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SAMMANFATTNING 

I denna uppsats belyser jag hur verksamhetsfilosofin Lean med ursprung i japansk 

tillverkningsindustri, har överförs till en svensk förvaltningsmyndighet. Syftet är att genom en 

kritisk diskursanalys och semistrukturerade intervjuer öka förståelsen för hur Lean framställs i 

styrdokument och implementeras på en av Migrationsverkets mottagningsenheter, samt hur 

anställda på enheten uppfattar Lean som arbetssätt. Jag kommer även att titta närmare på hur 

managementfilosofin New Public Management (NPM) införts i Migrationsverkets diskurs. 

Migrationsverket är en myndighet i förändring och 2015 har hittills varit ett händelserikt år 

präglat av rekordhög flytkingströmning i kombination med ny organisationsstruktur, parallellt 

som det råder massrekrytering inom verksamheten. Samtidigt befinner sig myndigheten i en tid 

där den offentliga sektorn systematiskt invaderats av en NPM-diskurs och där 

effektiviseringsfilosofin Lean gjort entré inom statlig förvaltning. Lean-modellens frammarsch 

kan betraktas som ett paradigmskifte och en förskjutning från en demokrati-diskurs till en NPM-

diskurs, där staten tidigare präglats av traditionell byråkrati men numera är inriktad på effektivitet 

och målstyrning. Kritiker av NPM anser att demokrati och rättssäkerhet hotas då statliga 

myndigheter blir alltmer organiserade som företag där fokus förskjuts från demokrati till 

ekonomi. Denna utveckling skapar en nyliberal effekt på det svenska välfärdssamhället där 

medborgare alltmer förvandlas till konsumenter.  

 

Införandet av Lean på Migrationsverket kan betraktas som en tydlig konsekvens av rådande 

NPM-diskurs, då syftet är att frångå den traditionellt byråkratiska organisationen och satsa på ett 

processorienterat och effektiviserat arbetssätt där kunden ska stå i fokus. Med det nya arbetssättet 

”Bra ska bli bättre” ska myndigheten decentraliserats och delats upp i sex olika regioner. Flera av 

informanterna utrycker att de hoppas på att regionerna medför ett ökat samarbete mellan 

myndighetens olika team, enheter och kontor. De huvudsakliga organisationsförändringarna är 

teambaserat arbetssätt, regelbunden mötesstruktur samt fokus på förbättringsförslag från 

medarbetarna. Beträffande teamarbetet är de flesta positivt inställda, dock är man oense huruvida 

kunderna gynnas eller inte av att möta olika handläggare vid varje möte med myndigheten. 

Samtidigt nämns att interprofessionella team ska underlätta servicen för kunderna då man med 

initiativet samlar flera kompetenser på ett och samma ställe. Den nya mötesstrukturen som 

innebär regelbundna möten på team – och enhetsnivå bedöms vara ett framgångskoncept och 

informanterna är överens om att mötena idag kommit att bli ett positivt inslag i den dagliga 

verksamheten. Dock är man inte lika positivt inställd till förbättringsförslagen som ledningen 

initierat i syfte att främja utvecklingsarbetet.  Informanterna anser att teorin är bra om att 

förslagen ska komma från medarbetarna, dock förekommer organisatoriska hinder så att ett fåtal 

förslag når ända fram till ledningen, vilket minskar de anställdas motivation till att bidra med 

förbättringsförslag. Därmed hämmas en väsentlig del av utvecklingsarbetet inom myndigheten.  
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1. INLEDNING 

Det råder för närvarande en rekordhög flyktingström till Europa och Sverige. Enligt 

Migrationsverket har antalet människor som är på flykt i världen inte varit så högt sedan andra 

världskriget. Den främsta orsaken är väpnade konflikter, bland annat kriget i Syrien. Det har nu 

gått fyra år sedan det blodiga inbördeskriget i Syrien inleddes och under 2014 bedömdes så 

många som cirka 80 000 personer ansökt om asyl i Sverige. I november 2014 meddelade Mikael 

Ribbenvik, ställföreträdande generaldirektör på Migrationsverket, att Sverige bör ha beredskap att 

ta emot mellan 80 000 och 105 000 asylsökande under 20151. I takt med de ökade 

flyktingströmmarna ökar arbetsbelastningen på Migrationsverket. Dock är flyktingprognosen inte 

den enda faktor som utmanar myndighetens verksamhet. I takt med omvärldens ökade krav på 

kvalitét, produktivitet, service och minskade kostnader har behovet av ett arbetssätt som 

stimulerar ett ständigt förbättringsarbete stadigt ökat och kommit att bli avgörande för att 

upprätthålla organisationers konkurrenskraft. Lean Production är en metod för 

verksamhetsutveckling som härstammar från den japanska biltillverkaren Toyota och som på 

1990-talet fick stort genomslag i västerländsk tillverkningsindustri. De senaste åren har det skett 

en stadig utveckling av Lean inom tjänstesektorn, i synnerhet inom sjukvård och myndigheter. 

Förespråkare av Lean hävdar att verksamheter som arbetar utifrån Lean-modellen visar stora 

produktivitetsökningar och dramatiskt förkortade handläggningstider i kombination med 

minskad stress och förbättrad arbetsmiljö. Dock kräver framgången en rejäl insats -den kommer 

inte av sig själv2. Kritiker av Lean anser att konceptet innebär en utarmning av arbetsuppgifter 

och ett hänsynslöst utnyttjande av personalen som medför ökad kontroll och övervakning.  Som 

en motreaktion har det skapats nidnamn som ”mean production” och ”management by stress”3. 

 

Den politiska utvecklingen har lett till en regim med allt större fokus på decentralisering, 

marknadslösningar, autonomi och individuellt ansvarstagande4, vilket har medfört en offentlig 

verksamhetsledning som går under benämningen New Public Management. I samstämmighet med 

dåvarande svenska regeringsstrategi för att omorganisera och effektivisera offentlig sektor, 

beslutade dåvarande generaldirektör att Migrationsverket skulle införa Lean som arbetssätt under 

2009. Man började då införa Lean på prov på asylprövningsenheten, därefter på 

mottagningsenheten och 2010 beslutades att Lean ska genomsyra myndighetens samtliga enheter. 

Den 1 januari 2015 infördes ett nytt arbetssätt som innebär att Migrationsverket ska bli en 

processorienterad och regional organisation där ”kunden ska stå i fokus”5. Migrationsverket 

befinner sig i en tid av stora förändringar med omorganisering och massrekrytering på agendan. 

