 

större krav om att uppnå och behålla en hög kvalitet. Som chef är det viktigt att ha en 

bra balans mellan långsiktig planering och vardagligt arbete för att kunna upprätthålla 

och utveckla verksamhetens kvalitet (Wimpfheimer 2004). En risk med chefer som 

arbetar nära den praktiska sociala verksamheten är att de i regel arbetar med att hålla 

verksamheten på fötter och därför inte hinner med att arbeta med långsiktig planering 

och verksamhetsutveckling (Shanks, Lundström & Wiklund 2014). 

Alvesson (2011) lyfter fram att framgångsrika verksamheter är beroende hur 

verksamheten framställs och att det ofta betraktas som viktigare än den faktiska 

kvaliteten i verksamheten. För att förbättra resultatet inom verksamheten reformeras och 
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förändras kontroll- och ledningsmetoder av välfärdsorganisationer3 inom den offentliga 

sektorn kontinuerligt. Alvesson (2011) är kritisk till synen på detta ständiga 

förändringsarbete och betonar att det anses viktigare att skapa en verksamhet som ser 

framgångsrik ut än att visa på de resultat som verksamheten faktiskt gör. Det görs 

genom att ge skenet av att regelverk följs och att olika standarder upprätthålls inom 

verksamheten i form av exempelvis budgetar som hålls, ledarskapskurser, formellt 

behörig personal och regelverk (Alvesson 2011). 

 

Ledarens påverkan på verksamhetens kvalitet 

Ledare och chefer inom offentlig sektor förväntas ha stor betydelse för verksamheten 

eftersom ledarna ansvarar för förändrings- och utvecklingsarbete i verksamheten skriver 

Holmberg (2003) i en antologi om ledarskap. Tidigare forskning visar att lönsamheten i 

verksamheten, produktionen samt medarbetarnas engagemang påverkas starkt av det 

ledarskap som drivs inom verksamheten (Tollgerdt-Andersson 1993). Ledarna är i sin 

tur beroende av de förutsättningar som verksamheten ger dem på grund av att de 

organisatoriska ramarna villkorar deras utrymme och den kontext ledaren verkar inom 

(Fogelberg Eriksson & Nählinder 2015; Törnquist 2004). Chefens handlingsutrymme 

styrs av deras ansvarsområde och arbetsuppgifter som organisationen tilldelar dem 

(Törnquist 2004). 

 

Wolmesjö (2008) lyfter i sin artikel om hur första linjens chefer4 inom kommunal äldre- 

och handikappomsorg upplever sitt handlingsutrymme och huruvida de har ett faktiskt 

handlingsutrymme eller inte. Chefernas handlingsutrymme beskrivs vara beroende av 

den kontext de befinner sig i. Att som chef inneha ett stort handlingsutrymme och 

samtidigt vara styrd av organisationen betonas vara en vanlig paradox. Första linjens 

chefer betraktas vara ett led mellan den övre ledningen och den praktiska verksamheten. 

Begränsningar som villkorar deras uppdrag finns i form av olika styrdokument vilka 

reglerar handlingsutrymmet. I artikeln betonas chefernas upplever att få större 

                                                 
3 Välfärdsorganisationer syftar till organisationer som bedriver projekt av moralisk karaktär i samhället (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2014). Välfärdsorganisationer har till uppgift att delvis värna om och tillgodose medborgarnas 

behov på bästa möjliga sätt. De har delvis också till uppgift att tillgodose statens och samhällets intressen. 

Organisationen tillhandahåller således medborgarna rättigheter samtidigt som de kontrollerar deras skyldigheter 

(Hasenfeld 1983; Hasenfeld 1992; Perrow 1978). 
4 Begreppet första linjens chef syftar i den här uppsatsen till arbetsledare som har verksamhetsansvar för en enhet, 

personalansvar för sin enhet samt budgetansvar för enheten (Wolmesjö 2005). Ursprungligen kommer begreppet från 

Max Webers byråkratiska princip.  

 



 

 

 

12 

handlingsutrymme men i jämförelse med hur ansvarsfördelning inom organisationerna 

tidigare varit har det reella handlingsutrymmet minskat på grund av att fler 

styrdokument tillkommit samtidigt som kontroll och rapporteringskrav från den övre 

ledningen har ökat (Wolmesjö 2008). Upplevelsen av att handlingsutrymmet ändå har 

ökat förklaras med att vissa chefer inte haft samma ansvar inom verksamheten tidigare, 

exempelvis budgetansvar (Björk, Forsberg Kankkunen & Bejerot 2011; Wolmesjö 

2008; Shanks, Lundström & Wiklund 2014). Cheferna betraktade sig som begränsade 

och styrda delvis av organisatoriska ramar och delvis av de förväntningar och krav som 

finns från omgivningen. Samtidigt betraktas de som självbestämmande och 

maktinnehavande av sina medarbetare. Första linjens chefer beskrivs således inte ha det 

handlingsutrymme de upplever sig behöva för att kunna utföra uppdraget som tilldelats 

dem (Wolmesjö 2008). 

 

I Alvesson, Jonsson, Sveningsson och Wenglén (2015) studie har fem chefer intervjuats 

och observerats upprepade gånger. Även deras medarbetare har intervjuats om 

chefernas ledarskap. Resultatet visar hur cheferna själva beskrev sitt ledarskap inte 

stämde överens med vad som framkom under de reella observationerna och intervjuerna 

med medarbetarna. Det tyder på vikten av att förstå de organisatoriska ramarnas 

påverkan av ledarskapets utövande genom att cheferna begränsas. Ledarskapet menas 

vara påverkat av bland annat sociala, organisatoriska, situationsbaserade aspekter och 

interaktionen med omgivningen. Samhällets tilltro till den individuella ledarens 

påverkan på verksamheten och dess utfall menas antyda ett orsak-verkan samband som 

är oerhört svårt att påvisa i realiteten Ett problem med forskningsområdet ledarskap är 

att omfattande studier innehållandes upprepade intervjuer, observationer och intervjuer 

med medarbetare saknas och att enstaka intervjuer eller enkäter inte ger en fullständig 

bild av det praktiserade ledarskapet i realiteten (Alvesson et al. 2015). Alvesson och 

Sveningsson (2014) menar i sin tur att chefers beskrivning av sitt eget ledarskap ofta 

konstrueras efter hur cheferna vill uppfattas och att beskrivningar från allmängiltiga 

mallar och begrepp för vad som betraktas som ett framgångsrikt ledarskap används 

flitigt. Djupare studier visar således ofta motsägelsefulla resultat hur chefer framställer 

sitt ledarskap och hur det praktiseras. 
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Ett stöttande och transformativt ledarskap 

Det transformativa ledarskapet beskrivs av Alvesson et al. (2015) som ett 

forskningsområde som startade på 1980-1990-talet. Utgångspunkten är att ledaren är 

visionärt och karismatiskt ledande. Spreier, Fontaine och Malloy (2006) menar i 

enlighet med Bass och Riggo (2006) att ledaren ger ett starkt individuellt stöd och tar 

emot idéer och input från sin personal vilken ledaren använder selektivt. Enligt 

DumDum et al. (2002) karaktäriseras det av ett mer samarbetsvilligt förhållningsätt. 

Ledarskapet i sig har visats vara vanligt förekommande i offentliga verksamheter. 

Westerberg och Tafvelin (2013) beskriver i sin studie att ledarskapet genom tidigare 

forskningsstudier på området kopplats till välmående och nöjdhet bland personal och 

arbetstagare. Det har också visats vara associerat med upplevt lägre stress-nivåer bland 

de anställda (Westerberg & Tafvelin 2013). Ett uteblivet stöd från ledare och kollegor 

under arbetsdagarna och ett litet inflytande samt hög arbetsbörda påverkar 

vårdkvaliteten negativt har flera studier visat (Arts, Kerkstra, Van der Zee & Abu-Saad 

2001; Estryn-Béhar, Van Der Heijden, Ogińska, Camerino, Le Nézet, Conway, Fry & 

Hasselhorn 2007). 

 

Följande två studier har visat på ökad vårdkvalitet i vården när ledarens ledarstil är i 

likhet med det transformativa ledarskapet. Decker och Castles (2011) studie omfattade 

personal i ledningsgrupper till olika vårdhem. Där data från 4000 personer i 

ledningsgrupperna matchades mot Bonoma-Slevin modellen som fastställer 

ledarskapsstil hos ledaren (Decker & Castle 2011). Resultatet baserades på i vilken grad 

ledaren tar emot input från personalen, agerar utifrån den och uppmuntrar personalen 

(Bonoma & Slevin 1978). I vilken grad det transformativa ledarskapet användes 

undersöktes och resultatet visar ett signifikant samband mellan ett ledarskap likt det 

transformativa och högre kvalitet i vårdhemmen. Andra ledarskapsstilar gav inga eller 

få signifikanta samband med kvaliteten.  

 

I en annan studie gjord av Westerberg och Tafvelin (2013) var hypotesen att det sedan 

tidigare visade sambandet mellan högre kvalitet och ett transformativt ledarskap i 

forskningen kan förklaras av vilken nivå av arbetsbelastning, organisatoriskt stöd och 

stöd inom personalgruppen samt i vilken grad av kontroll personalen upplever över sin 

egen arbetssituation. Studien besvarades av 302 medarbetare som arbetar inom 
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hemtjänsten i Sverige. Deras huvudsakliga hypotes stöds i studien som visade att 

sambandet mellan ett transformativt ledarskap och högre vårdkvalitet kan förklaras av 

starkt individuellt och organisatoriskt stöd, upplevelse av arbetskontroll och nivån av 

arbetsbelastning vilket det transformativa ledarskapet menas främja. Studien visar att 

ledarskapsstilen inverkar och är betydelsefull för kvaliteten. Författarna poängterar dock 

i enlighet med Parenteau (2009) och Decker och Castle (2011) att transformativt 

ledarskap inte kan fastställas vara en enskild påverkansfaktor av kvaliteten i 

verksamheten. Kritik som lyfts mot dessa resultat är bland annat från Van Knippenberg 

och Sitkin (2013) som menar att studier om det transformativa ledarskapet ofta är 

bristfälliga. Ett problem menar Alvesson et al. (2015) är att det är problematiskt att 

isolerat mäta det transformativa ledarskapets reella inverkan på verksamheten.   

 

3 Teoretisk referensram 
I det här kapitlet beskrivs det delar av teorier och teoretiska begrepp som vi använder 

för att förstå vårt resultat. Först redogör vi för mål- och kvalitetsstyrning inom 

organisationen vilket är en del av organisationsteori.Vidare beskriver vi fem element 

vilka Alvesson et al. (2015) betonar är centrala komponenter i ett ledarskap. Slutligen i 

detta kapitel redogör vi för det teoretiska begreppet handlingsutrymme.  

 

Mål- och kvalitetsstyrning inom organisationen 

Offentliga organisationer har enligt Christansen et al. (2012) till uppdrag att utföra 

uppgifter som betraktas viktiga av samhället och behöver av den anledningen söka 

legitimitet för sin verksamhet både inom och utanför organisationen. Mål kan användas 

som ett sätt att öka legitimiteten för den politiska linje som förs i verksamheten genom 

att visa på vad verksamheten förväntas sträva efter. Målen för verksamheten inom den 

offentliga sektorn är ofta otydliga mot bakgrunden att de är komplexa. Målen kan 

användas som styrning i verksamheten och som en riktlinje om vad verksamheten ska 

prioritera med tanke på att resurserna inte är obegränsade. Målsättningarna inom 

organisationerna används ofta som stöd för att bedöma huruvida organisationens 

resultat är bra eller mindre bra i form av så kallad målstyrning. Risker som lyfts fram 

med målstyrning är att det finns en tendens att det som är enkelt att mäta är det som 

mäts så som kvantitativa mål. Kvalitativa mål är svårare att mäta vilket kan resultera i 

att risken finns att de uteblir eller inte värderas lika högt som de kvantitativa målen. En 
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annan fråga är vilka resultat som faktiskt kan mätas. Målstyrning och total 

kvalitetsstyrning, vilket benämns vara kontroll och styrning under tiden som 

kvalitetsarbetet sker fortlöpande, lyfts fram som två motsättningar. Målstyrning betonas 

ge organisationens ledare stor frihet att förfoga över verksamhetens resurser och att 

organisera arbetet inom verksamheten med kravet att verksamheten drivs effektivt och 

utefter målstyrningen. Kvalitetssäkringen framställs hämma ledarens handlingsutrymme 

genom detaljerade krav på tillvägagångssätt för att tillförsäkra att den tjänst som 

producerats är av säkerställd kvalitet (Christiansen et al. 2012). I analysen använder vi 

oss av mål- och kvalitetsstyrning i offentliga organistioner som ett verktyg för att 

analysera och förstå hur enhetschefernas handlingsutrymme i kvalitetsarbetet kan 

påverkas av hur organisationen styrs.   