Frågan är hur Lean-resan på Migrationsverket sett ut från starten 2009 till 2015? 

                                                 
1 http://www.migrationsverket.se/OmMigrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2014/2014-11-04-Hojd-
asylprognos-kraver-samhallsplanering.html 
2 Eriksen et al, 2010:6  
3 Brännmark, 2012:14 

4 Dahlstedt, 2009:32  
5 Bra ska bli bättre, 2014:2 
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2. BAKGRUND 

2.1 Lean historia 

Lean bygger på progressivt ledarskap, vilket fick sitt ursprung redan med Henry Ford på tidigt 

1900-tal. Från ett samhälle bestående av hantverkare skapade Ford nya förutsättningar till 

massproduktion som kommit att bli en fundamental del i produktion av såväl varor som tjänster i 

vårt moderna samhälle. Efter andra världskrigets slut låg den japanska industrin i spillror och 

Taiichi Ohno, som var produktionsansvarig på Toyota, insåg att företagets väg tillbaka låg genom 

att utveckla bilindustrin på samma sätt som amerikanerna hade gjort. Dock hade man ett annat 

utgångsläge då Toyota saknade resurser till att skaffa nya lokaler och maskiner, men man hade 

kapacitet till att utveckla sina medarbetare. Medan de amerikanska biltillverkarna Ford och 

General Motors använde sig av massproduktion fokuserade Toyota istället på flexibilitet då man 

på grund av resursbrist valde att montera en mängd olika fordon på samma monteringslina för att 

enbart leverera det kunderna efterfrågade. Denna metod skulle visa sig vara ett framgångskoncept 

då Toyota lyckades förkorta genomflödestiderna genom satsning på flexibel produktion utifrån 

kundernas önskemål, vilket genererade högre kvalitét, högre produktivitet, högre 

resursutnyttjande och i slutändan nöjdare kunder6. I slutet av 1980-talet myntade forskarna James 

P. Womack och Daniel T. Jones begreppet Lean (engelska för mager) när de skulle beskriva det 

japanska sättet att arbeta. Sedan dess har Lean blivit internationellt känt och arbetsfilosofin har 

spridit sig från verkstadsindustrin till tjänstesektorn, och på senare år även till stat, kommuner 

och landsting7. I boken The machine that changed the world skildras Lean-modellens globala 

genomslag på följande sätt:  

  

We have spent five years exploring the differences between mass production and Lean 
production in one enormous industry. (…) In this process we´ve become convinced that the 
principles of Lean production can be applied equally in every industry across the globe and 
that the conversion of Lean production will have a profound effect on human society – it will 
truly change the world8. 

 

John Bicheno som är forskare på Lean Enterprise Research Centre, skriver att Lean är ”att göra 

mer med mindre”, det handlar således om att tillverka bra produkter och tjänster med mindre 

resurser, material och energi, i syfte att uppnå den ultimata hållbarheten9. Lean handlar om 

kundinriktat utförande där principen är att utforma arbetet utifrån kundernas efterfrågan10. 

Bicheno betonar att Lean inte ska betraktas som ett temporärt projekt och att hållbarheten är en 

av ledarskapets främsta utmaningar. Det finns ett flertal verksamheter som har misslyckats med 

att uppnå önskade resultat med de föreskrivna Lean-verktygen, medan andra lyckats bättre. Då 

                                                 
6 Liker, 2010:25 
7 Värde för alla, 2012:8 
8 Womack et al, 2007:5-6 

9 Bicheno, 2011:7 
10 Seddon, 2010:181 
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verktygen i sig har visat sig kunna skapa resultat i många olika situationer, menar Bicheno att 

skillnaden måste ligga i hur verktygen har används och inte vilka verktyg som har används11. Även 

Eriksen et al (2010) konstaterar att Lean inte är ett projekt utan snarare en arbetskultur. Lean 

handlar om att skapa en förbättringskultur där verksamheten inte tillåts att återgå till 

ursprungsnivån, utan stimuleras till att ständigt utvecklas och förbättras. Författarna menar att 

genom att arbeta med kontinuerlig målstyrning och mätning av resultat blir det möjligt att följa 

utvecklingen och ständigt utmana verksamheten12.  

 

Lean är följaktligen beteckningen på ett managementbegrepp som tidigare varit avsett optimering 

av industriproduktion. Dock har utvecklingen med tiden lett till att den press som traditionellt 

legat på industrin om att höja produktiviteten, numera även omfattar tjänstesektorn. Eriksen et al 

menar att det idag förekommer en ökad medvetenhet om kvalitet, produktivitet och kostnad som 

gör sig gällande även inom stat, kommuner och landsting. Denna medvetenhet ställer krav på en 

fortlöpande utveckling där ribban konstant höjs och ingen undkommer kraven13. I dagens 

samhälle gäller det att vara bäst på att leverera mer innehåll och kvalitet för mindre pengar, såväl 

inom privat och offentlig sektor14. 

 

Figur 1. Historisk utveckling av Lean från tillverkningsindustrin till offentlig sektor15. 

  

                                                 
11 Bicheno, 2011:209 
12 Eriksen et al, 2010:32 
13 Ibid:7 
14 Ibid:8 
15 Värde för alla, 2012:9 
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2.2 Lean i offentlig sektor 

Efter att Toyota lagt grunden till Lean har arbetssättet spridits till vitt skilda sektorer och på 

senare år även inom offentlig verksamhet. Enligt Migrationsverkets styrdokument har Lean 

resulterat i snabbare processer, mindre stress och ett effektivare utnyttjande av resurser16 Utöver 

Migrationsverket har Lean de senaste åren introducerats i en rad olika statliga verksamheter, 

däribland Försäkringskassan, Polismyndigheten och ett flertal sjukhus runt om i landet.  

Fackförbundet ST skrev redan 2009 om att intresset för Lean växte och att allt fler svenska 

statliga bolag upptäckt Lean. I artikeln uttalar sig Peter Hasle, som är forskare på Danmarks 

nationella forskningscenter för arbetsmiljö, att det positiva med Lean är att man når till botten av 

ärendehögarna och får större möjlighet att fokusera på kärnverksamheten. Dock anser kritiker att 

medaljen har en baksida och argumenterar mot standardiseringen som tenderar att göra arbetet 

mer monotont och intensivt för de anställda17. 

 

Ett exempel på en statlig Lean-verksamhet är Västerortspolisen i Solna. Där har man sedan 

införandet av Lean 2010 börjat mäta kvalitetsförbättringar som sker och konstaterat mycket 

slöseri i form av dubbelarbete och överproduktion. Man har således lyckats minskar ledtiden med 

hjälp av Lean18. Lean har idag införts inom ett flertal olika polisdistrikt runt om i landet och 2012 

uttalade sig dåvarande justitieminister Beatrice Ask om ett exempel från region Skåne, där 

utlänningsroteln genom att använda Lean blivit 25 procent effektivare19. I verksamhetsplanen för 

2014 står att Polismyndigheten arbetar med att effektivisera mängdbrottshanteringen med stöd av 

Lean. Målet med Lean är att öka myndighetens förmåga att klara upp mängdbrott genom att 

bland annat stärka den lärande organisationen och att utveckla ärendehanteringen20.  

 

Trots Polismyndighetens framgångar är det Migrationsverket som kommit att bli Lean-pionjärer, 

då Migrationsverket var den första myndigheten i Sverige som efter ledningsbeslut 2010 valde att 

arbeta enligt Lean-principer i hela verksamheten. Beslutet skedde mot bakgrund till positiva 

resultat som uppstått när Lean testats i pilotprojekt på asylprövningen. Enligt Monika Wendleby, 

som är verksamhetschef på Migrationsverket, sjönk väntetiderna dramatiskt i samband med att 

Lean infördes i verksamheten21. Frågan är om framgången består och vad som har skett inom 

organisationen fem år senare? Håller man fortfarande nere väntetiderna och vad har Lean för 

effekt på såväl arbetsmiljö, kompetensutveckling och medarbetarinflytande på en av landets 

mottagningsenheter?  

  

                                                 
16 Lean i Migrationsverket, 2011:2 
17 http://www.publikt.se/artikel/intresset-lean-vaxer-i-staten-10780 
18http://www.arbin-winqvist.se/reportage-artiklar/tidigare-artiklar/lean-arbetet-d%C3%A4r-kvaliteten-
till%C3%A5ts-s%C3%A4ttas-f%C3%B6re-kvantiteten-15885735 
19 http://www.blaljus.nu/nyhetsartikel/ar-lean-losningen-pa-polisens-effektivitet 
20 Polismyndighetens verksamhetsplan 2014:13 
21 http://www.svd.se/lean-satte-fart-pa-migrationsverket 
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Huvudsyftet med studien är att bidra med förståelse kring tillämpningen av Lean-modellen på 

Migrationsverket, genom att belysa hur organisation och arbetssätt förändrats på en av landets 

mottagningsenheter. Resultatet av denna undersökning ska öka kunskapen och vara till nytta för 

andra människobehandlande organisationer som här kan få indikationer på hur Lean bedöms 

fungera i praktiken. För att uppfylla mitt syfte har jag valt att besvara följande frågeställningar:  

 

 

 Hur har de anställda utbildats i Lean och det nya arbetssättet? 

 Vilka primära förändringar har skett för de anställda med det Lean-baserade arbetssättet?  

 Hur arbetar Migrationsverket för att främja Lean-värdarna effektivitet och kundnytta? 

 Hur ser Migrationsverkets framtida verksamhetsutmaningar ut och vilka effekter medför 

rådande NPM-diskurs? 

 

3.1 Disposition 

I nästa kapitel presenterar jag metodavsnittet som bland annat innehåller en genomgång av 

metodvalen diskursanalys och semistrukturerade intervjuer, genomförande, avgränsningar samt 

etiska överväganden.  

 

Därefter presenterar jag tidigare forskning som behandlar Lean Production och Lean på 

Migrationsverket.  

 

Därpå följer ett teoriavsnitt med presentation av teorierna Governance, NPM, Vårt offentliga 

etos, effektivitet och teamarbete.  

 

I Empiridelen presenteras Migrationsverkets organisationsförändringar utifrån styrdokument, 

med fokus på motivering av och strategier för implementering av Lean och hur dessa införs i 

myndighetens diskurs. Därefter analyseras intervjuerna med informanterna som är sammanställda 

under respektive frågeställning. I resultatdelen utvärderar jag mina resultat, slutsatser och egna 

reflektioner. Avslutningsvis ger jag förslag på vidare forskning i ämnet.  
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4. METOD 

För att uppnå mitt syfte och besvara frågeställningarna har jag valt att använda en kvalitativ 

ansats med primärdata i form av semistrukturerade intervjuer med sex stycken anställda på 

Migrationsverket, detta i kombination av sekundär data bestående av Migrationsverkets interna 

styrdokument, rapporter och utredningar. Sekundär data består även av litteratur om Lean och 

förändringsprocesser samt vetenskapliga artiklar och litteratur som behandlar Lean och NPM.  

4.1 Kvalitativ metod 

En enkel definition av kvalitativ data är att det är data som uttrycks genom ett meningsbärande 

språk i form av ord, meningar och uttryck. Informanterna ska få utrymme till att uttrycka sig med 

sina egna ord och bidra med subjektivt perspektiv på ämnet, vilket innebär fokus på deras åsikter 

och tolkningar22. Ett utmärkande drag inom kvalitativ forskning är att man fokuserar på enskilda 

fall, där man exempelvis studerar en händelse, process, institution eller ett helt samhälle23. 

Kvalitativ forskning genererar holistiska och utvecklingsbara resultat. Datainsamlingen kan bestå 

av intervjuer eller observationer med ett litet och icke-slumpmässigt urval i en naturlig miljö24.  

4.2 Fallstudie 

Med en fallstudie fokuserar forskaren på en eller ett fåtal förekomster av ett särskilt fenomen i 

syfte att genomföra en djupgående redogörelse för händelser, förhållanden eller processer som 

förekommer i detta särskilda fall25. Fallstudier karakteriseras att betona studiens djup snarare än 

studiens bredd i naturliga miljöer snarare än konstlade situationer26. Målet med en fallstudie är att 

belysa det generella genom att studera det enskilda. Fallstudier innebär studier på djupet med 

fokus på sociala relationer och processer27. En förklarings-och förståelseansats som lämpar sig väl 

vid fallstudier är abduktion. Alvesson och Sköldberg (2008) skriver: 

 

Abduktion är en metod som används vid många fallstudiebaserade undersökningar och innebär att ett ofta 

överraskande enskilt fall tolkas utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster, som, om det vore riktigt, förklarar fallet 

i fråga (…) Sköldberg tillämpar metoden på kommunala organisationsförändringar28. 

 

Jag anser metoden vara relevant för denna undersökning som fokuserar på arbetet inom en 

människobehandlande förvaltningsorganisation, och människorna inom den.  