 

Fem element i ledarskapet 

Ledarskapet utgår enligt Alvesson et al. (2015) från fem element: sammanhang, syn, 

inriktning, handling och respons (se illustration 1). Det första elementet är sammanhang 

vilket speglar de organisatoriska ramar och den samhälleliga kontexten ledaren verkar 

inom. Det villkorar på så vis hur ledaren kan utöva sitt ledarskap. Exempel på 

sammanhang är verksamhetsområdets karaktäristiska drag som utmärker området, på 

vilket sätt verksamheten bedrivs och vilka medarbetare som verkar inom 

organisationen. Ledarens mandat och uppdrag samt samhällets påverkan på ledaren är 

också en del av sammanhanget. Det andra elementet är syn som består av ledarens 

plattform vilken utgår från ledarens grundande uppfattningar om hur ledarskapet vill 

utövas. Plattformen kan bland annat bestå av ledarens egenskaper, förkunskap, 

värderingar, principer, tankesätt och erfarenheter. Inriktning är det tredje elementet och 

ledarens faktiska intentioner med ledarskapet, hur ledaren vill utöva ledarskapet i 

verksamheten. Vad ledaren har för ambitioner och hur ledaren kan utforma sina idéer 

utifrån sin plattform av till exempel värderingar, principer och kunskap. Det fjärde 

elementet är handling vilket innehåller det praktiska utövade ledarskapet, ledarens 

konkreta handlande och karaktäristiska relationer med sina medarbetare. Det utövade 

ledarskapet behöver dock nödvändigtvis inte vara en förlängning av ledarens inriktning 

av intentioner med sitt ledarskap utan kan skilja sig från ledarens inriktning. Det kan 

således bero på komplexa omständigheter, yttre begränsningar eller att ledaren vill göra 

något men inte mäktar utföra det. Det kan också bero på ledarens relationer med sina 
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anställda. Respons är det femte och sista elementet vilket är medarbetarnas tolkningar 

och deras mottagande av ledarens agerande, hur medarbetarna reagerar på det utövade 

ledarskapet och hur de låter sig påverkas av det (Alvesson et al. 2015). Utifrån 

Alvessons et al. (2015) definition av ledarskapets innehåll väljer vi att förstå 

enhetschefernas utövade ledarskap. I analysen använder vi elementen som ett verktyg 

för att få förståelse för ledarskapets helhet och för att synliggöra en medvetenhet kring 

studiens begränsningar. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Handlingsutrymme 

Begreppet handlingsutrymme grundades i Lipskys teori från år 1980. Lipsky (2010) 

menar att gräsrotsbyråkrater (street-level bureacrats) är de anställda som arbetar för 

offentliga myndigheter och som verkar i direkt kontakt med medborgarna, exempelvis 

socialarbetare, jurister och poliser. Gräsrotsbyråkrater ska förhålla sig till 

organisationens regler och direktiv men har samtidigt ett stort utrymme att handla då de 

har ett stort handlingsutrymme i mötet med den enskilde medborgaren (Lipsky 2010). 

Enligt Svensson, Johansson och Laanemets (2014) definition bestäms 

handlingsutrymmet av organisatoriska, administrativa och kulturella ramar som finns 

inom organisationen. Ramarna består exempelvis av organisationens värderingar, regler, 

lagstiftning, rutiner, traditioner men även det område organisationen är verksam inom. 

Även tillgängliga resurser så som budget, tid, kunskap och mandat påverkar 

handlingsutrymmet. Handlingsutrymmet är det utrymme som ges för att uppnå 

organisationens mål och är möjligheten att agera inom dessa ramar. Det vill säga hur 

den yrkesverksamma väljer att agera utifrån utrymmet som organisationen skapat. Hur 

stort handlingsutrymme den yrkesverksamma har är således beroende av hur 

handlingsutrymmet utnyttjas. Handlingsutrymme handlar om hur de professionella 

Illustration 1.  

(Alvesson et al. 2015 s. 66) 
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tolkar och agerar utifrån de organisatoriska ramarna, inte regler eller avsaknad av 

sådana. Socialarbetarens erfarenheter, intressen och värderingar lyfts fram som viktiga 

faktorer i hur handlingsutrymmet nyttjas (Svensson, Johansson & Laanemets 2014). 

Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme påverkas främst av två aspekter. De beskrivs ha 

en hög grad av handlingsutrymme i sitt vardagliga arbete vad gäller att fatta beslut i 

mötet med samhällets medborgare, samtidigt som det organisatoriska utrymmet och 

ramarna påverkar handlingsfriheten i olika grad. Gräsrotsbyråkraternas 

handlingsutrymme betonas i regel vara stort och bestående i det vardagliga arbetet 

(Lipsky 2010). En skillnad mellan dessa definitioner är således att Lipsky (2010) menar 

att gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme är stort till skillnad från Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2010) som menar att handlingsutrymmet är beroende av hur 

det används inom de organisatoriska ramarna. Definitionerna behöver inte utesluta 

varandra utan kan tvärtemot i viss mån gå i enlighet med varandra. Ovanstående 

definitioner avser gräsbyråkraternas handlingsutrymme och inte ledarens 

handlingsutrymme som vår studie syftar till att undersöka. Vi menar dock att begreppet 

även kan appliceras på enhetscheferna då vi menar att det är det utrymme den 

professionella skapar genom att agera inom organisationens ramar. Enhetscheferna är 

således enskilda individer vars handlingsutrymme skapas på samma sätt som för 

gräsrotsbyråkraterna i organisationen de verkar inom och agerar innanför ramarna. 

Crevani (2012) har i sin tur definierat ledarens handlingsutrymme. Författaren menar att 

det skapas och formas i interaktionerna med omgivningen och genom till exempel 

interaktionen med personalen. Utan interaktion finns med andra ord inget utrymme för 

ledaren att handla då handlingsutrymmet skapas i den kollektiva process som 

interaktionerna innebär vilken ledaren skapar. Genom interaktion har ledaren 

exempelvis möjlighet att väcka frågor i personalgruppen och driva verksamheten 

framåt. Genom interaktioner med omgivningen har såldes ledaren ett stort 

handlingsutrymme att påverka verksamhetens arbete (Cervani 2012). 

 

Utifrån ovanstående kommer vi i analysen använda det teoretiska begreppet 

handlingsutrymme för att tolka studiens resultat och anlysera begreppet utifrån dessa 

olika definitioner för att djupare och mer nyanserat kunna analysera vårt resultat. 
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4 Metod 

I detta kapitel redogör vi för och motiverar de grundläggande val som gjorts av metod 

och urval. Hur studien har genomförts samt vilka beslut och ställningstaganden som 

ligger till grund för genomförandet av studien kommer beskrivas. Vi diskuterar även 

studiens tillförlitlighet och forskningsetiska överväganden. Slutligen beskrivs 

arbetsfördelningen mellan oss författare. 

 

Forskningsmetod 

Mot bakgrunden av studiens syfte använder vi en kvalitativ ansats, då syftet är att 

undersöka och få förståelse för hur vissa enhetschefer inom Migrationsverket upplever 

och använder sitt handlingsutrymme i arbetet med kvalitet och analysera hur de 

upplever sig kunna främja arbetet med kvalitet inom Migrationsverket utifrån sin 

ledarroll. Syftet med kvalitativa undersökningar är att samla in nyanserad och detaljerad 

data från ett fåtal informanter för att sedan tolka data i förhållande till den 

organisatoriska kontext informanten befinner sig i (Harboe 2010; Jacobsen 2012). 

Kvalitativa insamlingsmetoder kritiseras ibland för att ha en låg representativitet och 

generaliseringsbarhet. För att underbygga studiens trovärdighet och öka studiens 

objektivitet övervägde vi att även använda en kvantitativ insamlingsmetod i form av en 

enkätundersökning (Harboe 2010; Jacobsen 2012) med anledning av att nå fler 

informanter och för att metoderna kan komplettera varandra och ge en bredare förståelse 

för fenomenet enligt Harboe (2010). Mot bakgrund av att vi vill skapa en fördjupad 

kunskap om hur enhetschefer på Migrationsverket upplever och nyttjar sitt 

handlingsutrymme i arbetet med kvalitet utifrån deras ledarskapsroll har vi valt att 

endast utgå från en kvalitativ metod. 

 

Vetenskapsteoretisk ansats 

Som vetenskapsteoretisk ansats i vår studie har vi valt att utgår från ett hermeneutiskt 

perspektiv. Hermeneutiken har enligt Thomassen (2007) till syfte att “förstå” och 

“uttolka” den mänskliga världen och människans verklighet baserad på den enskildes 

egna känslor, tankar, perspektiv och upplevelser. Utgångpunkten för verkligheten är 

således människans subjektiva upplevelser och åsikter. Anledningen till att vi valde att 

använda en hermeneutisk ansats är att syftet med denna uppsats är att förstå hur 

enhetscheferna arbetar med kvalitet inom Migrationsverket utifrån deras egen 
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subjektiva upplevelse. Genom vår tolkning av informanternas svar förväntar vi oss få 

förståelse för vad kvalitetsarbete innebär för informanterna. 

 

Urvalsprocess 

I urvalsprocessen gjordes ett målinriktat urval vilket Bryman (2011) menar utgår från att 

skapa sammanhang mellan urvalet och syftet med studien. Informanterna väljs utifrån 

kriterierna att de skall vara relevanta för forskningsfrågorna. Först gjordes urvalet av i 

vilken organisation studien skulle genomföras följt av ett urval av ledare inom 

organisationen. 

 

Urval av organisation 

Vid val av organisation utgick vi från kriteriet att det skulle vara en välfärdsorganisation 

inom den offentliga sektorn med operativa ledare. Till en början skickades förfrågan om 

medverkan i studien ut via mejl till fler avdelningar inom socialtjänsten i olika 

kommuner vilka avböjde på grund av tidsbrist. Därefter kontaktade vi 

Migrationsverkets ledningsgrupp och deras verksamhet visade sig vara lämpad för 

syftet med studien. 

 

Urval av informanter 

För att få en bredare bild av och förståelse för enhetschefernas ledarskap och arbete med 

kvalitet övervägde vi att, utöver enhetschefer, även intervjua enhetschefernas 

medarbetare och anställda på Migrationsverkets kvalitetsavdelning. Vi kontaktade 

Migrationsverkets kvalitetsavdelning via mejl med förfrågan om att göra intervjuer med 

anställda där men gjorde sedan bedömningen att endast intervjua enhetschefer för att 

bäst svara till studiens syfte som utgår från enhetschefers eget perspektiv. Vi är 

medvetna om att vårt resultat skulle kunna bli annorlunda om vi valde att inkludera fler 

yrkeskategorier i undersökningen och att det förmodligen hade givit oss en bredare syn 

och förståelse för enhetschefens ledarskap. Vi skickade sedan en förfrågan om att 

komma i kontakt med enhetschefer till Migrationsverkets ledningsgrupp som 

vidarebefordrade vår förfrågan till fler olika regioner inom Migrationsverket. Urval av 

regioner utgick från ett bekvämlighetsurval (Bryman 2011). Det finns en medvetenhet 

hos oss att ett resultatet från en studie där bekvämlighetsurval använts är svårt att 

generalisera men utifrån att vår ambition med studien är att förstå de enskilda 
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informanternas upplevelse och inte att applicera det på andra enhetschefer så är det av 

mindre betydelse i vårt fall (Bryman 2011). 

 

Vidare togs kontakt via telefon och mejl med enhetschefer som Migrationsverket 

föreslagit. Detta urval av enhetschefer bedömde vi dock inte vara tillräckligt för att ge 

en ökad förståelse för enhetschefer som grupp inom organisationen så vi valde att 

kontakta enhetscheferna på egen hand genom ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval är 

enligt Bryman (2011) en form av bekvämlighetsurval och utgår från att forskaren 

etablerar kontakt med personer som är intressanta för studien och genom deras 

kontakter finns ytterliga informanter. Vi kontaktade regioner där vi fått mycket litet 

eller inget genomslag på vår förfrågan och bad om kontaktuppgifter till enhetscheferna 

för att själva ta den första kontakten med dem och fråga om de ville medverka i vår 

studie. Vidare togs kontakt med enhetscheferna via telefon och mejl. Ett 

informationsbrev innehållande information om studiens syfte och villkor skickades via 

mejl till samtliga enhetschefer som uttalat intresse för att delta i studien. Totalt 

kontaktades 17 enhetschefer och 8 stycken accepterade vår förfrågan om deltagande i 

studien. Skälen som angavs vid bortfallen av informanter var främst brist på tid och att 

intresse saknades. Intervjuerna bokades in vid ett senare tillfälle via mejl eller telefon. 