                                                 
22 Jacobsen, 2012: 62 
23 Danermark et al, 2003:281 
24 Ibid:286 
25 Denscombe, 2009:59 
26 Ibid:62 
27 Ibid:60 
28 Alvesson & Sköldberg, 2008:55 
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4.3 Teoretiskt perspektiv och analytisk ansats 

I mitt val av analytisk ansats har jag inspirerats av kritisk diskursanalys och jag utgår från ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, vilket fokuserar på språkets betydelse för social förändring.   

4.3.1 Socialkonstruktivism  

Socialkonstruktivism har vuxit fram starkt under de senast 20 åren som ett av de dominerande 

synsätten inom humaniora och samhällsvetenskap29. Enligt socialkonstruktivism består vår sociala 

verklighet av många olika institutioner som alla är socialt konstruerade, vilket innebär att 

företeelser inte är naturliga och därmed kan se annorlunda ut på andra platser, i andra tider och 

inom andra kulturer30. Socialkonstruktivismen försöker besvara frågan hur den sociala kontexten 

påverkar vår kunskap om omvärlden. Kunskapen påverkas således av det sociala då vår kunskap 

är socialt konstruerad, vilket medför att vi hämtar kunskap genom språkliga begrepp samtidigt 

som språket med nödvändighet är något socialt31. Johan Asplund (2002) skriver att representanter 

för språkvårdande myndigheter framhäver att språket ständigt förändras och att detta tenderar att 

ske i snabb takt. Det språk som används idag kommer med sannolikhet såväl förändras som 

försvinna om tillräckligt många människor under tillräckligt lång tid använder sig av nya ord och 

uttryck32. Därmed är språket levande och något som ständigt konstrueras och rekonstrueras 

utifrån människors sätt att använda det. Synen på det sociala samhällets ordning är ett exempel på 

socialkonstruktivism, då denna till vardags uppfattas som naturlig och oproblematisk. Dock är en 

social ordning inte något som enbart existerar, utan något som är skapat och som ständigt 

reproduceras33. Samhället består av det sociala och baseras på existensen av människor och 

mänskligt handlande, vilket innebär att samhället blir handlingsberoende. Sociala strukturer med 

dess associerade praktiker, positioner och regler är en förutsättning för mänskligt handlande, 

samtidigt som det förutsätts mänskligt handlande för att sociala strukturer ska vara möjliga34. Jag 

har valt att använda mig av socialkonstruktivism som teoretisk ansats då jag finner det relevant att 

studera organisationsförändringar, och myndighetsutövning utifrån en teori som bygger på att 

samhället är socialt konstruerat av människor som interagerar och kommunicerar med varandra.  

4.3.2 Diskursanalys  

Författarna Winther Jørgensen och Phillips (2000) definierar diskursanalys på följande vis: 

Diskurs är en idé om att språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi 
agerar inom olika sociala domäner. Diskursanalys är sedan på motsvarande sätt analys av dessa 
mönster35. 

                                                 
29 Barlebo Wennberg, 2010:10 

30 Ibid:12 

31 Ibid:29  
32 Asplund, 2002:19 

33 Barlebo Wennberg, 2010: 69 

34 Danermark et al, 2003: 120-121 

35 Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7 
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Vidare skriver författarna att diskurs bygger på strukturalistisk språkfilosofi, som hävdar att vårt 

tillträde till verkligheten alltid går via språket. Detta då vi med hjälp av språket skapar 

representationer av verkligheten som inte enbart är speglingar av en redan existerande verklighet, 

då representationerna bidrar till att skapa den36.  

 

En diskurs innefattar all form av språkanvändning och är en social text med fokus på ”tal och 

texter som delar av sociala praktiker”. Diskursanalys vänder sig mot den traditionella metodiken i 

vetenskapligt arbete som går ut på att spegla verkligheten genom att via data finna mönster37. 

Metoden fokuserar i stort sett enbart för den diskursiva nivån, alltså all form av tal och skrift – 

och framhåller snarare än minskar variationen ifråga om språkanvändande. Diskursanalys bortser 

följaktligen från den ”bakomliggande verkligheten” som studieobjekt38. Diskursanalys handlar 

inte om att komma bakom diskursen i analysen och fundera ut vad människor egentligen menar 

då utgångspunkten är att man aldrig kan nå verkligheten utanför diskurserna, det är därför 

diskursen i sig som är föremål för analysen. Forskaren ska med diskursanalysen arbeta med det 

som faktiskt har sagts eller skrivits för att undersöka vilka mönster det finns i utsagorna och vilka 

sociala konsekvenser som olika diskursiva framställningar av verkligheten får39.  

 

Kritisk diskursanalys fokuserar på hur makten i samhället uppnås genom diskurser och bygger på 

politiska, ekonomiska och sociala ideologier40. Inom kritisk diskursanalys betraktas diskurser som 

en essentiell form av social praktik som både konstruerar den sociala världen och konstrueras av 

andra sociala praktiker. Som social praktik står diskurs i ett dialektiskt förhållande till andra 

sociala dimensioner, där diskursen både bidrar till att omforma sociala strukturer och samtidigt 

avspeglar dem41. Enligt Winther Jørgensen och Phillips ska resultaten av kritisk diskursanalys 

användas i kampen för social förändring i riktning mot mer jämlika maktförhållanden i 

samhället42. Kritisk diskursanalys är relevant för min problemformulering då jag avser att belysa 

diskursförändringar och relationen mellan rådande diskurser som utvecklats på Migrationsverket.  

4.4 Genomförande 

Jag bestämde mig för att jag ville undersöka hur Lean överförts från japansk tillverkningsindustri 

till Migrationsverket som svensk människobehandlande myndighet. För att sätta mig in i det 

                                                 
36 Winther Jørgensen & Phillips, 2000:15 
37 Alvesson & Sköldberg, 2008:462 
38 Ibid:464 
39 Winther Jørgensen & Phillips, 2000:28 
40 Denscombe, 2009:395 

41 Bergström & Boréus, 2012:67-68 

42 Winther Jørgensen & Phillips, 2000:70 
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empiriska fältet började jag med att söka efter litteratur och tidigare forskning som behandlar 

NPM och Lean på Migrationsverket. Enligt Winther Jørgensen & Phillips är kritisk diskursanalys 

optimalt för att studera förändringar och diskursförskjutningar över tid43, samt att genomföra 

organisationsanalyser44. Det förekommer olika analysverktyg och ett av dessa beskriver 

författarna Bergström och Boréus (2012) som ”interaktionell kontroll”, där utgångspunkten i en 

studie varit att ifrågasätta om intressenters inflytande stärks i och med lagändringar som ska 

främja interaktion och medbestämmande införs45. Här avser jag att studera hur Lean-

värdegrunderna överförs till Migrationsverkets verksamhet och hur dessa tolkas och upplevs av 

chefer och medarbetare.  