Urvalet av informanter är mindre. Studien strävar efter att ge en förståelse för chefers 

ledarskap, och inte generalisera resultatet då antalet informanter är att betrakta som 

otillräckligt. Eftersom syftet i uppsatsen är de upplevelser och förhållningssätt som 

informanterna kan bidra med att synliggöra är de enskilda individernas identiteter inte 

av intresse. Mot bakgrund av detta skulle det vara möjligt att ersätta en eller fler av 

personerna i urvalet och samtidigt få ett användbart empiriskt material. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden vi valt är semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad 

intervju är ett alternativ av en kvalitativ intervju. Med en kvalitativ forskningsintervju 

försöker forskaren förstå världen utifrån den som intervjuas synvinkel och dennes 

upplevelse (Kvale & Brinkmann 2014). Intervjuguiden innebär att intervjun följer en 

viss grad av strukturering (Larsen 2007). Intervjuerna genomfördes på ett icke-

standardiserat sätt med vilket enligt Harboe (2010) är vid olika tidpunkter under dagen 

och olika lokaler. Vi är medvetna om att det finns brister i studiens metod. 
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Datainsamlingsmetoden kan endast fånga in en liten aspekt av informanternas 

upplevelser vilket inte kommer ge oss en heltäckande bild av deras upplevelser genom 

de semistrukturerade intervjuerna (Bryman 2011). Vid genomförandet av intervjuerna 

har vi varit medvetna om att vår medverkan kan ha påverkat intervjupersonerna och att 

det även finns en risk att den intervjuade anpassar sina svar efter vad denna tror att 

denna förväntas svara vilket Larsen (2007) påpekar i enlighet med Kvale och Brinkman 

(2014). 

 

Informanterna i vår studie har svarat på frågor utifrån hur vi valt att formulerat dessa. 

För att bjuda in till mer utförliga och mindre styrande svar valde vi som ovan nämnt att 

använda oss av en semi-strukturerad intervjuteknik. Denna metod valde vi för att 

informanten på ett mer detaljerat sätt skall kunna svara på intervjufrågorna och att det 

gav oss utrymme för att ställa följdfrågor (Bryman 2011). Mestadels öppna frågor 

ställdes till informanterna för att undvika ledande frågor och lämna mer utrymme åt 

informanten att själv välja ut och delge informationen (Bryman 2011). En annan 

svårighet med att använda intervjuer som datainsamlingsmetod är att vi inte kan vara 

helt säkra på vad informanterna egentligen menar med det de säger, vi har således gjort 

en tolkning utifrån datan som samlades in. En utsaga kan tolkas på flera sätt och 

informanten kan ha andra avsikter än på det sättet vi tolkar det (Ahrne & Svensson 

2011). För att minska risken för olika tolkningar eller feltolkningar skickade vi vår 

resultatdel till alla informanter så de fick möjlighet att läsa igenom det och göra 

eventuella korrektioner om de ansåg att vi misstolkat det som de sagt. Det finns en 

medvetenhet hos oss om att vår förförståelse kan påverka studiens resultat. Förförståelse 

kan bidra till att förstå ett fenomen bättre men även begränsa studiens analys på grund 

av att forskaren inte är helt öppen för det empiriska materialet (Bryman 2011). Vår 

förförståelse grundar sig i att vi båda tidigare erfarenheter om hur det är att arbeta inom 

olika organisationer och verksamheter, stora som små, privat- som offentlig sektor. Det 

ger oss en förförståelse hur olika organisationer kan vara uppbyggda samt de 

erfarenheter vi har för olika chefer som utövat olika typer av ledarskap.  

 

Litteratursökning 

Litteratursökning genomfördes för att ta del av tidigare forskning och olika teorier. 

Relevant litteratur fann vi genom att använda oss av sökmotorerna Onesearch, 
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Academic Search Premier och SwePub. Avancerad sökning användes med följande 

sökord: leader*, leadership, managerment, public sector, quality, kvalitet*, förvaltning*, 

myndighet*, handlingsutrymme*, offentlig sektor. Vi använde även kombinerade 

sökord i form av: kvalitet* (förvaltning* OR myndighet* OR offentlig* sektor*) 

handlingsutrymme (ledar* OR chef*) och leader* (public sector OR quality). Harboe 

(2010: 84) betonar det faktum att man får olika resultat när man söker i olika databaser 

på samma nyckelord eftersom databaserna bygger på olika källor och kommer fram till 

titlarna på olika sätt. Av den anledningen har vi använt oss av fler sökmotorer.  

 

Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjuguide (se bilaga 1) vilken innehåll 

stödord och frågor som vi ansåg var relevanta i förhållande till syftet med studien. 

Frågorna delades in i olika teman då vi utgick från det Larsen (2007) definierar som en 

innehållsanalys och utifrån dessa teman ställde vi frågor till informanterna. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av teknisk utrustning som stöd för vårt minne. Intervjuerna 

genomfördes i Migrationsverkets lokaler på respektive enhetschefs arbetsplats. Varje 

intervju tog mellan 45-80 minuter. Alla intervjuer genomfördes av oss gemensamt och 

där vi varannan gång hade huvudansvaret för att intervjuguiden följdes alternativt hade 

huvudansvaret för att ställa följdfrågor. Vid genomförandet var vi medvetna om det 

ojämna maktförhållandet mellan oss som forskare och informanterna vilket Kvale och 

Brinkman (2014) lyfter fram som viktigt att bevaka. Vid intervjutillfällena valde vi att 

inte använda oss av ordet handlingsutrymme. Detta var ett medvetet val från vår sida då 

vi ansåg att begreppet delvis skulle kunna skapa osäkerhet kring vad begreppet 

egentligen betyder eller forma enhetschefernas svar utefter deras tolkning av begreppet. 

Det innebär att vi ställt frågor formulerade på ett annat sätt där vi inte behövt använda 

begreppet handlingsutrymme.  

 

Databearbetning och analys 

Efter intervjun lyssnade vi på inspelningen som vi gjort under intervjun och skrev ut 

vad som sades, ord för ord, vilket kallas att transkribera (Larsen 2007). Transkribering 

gjordes för att underlätta både bearbetning och analys av insamlad data. Efter 

transkibieringen gjordes en innehållsanalys vilken enligt Larsen (2007) definierar 

mönster, gemensamma drag och skillnader i datamaterialet vilket också var vårt syfte att 

göra i studien. Efter transkriberingen urskilde vi tre olika teman vilka var enhetchefens 
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uppdrag och arbetsområde, enhetschefernas möjligheter att påverka kvalitetsarbetet i 

verksamheten samt hur de kan använda sitt handlingsutrymme i arbetet med kvalitet. 

Vissa delar av det insamlade empirin har inte redogjorts för. Denna avgränsning har vi 

gjort delvis på grund av att vi gjorde bedömningen att det inte var relevant för vårt syfte 

och frågeställningar med studien och delvis för att de kunde identifiera informanten. 

Flera av citaten som presenteras i resultatavsnittet är spårkligt korrigerade på grund av 

exempelvis talspråk eller uppenbara syftningsfel. Vid flera tillfällen i uppsatsen väljer vi 

att använda forskning från områdena offentlig sektor och omsorgsinrikade förvaltningar 

för att dra slutsater gällande Migrationsverket eftersom de kan betraktas som liknande 

då områdena kategoriseras som socialt arbete inom offentlig sektor. 

 

Studiens tillförlitlighet 
 
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

För att bedöma en studies grad av kvalitet menar Jacobsen (2012) i enlighet med 

Harboe (2010) att begreppen validitet och reliabilitet ofta används. Med validitet menas 

giltighet och relevans. Begreppet validitet kan delas in i intern och extern validitet. 

Intern validitet syftar till huruvida man verkligen mäter det man vill mäta i studien. 

Extern validitet handlar istället om de resultat som framkommit inom studiens 

avgränsade område även är applicerbara på andra områden, med andra ord hur 

generaliserbar studien är. Reliabilitet handlar om studiens pålitlighet och trovärdighet, 

huruvida studien är tillförlitlig. Om en undersökning exempelvis genomförs två olika 

gånger på samma sätt och resulterar i ungefär samma resultat så har undersökningen en 

hög reliabilitet (Jacobsen 2012; Harboe 2010). Utifrån ovanstående definitioner för 

begreppen validitet och reliabilitet kan studien betraktas ha en låg reliabilitet då det kan 

vara svårt att återupprepa den och få samma resultat. Nya intervjuer med andra 

enhetschefer skulle förmodligen ge ett annat resultat än det vi kommit fram till inom 

den här studien och även om nya intervjuer gjorts med samma intervjupersoner som i 

denna studie hade intervjusvaren förmodligen skilt sig vid den upprepade studien. De 

nya svaren hade dessutom kunnat leda till användning av andra referensramar, teorier 

och mot bakgrund av ett annat kunskapsläge. Studien har å ena sidan redogjorts 

detaljerat och en intervjuguide har använts under datainsamlingen men å andra sidan 

gavs informanterna möjlighet att utveckla och fördjupa sina svar i form av spontana 

följdfrågor. Vad gäller studiens interna validitet är den starkt beroende av informanterna 
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och den information de uppger vilket gör att även den kan betraktas som låg. Mot 

bakgrunden att studien utgår från en kvalitativ ansats med ett litet urval är det svårt att 

generalisera resultatet till en större grupp. Datainsamlingen i kvalitativa studier utgörs 

ofta av ord vilka kan ge förståelse för ett problem eller fenomen snarare än att kunna 

generalisera resultat (Jacobsen 2012). I denna studie finns ingen strävan efter att 

generalisera resultatet varvid ett kvalitativt angreppssätt lämpar sig väl. Avsikten är 

snarare att söka förståelse genom analys och tolkning av informanternas utsagor vilket 

den kvalitativa metoden utgår från. Resultat i kvalitativa studier kan således vara 

användbara även om de inte kan generaliseras. 

 

Trovärdighet och äkthet 

Begreppen validitet och reliabilitet används enligt Bryman (2011) ofta inom den 

kvantitativa forskningen då dessa begrepp förutsätter att resultatet ger en precis bild av 

verkligheten. Vi har dock diskuterat dessa begrepp ändå då vi anser att de är relevanta 

för vår studie. För att bedöma kvaliteten av kvalitativa studier kan man med fördel 

istället använda sig av begreppen trovärdighet och äkthet. För att öka trovärdigheten för 

studien har centrala begrepp som används i studien definierats och redogjorts för. Även 

har det som tidigare nämns beskrivits för urval, genomförande, bearbetning av data 

samt analys i studien med anledning att ge läsaren möjlighet att följa studiens process 

och ge kännedom om hur analys samt tolkning av det empiriska materialet genomförts. 

Under utformandet och genomförandet av studien har vi försökt hålla oss objektiva till 

den information och de empiriska data vi samlat in och vår ambition har varit att lämna 

fördomar och personliga värderingar åt sidan för att minska påverkan på studiens 

resultat. För att äktheten av en studie ska kunna bedömas som hög behöver det som 

studeras framställas rättvist och en djupare förståelse måste redogöras för det som 

studerats menar Bryman (2011). Det empiriska materialet utgår från informanter och 

skapas i interaktionen mellan den som intervjuar och informanten (Harboe 2010). 

Bryman (2011) lyfter fram att det inte är möjligt att åstadkomma fullständig objektivitet 

vid kvalitativa undersökningar då resultatet blir en tolkning av de empiriska data som 

samlats in. Under studiens gång har vi kontinuerligt reflekterat och fört en dialog med 

varandra för att begränsa påverkan av egna fördomar och personliga åsikter vid 

insamling, bearbetning och analys av data. 
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Forskningsetiska överväganden 

Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) reglerar all 

forskning som gäller människor. Syftet med lagen är att skydda den enskilde och 

respektera människovärdet vid forskning och lagen redogör för samtliga krav på 

etikprövning och godkännande av Etikprövningsnämnden. Utifrån studiens syfte och 

tillvägagångssätt bedöms studien inte behöva genomgå en etikprövning mot bakgrunden 

av vad lagstiftningen säger. 

 

Vid utformandet och genomförandet av studien har vi utgått från de fyra 

forskningsetiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som Vetenskapsrådet (2011) fastställt. De 

fyra kraven appliceras i alla delar av denna studie. Informationskravet tillämpas genom 

att informanterna informeras både muntligt och skriftligt om syftet med 

undersökningen, att deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas vid vilken 

tidpunkt som helst under processen. Informationsbrevet (se bilaga 2) som skickats till 

alla informanter utgår från Etikkommittén sydosts guide för informationsbrev. 

Samtyckeskravet uppfylls genom att informanterna ger sitt samtycke att delta i studien. 

Inför och i samband med när muntligt samtycke inhämtas har informanten informerats 

både muntligt och skriftligt om på vilka villkor de förväntas medverka. 

Konfidentialitetskravet tillämpas genom att informanterna avidentifieras och 

tillförsäkras genom att deras personuppgifter inte avslöjas i studien. Under studien har 

endast vi och vår handledare haft tillgång till det material som informanterna bidragit 

med och materialet vi samlat in under intervjutillfället har förvaras med försiktighet 

under studien samt komemr förstöras efter studien publicerats. I studien benämns 

informanterna mot denna bakgrund med EC följt av en siffra exempelvis EC1 och EC2, 

där EC står för enhetschef. Nyttjandekravet upprättas genom att endast använda den 

data som insamlats i samband med denna studie till det aktuella forskningsändamål som 

studien har. 

 

Arbetsfördelning 

Under hela studien har vi strävat efter att vara lika delaktiga båda två. Uppsatsens delar 

har utformats ihop och samtal har kontinuerligt förts genom hela processen. Vi har båda 

varit med och genomarbetat samtliga delar utav studien. Tillsammans ansvarar vi för 

uppsatsen i helhet liksom de olika momenten som uppsatsen omfattar. 
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5 Resultat och analys  
Inledningsvis sammanfattar vi först bilden av personerna vi intervjuat. Resultatet är 

sedan upplagt efter våra två frågeställningar i samma ordning. I de två avsnitten 

redovisas resultatet först och därefter respektive analys där vi tolkar resultatet. En 

innehållsanalys görs utifrån vårt resultat som sedan jämförs mot vår teoretiska 

referensram och utifrån vårt kunskapsläge som består av tidigare forskning och material 

av annan vetenskaplig art. Utifrån det drar vi våra sammantagna slutsatser av resultatet 

och analysen. Vi vill även förtydliga att när vi skriver personal eller medarbetare så 

syftar vi till enhetschefens egen personal i verksamheten. 

 

Sammanfattande bild av intervjupersonerna 

Samtliga åtta intervjupersoner är under intervjutillfällena enhetschefer på 

Migrationsverket inom olika regioner i Sverige. Enhetscheferna ansvarar över olika 

typer av enheter: mottagningsenhet, ansökningsenhet, asylprövningsenhet och 

tillståndsenhet. Fyra av cheferna är kvinnor och fyra stycken män, med en medelålder 

på 46 år. Cheferna har 3 till 18 års erfarenhet av formella chefspositioner.  

 

Enhetschefernas upplevelse av deras handlingsutrymme 

Under följande rubrik redovisas resultatet som svarar mot vår första frågeställning. Vi 

redogör först hur de beskriver sitt uppdrag som sätter ramarna för enhetschefernas 

arbete och därefter vilka begränsningar och påverkansmöjligheter enhetscheferna 

upplever med kvalitetsarbetet i verksamheten. 

 

Enhetschefsuppdraget utgår från de organisatoriska ramarna. Mot bakgrund av att 

verksamheten är finansierad med skattemedel behöver ett kvalitetsarbete levereras 

tillbaka till skattebetalarna. Kvalitetsfrågan lyfts fram som ständigt närvarande av 

samtliga enhetschefer för att kunna legitimera verksamheten och tillförsäkra den 

sökande tjänster av säkerställd kvalitet. Uppdraget som enhetschef består enligt 

enhetscheferna främst att leda och fördela arbetet inom enheten samt ansvara för 

verksamhetens personal, budget och produktion. Uppdraget villkoras ytterst av regering 

och riksdag genom regleringsbrevet vilket ligger till grund för Migrationsverkets 

målsättning som enhetscheferna ska förhålla sig till i kvalitetsarbetet. Hög kvalitet i 
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verksamheten menar enhetscheferna är kostnadseffektivisering utifrån budget, rättssäkra 

och likvärdiga prövningar samt att uppfylla de produktionsmål som finns för 

verksamheten i form av genomsnittliga handläggningstider och att tillhandahålla ett 

begränsat antal boendeplatser. Personalen betraktas av enhetscheferna som ett centralt 

redskap för att kunna uppnå dessa mål och det är upp till enhetschefen att förse 

medarbetarna med de resurser som behövs för att skapa en tillräckligt produktiv 

produktion och kunna leverera god service till de sökande. 

 

Sju av enhetscheferna lyfter fram att de i grunden är statstjänstemän vilket innebär att 

även om de ska visa en hög grad av empati, medmänsklighet och behandla människor 

lika så ska de alltid utgå från lagen när ärenden handläggs. Att det är ett ständigt arbete 

med att hitta balansen mellan myndighetsutövning, att vara empatisk och ha den 

sökande i fokus under hela processen berättar en av enhetscheferna. ”För att kunna 

genomföra likvärdiga bedömningar förväntas handläggarna utgå från den lagstiftning 

som finns och mindre från hjärtat” (EC3). Att de sökande ska få likvärdiga prövningar 

oavsett vart i landet deras ärende prövas eller oberoende av vilken handläggare som 

prövar ärendet lyfter sju av åtta enhetschefer fram som en viktig del av verksamhetens 

kvalitet. För att säkerställa likvärdiga och rättssäkra prövningar använder sig 

medarbetarna på Migrationsverket därför av olika standards och riktlinjer, det vill säga 

strikta arbetsbeskrivningar, som kvalitetsavdelningen arbetat fram. Även enhetscheferna 

på Migrationsverkets har olika standards och riktlinjer till exempel hur enhetscheferna 

ska arbeta. Det finns även interna riktlinjer inom regionerna. En enhetschef lyfter till 

exempel att hen ska förhålla sig till en detaljerad riktlinje. 

 

Inom region X har vi riktlinjer för produktionsledning i form av ledarens uppdrag, ansvar 

och metoder exempelvis vilka arbetsuppgifter man har, hur man svarar i telefon, besvarar 

mejl, jobbar med budget, hur man ska vara mot sina kollegor och mot medarbetarna, 

vilken mötesstruktur man ska ha. Det är en vägledning för cheferna inom regionen. 

(EC4).  

 

Möjligheter 

Samtliga enhetschefer upplever en stor möjlighet att påverka kvalitetsarbetet inom 

uppdraget och mandatet som de innehar som enhetschefer. Som exempel uttrycker en 

“Jag känner mig fri att förändra och förbättra det jag kan, jag känner mig inte 
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begränsad” (EC3). En annan lyfter fram att utrymme ges att styra och utveckla 

verksamheten utan att den övre ledningen detaljstyr. 

[…] Det är ingen högre chef som lägger sig i utan det är vårt arbete som enhetschefer att 

leda och utveckla verksamheten och inte bara förvalta den […] (EC6). 

 

Enhetscheferna menar sig uppleva stora möjligheter att styra och leda kvalitetsarbetet på 

det sätt de anser bäst såtillvida att deras arbete sker inom de organisatoriska ramarna 

samt att de krav och mål som finns för verksamheten uppnås. En av enhetscheferna 

uttrycker bland annat “[…] så länge man följer de produktionskrav som myndigheten 

och regionen ställt upp” (EC8). Flera av enhetscheferna upplever att deras förslag och 

synpunkter tas emot från den övre ledningen inom Migrationsverket vilket beskrivs 

underlätta deras möjligheter att påverka verksamhetsarbetet. Hälften av cheferna 

betonar upplevelsen av att ha större handlingsutrymme i sin nuvarande position inom 

Migrationsverket än deras tidigare chefspositioner inom andra offentliga organisationer i 

Sverige. De utökade möjligheterna att påverka beskrivs av två enhetschefer bland annat 

bero på ett större mandat som chef eftersom mer ansvar ingår i deras nuvarande ram för 

uppdraget exempelvis budgetansvar. 

 

[...] Inom X [en annan myndighet] fick man inte välja det, då var det 

bara nej, upp så här [pekar uppåt och syftar till en hierarkisk ordning], 

man ägde inte frågan helt enkelt. Men det gör man här, här äger man 

väldigt många frågor som har med verksamheten att göra [...] (EC8). 

 

[…] Nu kan jag påverka mycket mer och därför älskar jag det här jobbet 

på Migrationsverket eftersom jag har mandat att verkligen kunna göra 

någonting. När jag jobbade på [en annan myndighet] så var jag mer 

styrd. Jag hade till exempel inget mandat över budgeten och det är en 

jätteviktig fråga (EC2). 

 

Vid frågan hur enhetscheferna upplever att de kan påverka kvalitetsarbetet i 

verksamheten lyftes bland annat att få möjlighet att arbeta strategiskt med 

verksamhetens utveckling och att vara insatt och engagerad i arbetet med kvalitet 

genom mandatet. Två belyser att utvecklingen av verksamheten är upp till 

enhetschefernas eget intresse och engagemang i frågan. Utvecklingen av 

kvalitetsfrågorna menas således kunna bero på hur mycket enhetscheferna engagerar sig 
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och har intresse för kvalitetsfrågan. Hur de väljer att sprida kvalitetsfrågan och hur de 

engagerar sina medarbetare lyfts som en stor möjlighet att påverka och förändra 

kvaliteten. “Hur jag involverar och engagerar mina medarbetare i kvalitetsarbetet” 

(EC2). För att göra att personalen känner en mening med sitt arbete och entusiasm kan 

syftet i arbetet betonas som är att enheten arbetar för människorna bakom handläggarnas 

beslut.   

 

Enheten är ju jag som sätter kvalitén. Alltså står jag och pratar produktion och siffror, och nu 

måste vi jobba hårdare så är det ju det som gäller, om jag står och pratar om att jag kan bli 

upprörd för att jag läst om flöden eller det är viktigt att tänka på de [sökande] bakom besluten 

och att det är viktigt att se de. […] Men man kan göra det på olika sätt [...] (EC5). 

 

En annan enhetschef tar som exempel upp ett tillfälle där en ur personalen påpekade den 

ständiga “pinn-jakten” av beslut som satte press på personalen, och hur enhetschefen då 

valde att kommunicera ut kvalitetsfrågan som värdefull till personalen genom att prata 

om människorna bakom besluten till sin personal. Hur kvalitetsfrågan kommuniceras 

beroende på vad chefen lyfter fram menas vara av yttersta vikt också för att nå 

produktionsmålen i verksamheten. Det lyfts även att det är svårt att sätta samma 

kvalitetskrav på ledarna som det sätts på att uppnå målen inom enheterna inom 

Migrationsverket. 

 

[…] då tänkte jag att ja, man kan se det som en pinn-jakt eller så kan man se det så att 

vår enhet har fått 20 miljoner av skattebetalarnas pengar för att 2600 personer ska få 

sina beslut i år. […] Man kan förhålla sig till produktionen på ett helt annat sätt när man 

bygger upp statsmannatjänsterollen inom sig och förstår hur viktig den är. Som ledare 

tänker jag hela tiden: vad plockar jag fram? Hur? Man kan kommunicera på olika sätt - 

jag lägger största fokus inte på vilka punkter jag ska gå igenom, men hur framför jag 

punkterna för att nå det som jag vill nå. [...] (EC2). 

 

Begränsningar 

Som tidigare nämnt uppgav samtliga enhetschefer sig ha stora möjligheter att påverka 

kvalitetsarbetet i verksamheten men hälften av enhetscheferna uppgav samtidigt att de 

upplever begränsningar. Gemensamt för dessa är att de kan betraktas som 

organisatoriska begränsningar i form av exempelvis lagstiftningen och ekonomiska 

begränsningar i form av budget. Även hur handläggarnas ärenden fördelas 

organisatoriskt och att sakna mandat för att fatta vissa beslut som exempelvis 
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organisatoriska förändringar som fattas på regional- och nationell nivå. Enbart en av 

cheferna ansåg sig kunna påverka arbetet på regional nivå i aspekter som berörde den 

egna enheten. Enhetscheferna lyfter även fram olika sätt att hantera och legitimera de 

organisatoriska begränsningarna. En betonar sitt förtroende för att ärendena som lyfts 

till Migrationsverkets ledning hanteras på ett korrekt sätt. Att enhetscheferna ska 

förhålla sig till budgeten legitimeras av en annan enhetschef genom att belysa att alla 

typer av verksamheter har en given budgetram. En av enhetscheferna som upplever sig 

begränsad av lagstiftningen uppger att dennes personliga åsikter går isär med vad 

lagstiftningen kräver. En annan begränsning som lyfts fram av två enhetschefer och 

betraktas som en ständig utmaning är svårigheten att få tiden att räcka till för allt som 

ingår i deras uppdrag. Enhetschefen uttrycker en frustration över att både lyckas bedriva 

en produktiv och kvalitativ verksamhet och samtidigt även hinna med andra uppdrag 

som tillkommer från deras ledning som tillexempel att ingå i olika samverkansgrupper. 

Tiden ses därmed som en utmaning som kan begränsa utrymmet att arbeta med kvalitet 

när enhetschefen inte upplever sig ha tillräckligt mycket tid. 