 

När jag hade bestämt mig för att genomföra semistrukturerade intervjuer skrev jag ett missivbrev 

som jag, efter handledarens godkännande, skickade till ansvarig enhetschef på Migrationsverket. I 

brevet frågade jag om tillstånd att få genomföra intervjuer med anställda samt att få tillgång till 

information och material som finns tillgängligt på myndighetetens intranät ”Verksnätet”. Efter att 

ha fått ett godkännande blev jag rekommenderad att kontakta representanter från Leancenter och 

Genomförandekansliet för förfrågan om intervjuer. Enhetschefen hänvisade mig därefter vidare 

till övriga informanter på enheten. Min ambition från början var att genomföra totalt åtta 

intervjuer, dock fick jag välja bort två stycken informanter på grund av längre sjukfrånvaro samt 

hög arbetsbelastning under rådande omorganiseringen. Samtliga informanter har givit mig 

skriftligt samtycke till att delta i studien och informanterna har själva fått välja tid och plats för 

intervjuerna. Intervjuerna pågick mellan 60 till 90 minuter och jag förde anteckningar under 

samtliga intervjuer. Samtliga informanter blev tillfrågade om jag fick spela in intervjuerna och 

hälften godkände detta, därav spelades tre intervjuer in och under tre förde jag enbart 

anteckningar. Efter att intervjuerna var genomförda transkriberade jag och sammanförde 

intervjusvaren och slutligen analyserade jag innehållet tillsammans med data som framkommit i 

Migrationsverkets interna rapporter och styrdokument.  

4.5 Avgränsningar och urval 

Jag har valt att avgränsa studien till att enbart undersöka arbetet med Lean på Migrationsverkets 

mottagningsenhet i en medelstor stad i Mellansverige. Jag har genomfört sex stycken 

semistrukturerade intervjuer och informanterna består av två män och fyra kvinnor som arbetar 

som enhetschefer, teamledare, handläggare och navigatör som alla är verksamma på det specifika 

kontoret som mottagningsenheten tillhör. Att välja öppna, kvalitativa data är förenade med en 

metod där man fokuserar på ett fåtal enheter. Dag Ingvar Jacobsen (2012) skriver att om forskare 

ska gå på djupet behöver undersökningen avgränsas till ett fåtal intervjuer då det blir svårt att få 

                                                 
43 Winther Jørgensen & Phillips, 2000:132 

44 Ibid:67 

45 Bergström & Boréus, 2012:323 
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en djup förståelse av ett stort urval av informanter46. Därför har jag valt att intervjua ett litet antal 

anställda på Migrationsverket. Till en början var min tanke att studien skulle utföras på 

asylprövningsenheten. Detta av den anledning att det var i det verksamhetsområdet som Lean 

först implementerades 2009. Dock insåg jag snart att på grund av pågående omorganiseringen där 

den nya asylprövningsenheten ännu inte har öppnats på orten, fick jag istället tänka om. Som 

alternativ idé valde jag att undersöka Lean-arbetet på mottagningsenheten, som ju var det andra 

verksamhetsområdet där Lean implementerades under 2010.  Med tanke på att Migrationsverket 

är en nationell myndighet med decentraliserad verksamhet över hela landet anser jag att det inte 

har någon betydelse vilket kontor jag väljer som studieobjekt då arbetssättet är standardiserat och 

ska se likadant ut i hela landet. För statistiska uppgifter kommer jag enbart att använda mig av 

befintlig statistik då jag valt bort att genomföra kvantitativ undersökningar till denna studie. 

4.6 Etiska överväganden 

Det föreligger ett flertal praktiska skäl till att forskningen bör utföras på ett etiskt försvarbart sätt 

då allmänheten skyddas av såväl svensk som internationell lagstiftning. Samhällsforskningens etik 

bygger på grundlagen och internationella fördragstexter som FN:s förklaring om de mänskliga 

rättigheterna och EU:s konstitution och stadga. Andra normkällor är etiska koder och 

policytexter för jämförbara yrkesgrupper, liksom policy- och värdegrundstexter för olika 

organisationer och företag där samhällsvetare arbetar47. Vid samhällsforskning föreligger det krav 

på forskningsetik, vilket omfattar hela forskningsprocessen från insamling av data fram till det att 

forskningen publiceras. Forskningsetik bygger i grunden på principen att alltid respektera 

deltagarens rättighet och integritet. Vid intervjuer är det viktigt att forskaren respekterar 

informantens integritet och att man upplyser denne om att deltagandet är frivilligt och att 

resultatet enbart kommer att användas i forskningsändamål. Inför samtliga intervjuer har jag 

skickat ut missivbrev till informanterna som återfinns som bilaga i slutet av uppsatsen. Jag har på 

förhand tillfrågat samtliga informanter om jag fick spela in intervjun och har fått medgivande att 

föra anteckningar under samtliga intervjuer. Samtliga informanter har blivit lovade anonymitet för 

deltagandet i studien.  

 

Då syftet med uppsatsen är att kartlägga tillämpningen av Lean genom att belysa hur arbetssättet 

har förändrats på Migrationsverket, anser jag det vara relevant att genomföra en fallstudie där ett 

litet urval av chefer och medarbetare blir intervjuade. Inom kritisk diskursanalys använder 

Fairclough begreppet diskursordning som innebär att en specifik diskursiv praktik relaterar till 

andra konkurrerande diskurser48. Jag har under studiens gång identifierat att det inom 

Migrationsverkets diskurs pågår en diskursiv kamp mellan en traditionell demokrati-diskurs och 

en modern NPM-diskurs. Här uppstår en konflikt som jag fann intressant att titta närmare på, 

                                                 
46 Jacobsen, 2012: 63 

47 Etik för samhällsvetare, 2011: 8  
48 Winther Jørgensen & Phillips, 2000:324 
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detta med hjälp av Lennart Lunquists teori Vårt offentliga etos. Jag återkommer till detta längre 

fram i teoriavsnittet. 