 

Tiden är en utmaning. Arbetstiden som enhetschef med ofantligt många skyldigheter och 

ansvarsområden [...] så tiden är en fiende egentligen att faktiskt hinna med att göra allting 

som ska göras och med den kvaliteten som förväntas och sen den egna önskan om att 

vara lite bättre ändå […] och det stjäl ju tid naturligtvis så kalendern är ju ständigt i 

kollesionsfas. (EC7). 

 

I motsättning till det beskriver två andra enhetschefer att de betraktar sig ha gott om 

resurser över för tillfället som är direkt relaterat till en lägre grad av flöde av sökande än 

beräknat. Det har lett till att de har en högre bemanning av personal än vad de vanligtvis 

brukar har vid ett sådant flöde som beskrivs vara. Den ökade bemanningen innebär att 

tid frigörs för en del av personalen vilket i praktiken resulterar i att de investerar den i 

att utveckla kvaliteten på enheten exempelvis i form av att kontrollera gamla riktlinjer 

och uppdatera dem eller att personalen får större möjlighet och utrymme för 

kompetensutveckling. En av enhetscheferna beskriver att enhetschefsrollen har 

förändrats under de åren som hen varit verksam inom myndigheten och betonar att 

ledningen för tillfället fokuserar mycket på kontroll utifrån en arbetsgivarroll. 

Migrationsverkets interna perspektiv och fokusering på ledarrollen betonas ha skiftat 

över åren på liknande vis som i samhället i övrigt. Enhetschefen upplever att trenden nu 
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går mot mer ett förhållningssätt med begränsande ramar än tidigare. “Vi på 

Migrationsverket är mer på väg mot en mer fyrkantig, sträng hållning” (EC7). 

 

Analys 

Av resultatet framkommer att alla enhetscheferna upplever stora möjligheter att påverka 

arbetet med kvaliteten i verksamheten. Majoriteten upplever samtidigt vissa 

begränsningar i kvalitetsarbetet i form av organisatoriska ramar. För att ett reellt 

förändringsarbete ska kunna äga rum behöver de organisatoriska ramarna enligt Shanks, 

Lundström och Wiklund (2014) lämna tillräckligt mycket handlingsutrymme till 

cheferna. De upplevda organisatoriska begränsningarna är till viss del det som formar 

ramarna för handlingsutrymmet. Enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2014) 

bestäms handlingsutrymmet endast delvis av de administrativa och kulturella ramar som 

finns inom organisationen som den enskilde verkar inom. Dessa ramar består 

exempelvis av organisationens värderingar, regler, rutiner, traditioner men även området 

organisationen är verksam inom det vill säga professionen. Det går också att tolka dessa 

ramar utifrån Christiansen et al. (2012) som menar att myndigheter inom offentliga 

organisationer är skyldiga att legitimera verksamheten då dessa är finansierade av 

skattemedel. För att legitimera krävs en kvalitetssäkring som menas hämma ledarens 

handlingsutrymme genom mer detaljerade krav. Dessa krav kan tolkas vara de 

organisatoriska ramar i form av lagstiftning, riktlinjer, budget och mandat som 

enhetscheferna uppgav. Två enhetschefer påtalar att de fått större möjligheter att 

påverka verksamheten inom Migrationsverket än inom deras tidigare uppdrag på andra 

myndigheter, genom bland annat budgetansvar vilket går i enlighet med det Shanks, 

Lundström och Wiklund (2014) poängterar, att enhetschefen har större möjligheter att 

påverka verksamheten genom att genomföra till exempel kostnadseffektiviseringar. 

Budgetansvaret upplevs även som begränsningar vilket kan tolkas vara de 

organisatoriska ramarna som enhetscheferna påtalat, vilket även kan innebära att 

cheferna behöver förhålla sig till ekonomiska begränsningar inom sin enhet vilket kan 

påverka kvaliteten på de tjänster som verksamheten levererar. Tidsbrist lyfts också som 

en aspekt som begränsar möjligheten att driva kvalitetsutveckling. Enligt Shanks, 

Lundström och Wiklund (2014) är en risk för chefer som arbetar nära den praktiska 

verksamheten som dessa enhetschefer gör att det uppdraget gör att tiden inte räcker till 
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för långsiktig planering och verksamhetsutveckling då tiden går åt till att hålla 

verksamheten på fötter.  

 

Genom Alvessons et al. (2015) teori om fem element kan vi förstå dessa begränsningar 

och möjligheter att påverka kvalitetsarbetet som bestående av det första elementet 

sammanhang som är både de organisatoriska ramarna och samhälleliga kontexten som 

ledaren måste förhålla sig till och påverkas av i sitt ledarskap. Sammanhang, det vill 

säga Migrationsverkets organisatoriska ramar, riktlinjer och den omgivande 

samhälleliga kontexten som enhetscheferna verkar inom påverkar enligt denna teori hela 

det ledarskapet som utövas av chefen. Sammanhanget påverkar också ledarskapet till 

exempel beroende på vilket verksamhetsområde enhetschefen är verksam inom och vad 

som är karaktäristiskt för det. Vad som är karaktäristiskt för Migrationsverket är att det 

är en offentlig myndighet som ska kunna legitimera de resurser som används i 

verksamheten vilket enhetscheferna beskriver begränsar deras handlingsutrymme.   

 

Enhetschefernas svar kan tolkas som motstridiga, de upplever sig ha stora möjligheter 

att påverka kvalitetsarbetet samtidigt som fem av åtta upplever sig ha begränsningar i 

form av organisatoriska ramar. Det motstridiga kan tolkas som att enhetscheferna 

använder utrymmet att handla mellan dessa ramar då de känner stora möjligheter att 

påverka trots dessa begränsningar vilket är det som Svensson, Johnsson och Laneemets 

(2015) definierar vara handlingsutrymmet, hur den enskilda väljer att agera mellan 

dessa ramar och utöva sitt handlingsutrymme. Utifrån Lipskys (2010) teori om 

handlingsutrymme har individen ett stort handlingsutrymme i organisationen, 

enhetschefernas svar och slutsatsen av deras upplevda handlingsutrymme som stort 

stämmer därmed överens med Lipskys teori. Även ståndpunkten att individen i 

organisationen har ett stort handlingsutrymme trots organisatoriska begränsningar. 

 

Det har även framgått av resultatet att enhetscheferna kan påverka verksamheten 

beroende av deras eget intresse för frågan och hur de sprider kvalitetsfrågan vilket går i 

enlighet med Svensson, Johnsson och Laanemets (2010) som menar att individen själv 

skapar sitt handlingsutrymme. Hur verksamhetens kvalitet utvecklas kan baserat på 

dessa svar tolkas vara till viss del påverkat av hur enhetschefen väljer att driva 

kvalitetsutvecklingen i verksamheten. Vi tolkar det som att enhetscheferna har 
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handlingsutrymme att påverka verksamheten och även i kvalitetsfrågan. Kvaliteten i 

verksamheten skulle utifrån det kunna bli påverkad av enhetschefens eget intresse och 

handlande. Hur enhetscheferna beskrivit att de upplever ha stora möjligheter till 

exempel genom att kommunicera kvalitetsfrågan på ett visst sätt till medarbetare visar 

ett exempel på enhetschefens inriktning och handling enligt Alvessons et al. (2015) fem 

element om hur ledarna vill utöva ledarskapet respektive hur de utövar det. 

 

Vi har i detta kapitel fått svar på vår frågeställning hur enhetscheferna upplever sitt 

handlingsutrymme inom kvalitetsarbetet och kan dra slutsatsen att de upplever sig ha ett 

stort handlingsutrymme att påverka verksamhetens kvalitet. De begränsningar som 

enhetscheferna uppgett sig uppleva tolkar vi som de ramar som de utför uppdraget 

inom. Därmed drar vi även slutsatsen att de upplever ett stort handlingsutrymme trots 

dessa begränsningar då de väljer hur de ska använda handlingsutrymmet mellan dessa 

ramar. 

 

Hur enhetscheferna använder sitt handlingsutrymme i arbetet 
med kvalitet  

Nedan kommer vi redogöra för vårt resultat på vår andra frågeställning om hur 

enhetscheferna använder sitt handlingsutrymme i arbetet med kvalitet utifrån sin 

ledarroll. Därefter följer en analys av resultatet. 

 

Produktion kontra kvalitet 

Enhetschefernas arbete mot produktionsmålen har framkommit under intervjuerna 

liksom enhetschefernas strävan mot en högre kvalitet. Hälften av enhetscheferna menar 

att en ständig utmaning i kvalitetsarbetet är att upprätthålla en god kvalitet och samtidigt 

uppfylla kvantitetsmålen. Nedan lyfts exempel på två arbetsområden i kvalitetsarbetet 

som enhetscheferna lyft i intervjuerna, där de möter utmaningen med att uppnå en god 

kvalitet i verksamheten och samtidigt uppnå en hög produktion. Vilka berör 

kvalitetsutveckling av asylboenden som Migrationsverket förmedlar och 

handläggningen. 

 

En av dessa aspekter som tre av enhetscheferna lyfter som utmanande är de asylboenden 

som Migrationsverket förmedlar. Enhetscheferna eftersträvar boenden av hög kvalitet 
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och enheten ska förmedla bostäder av hög standard. Samtidigt ska enheten uppnå det 

höga antal bostäder som behöver förmedlas till asylsökande. Enhetschefen menar att 

kvantiteten kan uppnås utan att en hög kvalitetsstandard tillgodosetts de sökande. En 

utmanande kvalitetsutveckling för enhetschefen är således att finna andra lösningar på 

problemet med för få asylboenden med för låg kvalitet. En konsekvens av att inte uppnå 

en god kvalitet drabbar de sökande som ska vara verksamhetens centrala utgångspunkt. 

Denna enhetschef använder sitt handlingsutrymme för att testa nya alternativa lösningar 

inom enheten lyfts som värdefullt för att komma vidare i kvalitetsarbetet med 

asylboendena. 

 

[...] och det kan jag säga de boendena är inte roliga, så måste vi se om vi kan jobba på ett 

annat sätt, så vi kan, inte sämre kvalité och inte sämre men med större kvantitet. Och där 

kommer de här enheterna en del i det, eftersom jag tycker om att pröva nytt, men det är 

inte hållbart att barnfamiljer får bo i väldigt dåliga bostäder utan att veta någonting. 

(EC5). 

 

Överdrivna fakturor från aktörer som förmedlar asylboendena beskrivs också som en 

utmaning eftersom de kontrakt som skrivits med många av aktörerna saknar 

specificeringar av vad boendena ska förmedla. Det lämnar utrymme för tolkningar som 

aktörerna kan använda till sin fördel och dra in på resurser som drabbar de asylsökande 

genom en undermålig boendesituation. En enhetschef menar sig använt sitt mandat i 

frågan genom att gå igenom kontrakten med aktörerna samt lyfta frågan i 

Migrationsverkets ledning. Dessa ospecificerade kontrakt har skrivits för en kostnad 

som upplevts orimlig menas bero på tidsbristen som var under hösten 2015. Att ha 

resurser och tid för att kvalitetsutveckla verksamheten menas således vara en 

förutsättning för att driva kvalitetsutvecklingen framåt och upprätthålla kvaliteten. 

 

Följande är ett exempel på det andra arbetsområdet där frågan om hög produktion och 

god kvalitet blir aktuell. En väg att kvalitetsutveckla handläggningen beskriver två 

enhetschefer är att skriva utredningar och beslut på färre sidor och med mer 

lättförståeligt och tydligare språk. För det första innebär det att det går fortare att 

handlägga ärendena och att handläggaren hinner med fler ärenden under en kortare 

tidsperiod. Långa väntetider skapar oro för den sökande och om väntetiderna blir 

kortare kan det resultera i mindre oro. Risken att medarbetarna skriver fel i besluten 
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minskar dessutom genom att kortare beslut skrivs. En utmaning enhetschefen lyfter 

fram att förkorta de asylsökandes väntan i asylprocesserna och effektivisera 

handläggningen. Enhetschefen menar således ha möjlighet att höja kvaliteten i 

verksamheten både ur de sökande och också medarbetarnas perspektiv genom att 

klargöra att medarbetarna inte behöver skriva lika utförliga beslut som tidigare gjorts. 

 

Det ska vara lättförståeligt för alla. Kanslisvenska på 24 sidor är inte ens lätt att förstå för 

oss i det här rummet. Vi får läsa det flera gånger för att man ska fatta, eller läsa 

sammanfattningen om det finns någon sådan. Det är inte kvalitet kan jag känna. Det är 

inte kvalitet för någon. Tar vi bort de här invecklade besluten så kan vi hantera ärenden 

snabbare, alltså människors väntan i Sverige blir kortare. Vi sätter inte samma press på 

medarbetarna här att skriva det i invecklad kanslisvenska med stor risk att skriva fel. 

(EC1). 

 

De ovanstående exemplen visar på utmaningar i paradoxen mellan kvalitet och 

produktivitet som fler enhetschefer betonat. Att rimliga produktionsmål ställs på 

handläggarna och enheten av Migrationsverkets övre ledning och kvalitetsavdelningen. 

För höga produktionskrav poängteras leda till försämrad kvalitet av utredningarna om 

personalen får för hög arbetsbelastning. En strävan efter tillräckligt hög kvalitetsnivå 

och där rimliga produktionsmål möts framhålls.   

 

[…] Exempelvis finns det många kunniga människor som jobbar som specialister men 

deras arbetsuppgifter är ju bara att se på kvalitet [… ] Experterna är kanske inte 

involverade i hur vardagen ser ut på en asylprövningsenhet och då behöver jag, involvera 

dem så att de förstår hur beslutsfattare eller handläggare har det. […] Det är viktigt att 

kvaliteten och vardagen möts, att kvalitetsmålen blir begripliga och genomförbara. Var 

hittar vi ribban (EC2). 

 

Produktiviteten beskrivs som en utmanade aspekt i kvalitetsarbetet. En annan 

enhetschef lyfter att hen ibland låter medarbetare som egentligen inte har en 

handläggarbefattning, exempelvis assistenter, handlägga vissa ärenden och fatta beslut 

på sin enhet för att klara av produktionsmålen. En majoritet av enhetscheferna menar att 

avkall i kvaliteten under perioder med stor belastning troligtvis får göras. ”Frågan är om 

man har fått gör avkall på det [kvaliteten] under hösten, kan man ta igen det då?” (EC1). 

Svårigheten att återställa en god kvalité efter en belastad period betonades då standarden 

sänkts i verksamheten. Ett genomgående drag i svaren från enhetscheferna är dock 
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mängden asylärenden som ligger i hög på väntan på utredning och hur enhetscheferna 

ska tackla arbetsbördan på ett så bra sätt som möjligt. 

 

Ah jag tog bort allting i ansökningsförfarandet, det var också någonting som jag gjorde ihop med 

kvalitetsavdelningen, på en kvart strök vi hela processen i höstas (EC5). 

 

Under hösten minskade vi ner ansökningsprocessen som i normalfall har åtta olika delmoment 

till sex delmoment, då vi tog bort samtalen med de asylsökande (EC4). 

 

Verksamhetsutveckling 

Flera enhetschefer lyfter att de arbetar med den strategiska utvecklingen av kvaliteten 

genom att se enheten ur ett helhetsperspektiv. De menar att deras förmåga att se 

helheten är god och att mer strategiska beslut då kan tas. En av dessa tror att hens 

förmåga att se helheten har utvecklas efter tid efter ökad erfarenhet. En annan 

enhetschef beskriver sitt perspektiv på enheten ur ett både lokalt och nationellt 

perspektiv. 

 

På handläggarnivå är man djupt involverad i ärenden, men jag kan ju lyfta blicken och tänka 

utifrån hela regionen eller Migrationsverket, jag kan tänka utifrån det svenska samhället, vad 

som är viktigt då och vart måste vi komma. Ledarna måste ha det strategiska fokusen och utgå 

ifrån att om jag tar det här beslutet, vilka konsekvenser innebär det för mina medarbetare, mig 

och för andra? Hela tiden, i varje beslut. (EC2). 

 

Den strategiska utvecklingen ur ett helhetsperspektiv framhålls bli särskilt viktig för att 

hela enheten eller regionen av enheter ska bli mer välfungerande och uppnå högre 

kvalitet. Svårigheter som kan uppkomma i det strategiska arbetet ut ett 

helhetsperspektiv beskrivs av två enhetschefer. En av dem betonar svårigheten när andra 

chefer i samma region inte prioriterar helheten utan endast ser till sin egen enhet och 

karriär, vilket enhetschefen menar är ofördelaktig för regionen i stort. 

 

Jag är väldigt bra på att se helheten. Tyvärr är det väldigt många chefer som bara ser på sin egen 

verksamhet. Jag skulle önska att de såg på helheten [...] Jag tänker ofta vad är bra för 

verksamheten och inte vad är bra för mig och min enhet. Karriärmässigt så är det bättre att tänka 

och handla utifrån sitt eget bästa men verksamhetsmässigt så är det naturligtvis inte alltid rätt 

(EC4). 

 



 

 

 

37 

Vidare lyfter enhetschefen ett exempel på en situation som där saknad av en gemensam 

lönestrategi för enhetscheferna i regionen. Enhetschefen menar att det blir ett problem 

när medarbetare från olika enheter pratar med varandra om löneförhållandena. En 

utmaning är att arbeta strategiskt för verksamhetens helheten om vissa andra chefer 

endast betraktar den egna enhetens bästa och inte hur deras agerande påverkar andra 

enheter i myndigheten.  

 

Ett sätt att kontrollera kvaliteten i verksamheten är regionala och centrala 

kvalitetsuppföljningar som genomförs kontinuerligt inom Migrationsverket. Kontroll av 

kvaliteten görs för att undersöka om någonting utförs felaktigt i verksamheten, för att 

upptäcka problem och för att klarlägga vad som orsaker bakom. En enhetschef beskriver 

att man utifrån uppföljningen arbetar fram en kvalitetsplan för att tydliggöra allas delar i 

kvalitetsarbetet, kvalitetsplanen används sedan kontinuerligt som en påminnelse om vad 

som behöver förbättras. 

 

Personalansvar 

Personalarbetet är ett tema som framkommit som en stor del av enhetschefernas arbete 

med kvalitet och kvalitetsutveckling av verksamheten. Personalarbetet betonas vara 

särskilt betydelsefullt är medarbetarna till stor del utgör verksamheten och producerar 

verksamhetens resultat. 

 

Sex av åtta chefer betonar att de inte har detaljkunskap vad gäller medarbetarnas 

uppdrag eftersom det inte ingår i enhetschefernas uppdrag vilket är att leda personalen 

som utför arbetet. Detaljkunskapen som de menar sig sakna består bland annat av hur 

man handlägger och utreder ärenden och lagstiftningen på samma detaljnivå som 

handläggarna har kompetens om. De lyfter fram att de känner förtroende till sina 

medarbetares kompetens och det arbete. Två av enhetscheferna menar dock i motsats till 

de andra enhetscheferna att de erhåller detaljkunskap om hur verksamheten fungerar 

även på produktionsnivå ”Eftersom jag är ansvarig för att veta hur vi ska fördela 

resurser är jag tvungen att lära mig alla uppgifter som vi har, jag litar inte på någon 

annan där” (EC5). 

 

Kompetensutveckling är en sådan insats som hälften av enhetscheferna har stor tilltro 

till för att förbättra kvaliteten i produktionen och för att bibehålla en hög rättssäkerhet. 
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Utmaningar som lyfts fram vad gäller personalarbetet är vikten av att rekrytera rätt 

personal och att ta till vara på den kompetens som finns hos personalen. Det betonas av 

en enhetschef att det är dennas uppdrag att förse medarbetarna med de resurser som är 

nödvändiga för att medarbetarna ska kunna utföra ett bra arbete. Enhetschefen säger att 

hen tror att en högre produktion kan nås genom att möjliggöra kompetensutveckling 

som får medarbetarna att utvecklas och harmonisera med verksamhetens mål och 

värdegrund. 

 

Hälften av enhetscheferna beskriver att de eftersträvar relationer med sina medarbetare 

där det finns ett förtroende och en tillit mellan enhetschef och medarbetare. Flera lyfter 

att de har ett förtroende för personalen och personalens arbete. Enhetscheferna menar att 

de som ledare är bra på att bemöta medarbetare, vara lyhörda och lyssna när de samtalar 

med personalen eller då någon medarbetare behöver prata. En enhetschefer menar att 

hens förtroende för personalen är en styrka som ledare. Människors olikheter lyfts fram 

som en tillgång och arbetet med personalens olikheter, styrkor och svagheter i rollen 

som ledare. 

 

Jag tror att det är den här tilliten och förtroendet som jag känner är min styrka, att uppskatta 

människor och det de gör. Och faktiskt vara en ganska så tillåtande i olikheter. [...] Det är skönt 

med människor som har lite olika att bära. Och det tror jag också att jag är bra på, att hantera 

olika människor på olika sätt. Jag kan fånga upp vad man har som styrkor och jobba på dem. 

(EC7). 

 

Det menas vara av vikt att bibehålla ett bra bemötande och förhållningssätt till 

personalen trots yttre påfrestningar som man som chef måste hantera enligt en 

enhetschef. Hantering av pressade situationer och kritik från övre ledning beskrivs vara 

något som en enhetschef tror att nya chefer kan ha svårare för att hantera och att 

enhetschefen själv genom ökad erfarenhet lärt sig att inte låta sådan kritik gå ut över 

medarbetarna. 

 

Jag menar, har jag suttit och blivit utskälld av min chef för att det är dålig produktion så är det ju 

lätt att gå tillbaka och säga: Nej nu fan får ni jobba. Alternativt säga: Det är jätte bra men vi 

behöver tänka på dem här som sitter här ute och väntar, med barn som inte vet om de får gå i 

skolan här eller vad som kommer hända. Man kan liksom göra det på olika sätt, och ny som chef 
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tror jag det är väldigt lätt att man blir nervös när någon skriker på en så [...] skriker man på 

medarbetarna. Det är inte så bra. Men det lär man sig efter ett tag (EC5). 

 

Samma enhetschef menar att chefsrollen innebär en maktposition som inte behövs 

framhävas eller markeras ytterligare gentemot medarbetarna. Maktpositionen menas 

kräva en medvetenhet som nya chefer kanske inte har, till exempel om hur man uttalar 

sig som chef och hur det då kan tas emot av medarbetarna. 

 

[...] Som ny chef är man rätt uppfylld av att man är chef.  Och tänker inte på att det är en 

maktposition, så säger jag “gott kaffe” så är det för vissa medarbetare mer värt än när Kalle 

säger “gott kaffe” [...] (EC5). 

 

I likhet med goda relationer till medarbetarna lyfts arbetsmiljö fram som en viktig faktor 

i arbetet med kvalitet enligt samtliga enhetschefer. Medarbetarnas hälsa och trivsel på 

arbetsplatsen betonas vara av stor vikt både för effektiviteten och också kvaliteten av 

produktionen. Hälften av enhetscheferna framhåller att god arbetsmiljö och 

produktivitet går hand i hand, vilket en uttrycker som ”Trivs man och har roligt på 

jobbet så kommer resultatet också och det är någonstans den filosofin jag har ” (EC4). 

Ett svar som här skiljer sig är från en enhetschef som framhåller att hen vill ha en så bra 

arbetsmiljö som möjligt men också en så hög produktion som möjligt och menar att det 

bland kan vara svårt att kombinera en hög produktivitet med en god arbetsmiljö. Att 

skapa ett välfungerande gruppklimat lyfts också av flera som viktigt för att 

verksamheten ska vara välfungerande och för att det ska upprätthållas en hög kvalité i 

verksamheten. Personalen betonas behöva vara en grupp av medarbetare som kan 

samarbeta på ett bra sätt och fungera tillsammans, det handlar exempelvis om att samla 

personalen så de strävar mot samma mål genom bra dynamik och samarbete. 

 

Flera enhetschefer uttrycker i olika former att de vill ha en verksamhet där personalen 

har möjlighet att vara delaktiga. Att skapa delaktighet hos medarbetarna menas vara 

viktigt för att som chef kunna arbeta med verksamhetens kvalitet och där själva 

delaktigheten består av ett öppet klimat där personalen kan stå för sina åsikter och 

känner att de kan ta upp och diskutera olika frågor. Vidare går det inte att driva ett 

kvalitetsarbete utan delaktighet, då arbetsmoment endast blir instruktioner. 
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Utan delaktighet kan man inte driva ett kvalitetsarbete överhuvudtaget. För då blir det 

bara en instruktion som skall följas och det är helt främmande för mig. […] Den här 

enheten som jag jobbar på har kommit väldigt långt. De är helt fantastiska. […] De kan 

lösa saker, styra upp arbetet själva utifrån sin kompetens. […] Ju mer jag involverar dem 

desto mer växer dem, men det blir också bättre kvalitet i alla led (EC2). 

Ett exempel på deras betoning på delaktighet illustreras också av att menar att det 

betonas att verksamheten och chefen ska ge medarbetarna utrymme att komma med 

egna lösningar på problem som medarbetarna möter. Flera ger gärna medarbetarna de 

verktyg som behövs för att lösa problem som uppkommer istället för att ta över 

medarbetarnas arbete och ge lösningen direkt till dem. Delaktighet framträder även 

genom att de menar att medarbetarna ska få utrymme att komma med 

förbättringsförslag om verksamheten på både enhetsnivå, regional nivå samt nationell 

nivå vilket framhäver som betydelsefullt.  