5. FORSKNINGSÖVERSIKT 

Under de senaste decennierna har forskning om Lean fokuserat på organisationer inom den 

privata sektorn. Det är först de senaste åren som forskare börjat rapportera om Lean inom den 

offentliga sektorn, dock är mycket som publicerats inriktat på Lean inom sjukvården. Jag har här 

valt att presentera ett urval av befintlig forskning som behandlar Lean inom statlig verksamhet.  

5.1 Lean Production och TPS 

Begreppet Lean såg dagens ljus för första gången 1988, i artikeln ”Triumph of the Lean 

Production System” skriven av Jon Krafcik och publicerad i Sloan Management Review. Artikeln 

jämför produktionsnivåer mellan olika bilproducenter. Krafcik påvisar att de Toyota fabriker som 

hade låga lager, låga buffertar och enkel teknologi var de som levererade såväl hög produktivitet 

som hög kvalitet. Krafcik valde att kalla produktionssystemet för ”Lean” för att symbolisera ett 

effektivt produktionssystem49. I boken Att arbeta med Lean i offentlig verksamhet och tjänstesektor 

skriver Eriksen et al (2010) att Lean är en översättning av de principer som Toyota under mer än 

femtio år utvecklat för att optimera sin bilproduktion.  Konceptet betecknas Lean Production även 

kallat Toyota Production System förkortat TPS. Eriksen et al skriver att grunden i Lean handlar om 

att eliminera rotorsaker till slöseri. Utgångspunkten är en vision om att arbeta på ett smidigt sätt 

som maximerar kundvärdet. Det handlar om att minimera resursinsatsen genom att införa ett 

hållbart arbetssätt och ständiga förbättringar i verksamheten. Slöseri definieras som all 

resursanvändning som inte skapar värde för kunden50
. 

 

I boken The Toyota Way skildrar Jeffrey K Liker (2010) TPS som ett framgångskoncept som det 

senaste decenniet kommit att praktiseras inom många industrier världen över. Likväl betonas att 

det inte räcker med att enbart tillämpa nya verktyg och tekniker för att förändra en verksamhet. 

Toyotas stora framgång byggde på att företaget började praktisera en djupare affärsbaserad 

filosofi grundad på människokännedom och mänsklig motivation. Enligt Liker byggde Toyotas 

framgång på skickligheten att utveckla ledarskap, skapa team, en fungerande kultur, lägga upp 

strategier och upprätthålla en ”lärande organisation”51. Trots att Lean som arbetssätt haft ett 

oerhört stort genomslag anser Liker att många organisationers försök att tillämpa Lean varit 

tämligen lättvindiga. Liker menar att många företag och organisationer fokuserar för mycket på 

utvalda ”verktyg”, utan att se Lean som ett helhetssystem som genomsyrar hela 

organisationskulturen52. Liker summerar Lean så här: 

 

                                                 
49 Modig & Åhlström, 2012:79 
50 Eriksen et al, 2010:7 
51 Liker, 2010:23 
52 Ibid:25 
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”Lean” finns inte i systemet, snarare i resultaten. Lean är inte en handling, utan ett tillstånd. 
Man gör inte Lean, det är någonting man är eller blir. (Liker)53. 

 

John Seddon (2010) skriver att Toyota valde att helt och hållet omvandla amerikansk 

arbetsfilosofi om massproduktion. Den tidigare principen command-and-control med inställningen 

”uppnå det här resultatet” byttes ut mot Lean som istället fokuserar på ”lär och förbättra”. Lean-

mottot betraktas ofta som mjukt, vilket kräver öppenhet, noggranna utredningar, och samarbete. 

Seddon betonar att trots att många organisationer framhåller dessa värden som viktiga är det 

sällan de omsätts i praktiken, vilket han menar med sannolikhet beror på att de strider mot den 

underliggande hieratiska filosofin54. Även Jostein Pettersen (2008) resonerar i sin avhandling Lean 

production – universallösning eller modefluga, huruvida Lean kan översättas och implementeras i olika 

organisationer världen över. Pettersen menar att många Lean-anhängare argumenterar för 

konceptets universalitet. Samtidigt konstaterar hon att två grundläggande principer krävs för att 

få Lean att fungera, nämligen en nära relation mellan tillverkare och leverantör samt en relation 

mellan chef och medarbetare enligt japansk modell. Pettersen ställer sig tveksam till införandet av 

Lean i Sverige då hon menar att i nordeuropeiska länder, och synnerhet Skandinavien, finns en 

stark tradition för platta organisationer och autonoma arbetsgrupper, vilket är i konflikt med den 

japanska hierarkin och ”uppifrånstyrning”. Pettersen menar att den underliggande hierarkiska 

filosofin kan komma att innebära svårigheter med att implementera Lean i länder som har en 

arbetstradition som strider mot den japanska55. 

 

I rapporten Lean implementation in the service sector: the role of change agent, konstaterar Asnan et al att 

Lean är en ledningsfilosofi som fokuserar på att identifiera och eliminera slöseri under en 

produkts hela värdeflöde, vilket inte enbart sträcker sig inom organisationen utan även längs hela 

nätverket av företagets leveranskedja56. Enligt Asnan et al skiljer sig Lean-filosofin från andra 

metoder då Lean inte är ett enkelt verktyg utan en filosofi och ett tankesätt. Det handlar om att 

verkligen förstå ”Lean thinking” och enligt författarna bör filosofin bäddas in i chefers och 

anställdas medvetande för att förbättring ska kunna tillämpas kontinuerligt och långsiktigt. 

Ledarna på Toyota ansåg att investeringar i medarbetarna var nyckeln till framgång. I rapporten 

konstaterar Asnan et al att Lean-filosofin bygger på tre viktiga aspekter, nämligen: 

slöserieliminering, resursoptimering samt etablering av optimal företagskultur för att kontinuerligt 

förbättra kundnöjdheten57. I rapporten redogör även författarna att Lean bygger på två 

kärnvärden; ”Respekt för människan” och ”Ständiga förbättringar”. Respekt för människan 

omfattar anställda, kunder, investerare, leverantörer, återförsäljare, medborgare och övriga 

intressenter i samhället. Respekt för människan innebär även att man inom verksamheten förstår 

                                                 
53 Liker, 2010:23 

54 Seddon, 2010:22 
55 Pettersen, 2008:28 
56 Asnan et.al:257 
57 Ibid:259 
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varandra och ansvarsfullt tillämpar bästa insats för att bygga upp ett lagarbete som syftar till att 

stimulera tillväxt, och utvecklingsmöjligheter. Ständiga förbättringar handlar om att aldrig bli nöjd 

och att kontinuerligt förbättra verksamheten med nya idéer och insatser. Utifrån ovan kan jag 

identifiera de primära begreppen inom både Lean och NPM-diskursen, vilka är ”effektivitet” och 

”kundnytta”. Vid överföringen från industrisektorn till tjänstesektorn har dessa begrepp 

omformulerats till ”Ständiga förbättringar” och ”Respekt för människan”. Jag kommer i 

empiriavsnittet att återkomma till dessa Lean-värden och hur dessa tillämpas och överförs till 

Migrationsverkets diskurs.  