 

Analys 

Nedan analyserar vi resultatet som framkommit som svar på vår andra frågeställning om 

hur ledarna använder sitt handlingsutrymme.  

 

Produktion och kvalitetsmål 

Av resultatets första del framkommer att ledarna använder sitt handlingsutrymme till 

måluppfyllelse i verksamheten gällande kvalitet och produktionen vilket ledarna har 

betonat som betydelsefullt. Majoriteten av enhetscheferna uttrycker strävan efter en 

kvalitetsnivå som är bra nog. Att samtidigt kunna säkerställa kvantiteten i verksamheten 

och således hitta en balans mellan produktivitet och kvalitet är. Hälften av 

enhetscheferna upplever kraven att uppfylla kvantitetsmålen och samtidigt säkerställa 

kvaliteten inom ramen för produktionen utmanande. Produktionsmålen beskrivs 

genomgående vara antal ärenden som prövas och beslut som fattas samt hur långa 

väntetiderna är för de sökande. Det är enhetschefens uppgift att säkerställa kvaliteten 

som proportionerlig i förhållande till produktionen. En enhetschef berättar att 

produktionsmålen är de mest utmanande att uppnå. Det kan förstås mot bakgrund av att 

kvantitativa mål är enklare att mäta enligt Christansen et al. (2012) som också menar att 

kvalitativa mål ofta anses mindre viktiga på grund av de är svårare att mäta. Det 

framkommer även i resultatet att en av enhetscheferna tillåter medarbetare handlägga 

och fatta beslut i vissa ärenden trots att medarbetaren har en annan befattning inom 
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verksamheten exempelvis assistent för att klara av produktionsmålen. Avkall på 

kvaliteten i produktionen, rättssäkra och likvärdiga prövningar har tidigare gjorts under 

vissa perioder med stor belastning. Vid perioder av alltför stor belastning betonar flera 

av enhetscheferna det som viktigt att hitta en nivå för ”good enough”, tillräckligt bra. 

Anmärkningsvärt kan vara att enhetscheferna gör en distinktion mellan 

handläggningstider som kvantitativa mål och kvaliteten av produktionen, vilket är i 

motsats till Innovationsrådet (2013) som istället menar att korta handläggningstider är 

ett kvalitetsmått.  

 

Utifrån Lipsky (2010) har individen i offentliga organisationer ett stort 

handlingsutrymme, men enligt Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) är 

handlingsutrymmet beroende på hur individen agerar mellan de organisatoriska ramarna 

och använder sig av det utrymmet. En enhetschef beskriver hur hen väljer att använda 

sitt handlingsutrymme för att testa nya alternativa lösningar inom enheten för att nå 

kvantitetsmålet av boendeplatser som enheten ska förmedla. Ett annat exempel är de 

ospecificerade och dyra kontrakt med boendena för de sökande som en enhetschef drivit 

som en kvalitetsförbättring i verksamheten. Vi betraktar det som ett tydligt exempel där 

deras handlingsutrymme utnyttjats till att driva ner kostnaderna av boendena för 

Migrationsverket. Samtidigt har kvaliteten förbättrats för de boende då materialet som 

ska tillhandahållas på boendena blivit specificerat i kontrakten utesluter utrymme för 

tolkningar av aktörerna menar enhetschefen. Att uppnå målstyrningen om hög 

produktivitet i verksamheten och samtidigt upprätthålla en god kvalitet beskrivs som en 

stor utmaning. Att skriva kortare utredningar är ett exempel där paradoxen uppfylls och 

där vi tolkar att enhetschefen använt sitt handlingsutrymme. En kvalitetsförbättring som 

gjort att enheten producerar mer lättläsliga beslut till de sökande samtidigt som 

produktiviteten ökat när handläggarna inte behövt skriva lika långa beslut. 

 

Verksamhetsutveckling 

En del av enhetscheferna menar att de använder sitt mandat för att utveckla 

verksamhetens kvalitet ur ett helhetsperspektiv för att hålla en jämn kvalitetsnivå i 

regionerna som inte skiftar mellan de olika enheterna. Att betrakta enheten ur ett 

helhetsperspektiv har också lyfts som viktigt för att besluten som tas ska vara 

genomtänkta och gynna hela enheten. Utifrån detta kan de tolkas kunna välja att 

utveckla verksamheten strategiskt för att gynna Migrationsverket och regionen i stort, 
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eller enbart för sin egen enhetsbästa. De kan så tolkas använda sitt handlingsutrymme 

enligt Lipsky (2010) och Svensson, Johnsson och Laanemets (2008). Som en enhetschef 

lyfter kan handlingsutrymmet också tolkas användas för prioriteringar eller 

bortprioriteringar av en helhetssyn för hela Migrationsverkets verksamhet vilket en 

enhetschef beskriver förekommer. 

 

Kvalitetsuppföljningar görs av enhetscheferna på lokal-, regional- och nationell nivå för 

att undersöka om någonting utförs fel i verksamheten och vad det i sådana fall beror på. 

Utifrån kvalitetsuppföljningen tydliggör kvalitetsplanen ansvarsområden i 

kvalitetsarbetet. Kvalitetsplanen används sedan kontinuerligt som en påminnelse om 

vad som behöver förbättras. För att kunna kontrollera kvaliteten i verksamheten menar 

Wimpfheimer (2004) att det måste finnas etablerade system för ändamålet och att 

cheferna behöver undersöka hur verksamheten fungerar och varför den fungerar på det 

viset. Offentliga organisationer som är lag- och regelstyrda samt finansieras av 

skattemedel behöver söka legitimitet för sin verksamhet både inom och utanför 

organisationen (Christiansen et al. 2012). Migrationsverket är en offentlig organisation 

där enhetscheferna är verksamma och kontinuerligt utvärderar verksamheten. Kvalitets- 

och målstyrning lyfts av Christansen et al. (2012) fram som en motsättning. 

Målstyrningen betonas ge ledaren stor frihet att förfoga över och organisera 

verksamhetens resurser medan kvalitetsstyrning betonas hämma ledarens 

handlingsutrymme genom detaljbeskrivningen som ges för att säkerställa kvaliteten. 

 

Personalansvar 

I vår andra del av resultatet behandlar vi det som berör personalarbetet som 

enhetscheferna har lyft. I enlighet med Törnquist (2004) betonar samtliga enhetschefer 

att personalansvar är en stor del av deras huvudsakliga arbetsområde. För att 

medarbetarna ska kunna utföra arbetet med hög rättssäkerhet behöver enhetschefen ge 

dem rätt förutsättningar. För att förstå och kunna relatera till det vardagliga arbetet samt 

bedriva ett framgångsrikt ledarskap menar Wimpfheimer (2004) att chefen kontinuerligt 

behöver utveckla sin kunskap om hur verksamheten fungerar från detalj till helhet. I 

motsats till det kan vi i vår studie urskilja att majoriteten av enhetscheferna, sex av åtta, 

uttrycker att de inte har någon detaljkunskap om hur verksamheten bedrivs utan förlitar 

sig istället på sina medarbetares kunskaper. 
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Ett annat exempel att förse medarbetarna med rätt förutsättningar att förbättra kvaliteten 

i produktionen och bibehålla en hög rättssäkerhet är genom kompetensutveckling menar 

enhetscheferna i enlighet med Wimpfheimer (2004) som betonar att en kompetent 

personal behövs för att verksamheten ska kunna leverera en god kvalitet. Det ingår i 

chefens uppdrag att säkerställa att personalen har rätt kompetens och att den 

kompetensen tillvaratas i det vardagliga arbetet (Wimpfheimer 2004). Hälften av 

enhetscheferna uttrycker stor tilltro till kompetensutveckling vilket delvis 

överensstämmer med Migrationsverkets målsättningar gällande kompetensutveckling i 

verksamheten (Migrationsverket 2016) och delvis synen som Alvesson (2011) menar 

finns i samhället. Utbildning förväntas kunna forma människor och ge förmågan att 

utföra ett bättre och mer effektivt arbete genom att individen tänker mer självständigt 

och bearbetar information mer produktivt. Ett positivt förhållningssätt till utbildning 

eller kompetensutveckling medför vissa risker menar Alvesson (2011). En första risk är 

att betrakta det som givet att den kunskap som utbildningen förväntas ge individen 

faktiskt har gjort det. En andra risk är att andra typer av kompetenser så som erfarenhet, 

personlig lämplighet och särskilda begåvningar förbises på bekostnad genom fokus på 

formell utbildning. Att verksamheten lyfter fram utbildning som en lösning på ett 

problem som egentligen grundas i brist på resurser är en tredje risk med detta 

förhållningssätt gentemot utbildning (Alvesson 2011). 

 

Flera enhetschefer betonade på olika sätt sitt förhållningssätt till personalen och hur de 

betraktar relationen till personalen. En delaktig personal framställs som viktigt för att 

bedriva ett kvalitetsarbete som enhetschef. Hälften av enhetscheferna menar att de ger 

medarbetarna utrymme att komma med egna lösningar och förbättringsförslag på både 

enhetsnivå, regional nivå samt nationell nivå. En god arbetsmiljö lyfts också fram av 

samtliga enhetschefer som en viktig faktor i arbetet med kvalitet för att främja en hög 

kvalitet. Medarbetarens hälsa och trivsel på arbetsplatsen betonas vara av stor vikt för 

både effektiviteten och kvaliteten av produktionen. Medarbetare som har en ledare 

vilken utövar det transformativa ledarskapet har enligt Westerberg och Tafelin (2013) 

visats sig ha lägre stressnivåer, upplever sig ha starkare individuellt och organisatoriskt 

stöd, upplevelse av arbetskontroll samt lägre arbetsbelastning än medarbetare med 

ledare som utövar andra typer av ledarskap. Enhetschefernas betoning och fokusering på 
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en god arbetsmiljö i olika former kan tolkas också gå i enlighet med det transformativa 

ledarskapet. 

 

Att vara bekräftande som chef och ge sina medarbetare uppskattning menar Törnquist 

(2004) är en viktig del av chefens arbetsuppgifter. Resultat visade att enhetscheferna 

menar sig vara lyhörda, bra på att lyssna samt ha tillit och skapa förtroende hos sina 

medarbetare. Två menade även att de kan ändra sina beslut och ta emot input från 

medarbetarna. Utifrån vår teoretiska referensram kan vi tolka ledarnas beskrivning av 

sitt utövade ledarskap och på sitt sätt att leda som bestående i ledarens plattform enligt 

Alvessons et al. (2015) definition av ledarskap. Ledarens plattform består av ledarens 

bas och grundade uppfattning om hur hen vill utöva sitt ledarskap. Basen kan bland 

annat bestå av ledarens egenskaper men också tidigare erfarenheter och kunskap, 

anammande av ideal, åsikter och värderingar. Enhetschefernas uttryck för vilka 

personliga egenskaper de innehar i sin ledarroll kan tolkas som en del av deras plattform 

som cheferna utövar sitt ledarskap utifrån. 

 

En del av de egenskaper enhetscheferna uppgett går i enlighet med det transformativa 

ledarskapet enligt (Spreier, Fontaine & Mollay 2006; Bass & Riggo 2006). De beskriver 

att de tar emot input från sina medarbetare, är stöttande och ger ett starkt individuellt 

stöd och uppmuntrar till medarbetarnas förbättringsförslag i verksamhetsutvecklingen 

och till delaktighet. Poängteras bör att enhetscheferna var för sig inte uppgett sig inneha 

alla dessa egenskaper som ingår i det transformativa ledarskapet. Det finns också 

motstridiga exempel i den tidigare forskning om hur ledarskapet påverkar verksamheten 

och arbetet i verksamheten och i förlängningen kvalitetsarbetet. Motstridigheterna gäller 

även det transformativa ledarskapets inverkan på kvaliteten i verksamheten. Vi väljer att 

tolka det sammantaget som att ledaren förmodligen har en viss inverkan på 

verksamhetens arbete med kvalitet då att ett stöttande ledarskap har visat sig påverka 

kvaliteten positivt enligt Castle och Deckers (2011) i enlighet med Westerberg och 

Tafvelin (2013) samt övriga studier. Det är dock problematiskt att påvisa det i realiteten 

och att särskilja ledarens inverkan på det respektive andra påverkansfaktorer av 

kvaliteten. Utifrån Svensson, Johnssons och Laanemets (2014) och Lipskys (2010) 

definition om handlingsutrymme kan vi tolka att många av enhetscheferna använder sitt 

handlingsutrymme mellan organisationsramarna till att utöva ett stöttande ledarskap 
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med hög delaktighet som kan jämföras med det transformativa ledarskapets 

karaktäristiska drag. 