5.2 Kritik mot Lean 

I rapporten Learning to evolve a review of contemporary lean thinking skriver Hines et al (2004) om de 

centrala stegen i Lean evolutionen samt redogör för den främsta kritiken som framförts gentemot 

Lean. Hines et al hävdar att med tiden har kritik såväl inifrån som utanför Lean-rörelsen 

utvecklats och flertal kritiker har pekat ut brister med Lean som arbetssätt, däribland brist på 

beredskap, och bristen på variabilitet. Ytterligare en aspekt som har väckt kritik är att Lean kan 

ses genom en marxistisk lins som exploaterande av de anställda58. Pettersen skriver att Lean fått 

negativ uppmärksamhet de senaste åren med särskilt fokus på personalens ökade 

arbetsbelastning. Hon har efter noggrann granskning av Lean-litteratur kunnat urskönja ett 

instrumentellt synsätt, där personalen mer behandlas som en resursbank än som enskilda 

individer.59. Även Brännmark (2012) belyser kritiken mot Lean ur personalperspektiv och pekar 

på faktorer som ökad stress och arbetsintensifiering, ökad övervakning och kontroll. 

Litteraturstudier om medarbetareffekter av Lean pekar på att konceptet oftast leder till både 

positiva och negativa effekter för medarbetarna. Studier som enbart visar positiva effekter av 

Lean är enligt Brännmark ovanliga, men de förekommer60.  

 

Tidigare forskning belyser problem kring när Lean överförs som ett färdigt koncept från 

tillverkningsindustrin till offentlig sektor. Schiele och McCue (2011) anser att man i syfte att 

uppnå samma typ av kostnadsbesparingar och kvalitetsförbättringar, behöver anpassa Lean-

verktygen efter de olika förhållanden som exciterar inom verksamheten innan Lean kan 

appliceras. Forskare har varnat för att en alltför lättvindig överföring av Lean-verktyg från den 

privata sektorn till den offentliga sektorn och pekar på två nyckelfaktorer som kan begränsa 

förbättringsinitiativet. För det första omfattar förvaltningsrätten formkrav som måste följas, och 

kan begränsa vilka typer av förändringar som kan uppnås. För det andra, lednings- och 

arbetsrelationer i statliga myndigheter bygger på olika principer från de i den privata sektorn, 

vilket påverkar hur arbetet kan omorganiseras eller förändras61. Jag kommer att återkomma till 

skillnaden mellan privat och offentlig sektor i Vårt offentliga etos i teoriavsnittet.  

                                                 
58 Hines et al, 2004:995 
59 Pettersen, 2008:29 
60 Brännmark, 2012:14 
61 Schiele & McCue, 2011:229 
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Mikael Brännmark har med sin forskningsrapport Lean i kommun och myndigheter, haft syftet att 

sammanställa det empiriska forskningsläget kring Lean i offentlig sektor. Rapporten avser att 

besvara hur Lean används i kommuner och myndigheter, varför organisationer väljer att arbeta 

med Lean och vilka resultat man har uppnått62. Brännmark konstaterar att när det gäller målen 

med Lean verkar det i hög grad handla om syfte att öka produktiviteten alternativt att det 

förekommer behov av kostnadssänkningar. Däremot tycks effekterna för personalen vara mer 

varierade än verksamhetseffekterna. De Lean-verktyg som emellanåt verkar ge negativa 

konsekvenser är bland annat standardisering, visualisering och kundkontakt. Dock menar 

Brännmark att kundeffekterna är svårare att utvärdera eftersom det ofta saknas empiri kring detta 

i studierna63. Brännmark drar slutsatsen att Lean framför allt tycks gynna verksamheten, 

åtminstone på kort sikt, medan effekten på medarbetarna är mer varierande, med viss övervikt av 

positiva resultat, samt att kundeffekterna i nuläget är oklara64. 

5.3 Lean på Migrationsverket 

Liv Feijen och Emilia Frennmark (2011) har skrivit en slutrapport i projektet ”Förhöjd kvalitet i 

svensk asylprövning” som var finansierat av Europeiska flyktingfonden, och genomfördes i 

samverkan mellan UNHCR och Migrationsverket. I rapporten betonas att det viktigaste initiativet 

som skedde under projektets gång var utrullningen av ”Kortare väntan”, ett EU-finansierat 

projekt som introducerade ett nytt arbetssätt för asylprövningen, vars främsta syfte var att 

effektivisera och förbättra asylprocessen. Målet med projektet var att minska den genomsnittliga 

handläggningstiden samt att öka rättssäkerheten inom asylprövningen65. Enligt UNHCR är det 

positivt att utredningsmetodiken blir mer enhetlig inom Migrationsverkets samtliga asylenheter. 

Författarna konstaterar att införandet av Lean medfört att utredningsmetodiken har 

standardiserats i högre utsträckning än tidigare66. Feijen och Frennmark drar slutsatsen att 

väntetiden för handläggning har förkortats och att Lean medfört att ärendegenomgång i team 

införts, standardiserade mallar har introducerats och uppföljningen av utfallet i 

domstolsprövningen har systematiserats67. Utifrån rapporten kan man tolka det som att 

Migrationsverkets arbetssätt har förbättrats på flera punkter sedan Lean införts i verksamheten. 

Längre fram i empirikapitlet kommer jag att belysa Lean-arbetet ur medarbetarnas perspektiv.  