 

Ledarens handlingsutrymme skapas enligt Crevani (2012) i interaktion med 

omgivningen, utan någon interaktion finns således inget handlingsutrymme för ledaren. 

Ledarskapet som enhetscheferna menat sig utöva med personalen kan förstås som ett 

sätt för ledaren att skapa sitt handlingsutrymme för att kunna förändra verksamheten 

och arbeta med kvalitetsarbetet. Utifrån det tolkar vi att ledarna skapar och använder sitt 

handlingsutrymme i arbetet med personalen för att kunna påverka och förändra 

verksamheten och dess kvaliteten. Utifrån Lipsky (2010) och Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008) kan vi tolka att enhetscheferna arbetar mot verksamhetsmålen genom 

sin personal. De strävar efter en god arbetsmiljö, en hög delaktighet och att verka 

stöttande mot medarbetarna. Således har vi skapat en förståelse för hur enhetschefer 

använder sitt handlingsutrymme och vår slutsats är enhetscheferna använder sitt 

handlingsutrymme genom att verka inom organisationens ramar samt förhållningssätt 

gentemot medarbetarna för att nå uppsatta mål, vilka i förlängningen ska uppnås för de 

sökande. Utifrån det vi också dra en övergripande slutsats att enhetscheferna använder 

sitt handlingsutrymme i verksamheten genom att arbeta med kvalitetsarbete för att nå 

målsättningen i arbetet med personalen. Det har särskilt betonats som betydelsefullt för 

att fullfölja det uppdrag som de tilldelats de, då det är personalen som producerar 

verksamhetens resultat, vilket i slutändan görs för medborgarna som söker asyl på 

Migrationsverket. Handlingsutrymmet enhetscheferna har, har visat sig innebära stora 

möjligheter i kvalitetsarbetet vilka också bestå av utmaningar. 

 

De återstående elementen 

Även deras svar om hur de arbetar med kvalitet i verksamheten kan tolkas som det 

tredje elementet, inriktning som är ledarens intentioner med sitt ledarskap eftersom 

enhetscheferna beskriver hur de vill arbeta med kvalitet. Vi tolkar det även som att 

deras svar återspeglar en del av det fjärde elementet, handling, som är ledarens konkreta 

handlande och karaktäristiska relationer med sina medarbetare eftersom de återger hur 

de arbetar med kvalitet genom sitt uppdrag som ledare. I hur stor grad deras praktiska 

handlingar matchar deras intentioner med sitt ledarskap i kvalitetsarbetet kan vi däremot 

inte uttala oss om. Vi kan vidare heller inte dra slutsatser om det femte och sista 
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elementet, respons, det vill säga hur medarbetare tolkar och mottar ledarens faktiska 

handlade och försök till ledarskap. Vi drar därför slutsatsen att vi utifrån denna teori inte 

kan analysera enhetscheferna ledarskap fullkomligt genom endast våra intervjusvar 

eftersom vi inte gjort reella observationer på enhetscheferna eller intervjuer med 

medarbetare som skulle kunna återge det femte elementet av vad ledarskapet innebär 

enligt denna teori. Slutsatsen är således att vi genom ovanstående analys främst kan 

återge enhetschefernas uttalande intentioner med sitt ledarskap gällande kvalitetsarbetet 

samt förmodligen även en del av enhetscheferna konkreta handlande och relationer med 

sina medarbetare även om det således inte kan fastställa i hur stor grad. Vi besvarar vår 

frågeställning hur ledare arbetar med kvalitetsarbetet utifrån dessa slutsatser om 

inriktning och handling.  

 

6 Slutdiskussion 
I det följande kapitlet kommer vi kort redogöra för vårt resultat och diskutera de 

slutsatser vi kommit fram till. Sedan kommer vi ge förslag på vidare forskning. 

Resultatet visar att enhetscheferna upplever stora möjligheter att påverka 

kvalitetsarbetet inom verksamheten trots vissa organisatoriska begränsningar. Vår 

slutsats av vår första frågeställning är att enhetscheferna upplever ett stort 

handlingsutrymme trots dessa ramar som myndigheten har eftersom de aktivt väljer att 

använda sitt handlingsutrymme som finns mellan dessa ramar. 

 

Enligt Fogelberg Eriksson och Nählinder (2015) och Törnquist (2004) är ledaren 

beroende av de förutsättningar som de organisatoriska ramarna villkorar, ledarskapet är 

därmed beroende av den kontext ledaren verkar inom, i det här fallet Migrationsverkets 

organisatoriska ramar. De begränsningar enhetscheferna beskrivit sig ha i intervjuerna 

har i likhet med det varit organisatoriskt och lagbundna begränsningar. I vår andra 

analys dras slutsatsen att enhetscheferna arbetar skapar sitt handlingsutrymme delvis i 

arbetet med personalen för att nå organisationens mål och delvis genom att verka inom 

Migrationsverkets organisatoriska ramar. Exempel har även redogjorts för hur cheferna 

använder sitt handlingsutrymme i arbetet kvalitet med sin ledarroll. 

 

Ett mönster bland flera av enhetscheferna var deras betoning på att ta emot input från 

medarbetarna, ge individuellt stöd, ha ett gott förhållningssätt gentemot personalen och 
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en hög delaktighet, vilka kan tolkas gå i likhet med ett transformativt ledarskap. Ett 

transformativt ledarskap är inte enligt vår mening att betrakta som en universell lösning 

inom den offentliga sektorn eller framgångsrecept för att skapa hög kvalitet i 

verksamheter. Den tidigare forskningens resultat på det transformativa ledarskapets 

inverkan är som tidigare lyfts motstridigt, bland annat genom Alvessons et al. (2015) 

resultat som belyser vad som vi menar vara en viktig ståndpunkt. Det är som sagt 

problematiskt att till fullo kunna visa på ledarnas utövade ledarskap och hur de utövar 

sitt handlingsutrymme i praktiken då de är de enda som delger oss information och 

samtidigt är de enda undersökningsobjekten i vår studie.  

 

Utifrån vår teori om fem element har vi valt att förstå ledarskapet som indelat i fem 

delar, några av dessa aspekter har vi genom studien undersökt, att undersöka alla dessa 

delar har vi dock inte gjort genom denna studie vilket vi vill påpeka. En framgångsrik 

verksamhet är enligt Alvesson (2011) beroende av att framställas som just framgångsrik 

och verksamheter betraktar detta ofta som mer viktigt än den faktiska kvaliteten. Det 

kan innebära att informanterna har ett särintresse i hur de belyser både sitt eget 

ledarskap och sin egen ledarroll men även hur de framställer verksamheten och sin plats 

i den, också med tanke på deras officiella roll som ansvariga för enheterna, 

medarbetarna och kvaliteten i verksamheten.  

 

Frågan som kan ställas är vad ett bra ledarskap är och hur ledarskapet kan främja 

kvalitetsarbetet inom verksamheter. Vår studie bidrar till forskningsområdet med att 

belysa hur enhetschefer inom en statlig myndighet i Sverige upplever sig kunna påverka 

verksamhetens kvalitetsarbete genom sin ledarroll och sitt handlingsutrymme. Vad 

gäller vidare forskning så finns det ett flertal ämnen eller frågeställningar som kan 

diskuteras vidare. Förslagsvis skulle en studie kunna syfta till att visa hur medarbetarna 

upplever sina chefer och det ledarskap som utövas. Vidare studier hade även kunnat 

syfta till att undersöka hur medarbetarna upplever att cheferna sprider kvalitetsfrågan 

och arbetar med kvalitet. Att även undersöka hur enhetschefer i en annan organisation 

arbetar med kvalitet och göra en jämförelsestudie mellan flera offentliga myndigheter 

eller mot privat sektor ser vi också som en intressant undersökningssynpunkt för vidare 

forskning. Vår rubrik ”Jag avvecklar mig själv” syftar till att den bästa chefen är den 

som gör sig själv onödig genom att göra verksamheten så självständig och 
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välfungerande som möjligt. Det illustrerar vad enhetschefernas strävar mot genom 

arbetet med personalen och hur de genom sitt handlingsutrymme kan verka mot det 

målet. 
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8 Bilaga 1 

 

Intervjuguide   
 

Inledande frågor 
 Hur gammal är du? 

 Vilken utbildning har du? 

 Vilken tjänst har du och hur länge har du arbetet i din aktuella tjänst? 

 Vad har du för tidigare arbetslivserfarenheter? 

 Hur lång chefserfarenhet har du? 

 Hur skulle du beskriva ditt uppdrag som enhetschef? 

 

Kvalitet 
 Vilka områden av kvalitet arbetar du med i din yrkesroll? På vilket sätt arbetar 

du med det i ditt vardagliga arbete?  

 Finns det några målsättningar gällande kvaliteten som du förväntas förhålla dig 

till och vilka är dem i så fall? 

 Arbetar du efter några riktlinjer gällande kvalitetsarbete som du behöver förhålla 

dig till som chef och vilka är det i så fall? 

 Vad är hög kvalitet för dig? Vad strävar du efter? 

 Vad är viktigast i kvalitetsarbetet för dig? 

 Hur sprider du kvalitetsfrågan i verksamheten? 

 

Rollen som ledare 
 Har du erbjudits utbildningsmöjlighet via verksamheten? I så fall, vilka? 

 På vilket sätt tar du tillvara på den kunskap du skaffat dig genom din utbildning? 

 Vilka egenskaper som du har värderar du högst i ledarskapsrollen? 

 Hur upplever du att du kan bidra till kvalitetsarbetet genom ditt ledarskap? 

 Upplever du att du har några begränsningar i din yrkesroll i förhållande till 

kvalitetsarbete? Om, på vilka sätt? 

 Upplever du några möjligheter i din yrkesroll i förhållande till kvalitetsarbete? 

Om, hur? 

 Upplever du några utmaningar i din yrkesroll i förhållande till kvalitetsarbete? 

Om, hur? 

 

Utmaningar och kvalitetsarbete 
 Har du några strategier för att hantera dessa utmaningar och begränsningar? 

 Har din arbetssituation påverkats av det stort ökade antalet asylärenden till 

Migrationsverket och i så fall hur? Om, hur har arbetet med kvalitet förändrats? 

 Använder du dig av några strategier för att arbeta med kvalitet under den här 

perioden och i sådana fall hur? 

 

Avslutning 
 Finns det något du vill tillägga? 

 Finns det möjlighet för oss att komplettera frågor via telefonsamtal om vi 

kommer på något? 

 

Slut bilaga 2.
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9 Bilaga 2  

 

Informationsbrev 

Hej! Vi heter Simone Malmström och Victoria Veermets och studerar på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi studerar på institutionen för socialt arbete på 

Linnéuniversitetet i Växjö och skriver  just nu vårt examensarbete. Utgångspunkten i 

studien är att undersöka hur enhetschefer inom en offentlig myndighet upplever sig 

kunna påverka kvalitetsarbetet utifrån sitt ledarskap. Du tillfrågas härmed om 

deltagande i denna studie. 

 

Arbetet med kvalitet och kvalitetsutveckling är nödvändigt för att välfärdstjänster av 

god  kvalitet skall kunna tillförsäkras medborgarna. Det ledarskap som utövas framställs 

av  flertalet forskare som en viktig faktor i en effektiv organisation som levererar 

tjänster av god kvalitet. Vårt fokus hamnade på Migrationsverket mot bakgrunden av 

medias rapportering om verksamhetens utmaningar i samband med den ökade 

tillströmningen av asylsökande i Sverige under de senaste åren. Ambitionen med 

studien är att utifrån enhetschefens perspektiv beskriva vad kvalitetsarbete är i 

verksamheten, vad det innebär för dem i deras dagliga arbete samt vilka förutsättningar 

enhetscheferna upplever sig ha i arbetet med kvalitet. Vid insamling av data till studien 

kommer vi genomföra minst åtta intervjuer. Urvalet av  informanter har skett 

målinriktat. Samtalet som förs under intervjun kommer att spelas in om  samtycke ges 

av informanten själv. Intervjun beräknas ta 45-60 minuter. Materialet kommer 

behandlas konfidentiellt genom att ingen obehörig får ta del av det och förvaras 

åtkomligt för bara oss studenter och vår handledare. Data som samlats in kommer 

förvaras inlåst och sparas under den tidsperiod som studien genomförs sedan förstöras 

efter att studien publicerats. Informanterna avidentifieras så att data inte går att koppla 

till enskilda individer. Uppsatsen kommer publiceras offentligt så det finns möjlighet att 

ta del av den. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering. 

 

Vid frågor eller andra funderingar kan ni kontakta oss eller ansvarig handledare via  

nedanstående kontaktuppgifter. Väl mött! Växjö 2016-04-28 

 

Slut bilaga 1. 
 