  

                                                 
62 Brännmark, 2012:5 
63 Ibid:6 
64 Ibid:26 
65 Feijen & Frennmark, 2011:17-18 
66 Ibid:61 
67 Ibid:202 
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6. TEORETISK GRUND 

I mitt val av teoretisk ansats har jag inspirerats av en kandidatuppsats i Statsvetenskap skriven av 

Arlinda Hajrizi Hellgren och Marco Djelevic Börje 2013. I Implementering av Lean på Migrationsverket 

belyser de implementeringen av Lean på Migrationsverkets och hur Lean-filosofin upplevs utifrån 

de anställdas perspektiv. I uppsatsen utgår de från teorierna NPM, Vårt offentliga etos, den 

traditionella byråkratiseringen och Sannerstedts implementeringsteori. Jag utgår från teorierna 

Governance, NPM, Vårt offentliga etos, effektivitet och teamarbete. Jag har valt dessa teorier då 

de hjälper mig att belysa de utmaningar som det nya arbetssättet medför till Migrationsverkets 

verksamhet. Governance och NPM är rådande samhällstrender som medfört en utveckling av 

Lean inom svensk offentlig sektor. Tankegången om att demokratiska värden minskar till förmån 

för ekonomiska intressen inom offentlig förvaltning stämmer väl överens med Lundquists teori 

Vårt offentliga etos. Effektivitet är centralt inom NPM-diskursen och det framgår även en tydlig 

betoning på effektivt i den befintliga Lean-litteraturen. Teambaserat arbetssätt är en av 

Migrationsverkets tre organisationsförändringar som implementeras i samband med att Lean 

införts och den förändring som informanterna anser som den primära och mest påtagliga. 

Härnäst följer en presentation av samtliga teorier.  

6.1 Governance och New Public Management  

Governance blev stort bland statsvetare under 1990-talet och forskning om Governance är idag 

ett av de ledande forskningsområdena inom internationell statsvetenskap. Den ökade 

globaliseringen i kombination med nedskärningar i offentliga budgetar och ökad social 

komplexitet har medfört att politiker enbart utgör ett av flera starka styrsystem i dagens svenska 

samhälle68. Begreppet Governance avser styrning och samordning med fokus på de olika typer av 

processer varigenom kollektiva mål definieras och implementeras. En tydlig Governance-modell 

är den traditionella hierarkin, liksom olika modeller av nätverk eller informella 

samarbetsarragemang. Governance är därmed bredare och mer allomfattande än ”Government”, 

då Governance inkluderar både offentlig och privat sektor69. Även Magnus Dahlstedt (2009) 

konstaterar en samhällsutveckling som medför samverkan mellan en lång rad olika aktörer. I 

boken Aktiveringens Politik skildrar han Governance på följande vis:  

 

Genom det privatoffentliga partnerskapandet överskrids alltmer gränserna mellan privat och offentligt (…) En 

utvecklingslinje innebär att en tidigare hierarkisk styrning av samhället i allt högre grad kompletteras -och ibland 

ersatts- av en mer horisontell eller nätverksbaserad styrning, ett skifte från Government till Governance70 

 

Det är allmän känt att många av de moderna reformidéer som prövats inom offentlig sektor de 

senaste decennierna har en gemensam strävan om att utforma offentlig verksamhet efter en 

                                                 
68 Pierre, 2014:241 
69 Ibid:243 
70 Dahlstedt, 2009:164 
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idealbild av företag och dess förhållande till marknaden71. Lennart J Lundqvist skriver att på 

1980-talet och framåt har en ny trend av liberalisering kommit att påverka även offentlig 

förvaltning i ett stort antal OECD-länder. Ambitionen har varit att minska byråkratins tillväxt 

och effektivisera offentlig verksamhet. Den nyliberala styrningsfilosofin benämns som New Public 

Management (NPM) och är en kombination av idéer med inspiration från det privata näringslivet 

med fokus på att verksamheter ska vara självbärande. Viktiga ledord för NPM är privatisering, 

målstyrning, beställar/utförar-modeller och mätbarhet genom utvärderingar72. NPM präglas 

följaktligen av decentralisering, större löneskillnader, starkare kontroll, kontraktstyrning och 

medborgare som förvandlas till konsumenter73. Härmed utmanas doktrinen om att offentliga 

sektorer skiljer sig från privata vad det gäller lagar och regler. Istället har det utvecklats en 

konkurrerande doktrin om att offentliga och privata organisationer har centrala gemensamma 

drag och att de därför kan sorteras under gemensamma regelverk och organiseras utifrån samma 

principer74. De nya formerna för Governance är relaterade till förändringar i 

förvaltningspolitiken, i synnerhet NPM-diskursen, som betonar idén att bryta upp offentliga 

monopol och ge kunder möjlighet att välja mellan tjänster från olika producenter. Det finns 

således ett tydligt släktskap mellan NPM som förvaltningspolitisk reform och den nya formen av 

Governance. Båda idéerna kan kopplas till en nyliberal modell av staten som en reglerad och 

övervakande aktör mer än en styrande och producerande aktör i samhället75.  

 

Roland Almqvist (2000) skriver i boken New Public Management att de tre senaste decenniernas 

förändringar i offentlig sektor tydligt karaktäriserats av NPM-diskusen och han väljer att kalla 

utvecklingen för ett pågående paradigmskifte. Almqvist anger ett antal faktorer som påverkat 

NPM-utvecklingen och menar att det dels beror på trenden av högerliberala idéer som 

förespråkar ett skifte från den byråkratiska hierarkin till marknads -och företagstänkande. Inom 

NPM-diskursen är kundbegreppet en central faktor, dock är det svårt att fastställa vem kunden 

egentligen är. Almqvist menar att kunden ibland är den enskilde individen (kundvalsmodellen) 

och ibland politikerna (beställar-/utförarmodellen). Dock blir det hela än mer komplext om man 

inkluderar ägarperspektivet inom offentlig sektor, för vilka är egentligen ägarna? Då svaret blir 

medborgarna blir paradoxen tydlig, då det är ägarna som också blir kunder utifrån NPM-

perspektivet76. Även Sven Siverbo (2007) skildrar denna paradox:  

Eftersom medborgana både finansierar den offentliga verksamheten och förr eller senare vill 
skörda frukterna av dess verksamhet är det givetvis centralt ur medborgarnas perspektiv att 
servicen är av god kvalitet och rättvist fördelad. För att åstadkomma det behövs en offentlig 
förvaltning som demokratiskt och effektivt förvaltar de medel som medborgarna betalar in77. 

                                                 
71 Røvik 2000:15 
72 Lundqvist, 2014:213 
73 Thylefors, 2009:16 
74 Christensen et al, 2005:14 
75 Pierre, 2014:243 
76 Almqvist, 2006: 30 
77 Siverbo, 2007:17 
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I boken Managementsamhället skriver Kjell Arne Røvik (2008) att forskningen kring NPM kommit 

att bli uppdelat mellan två olika läger; en reformvänlig och en mer reformkritisk. Det 

reformvänliga forskningsläget argumenterar för ekonomiskt inspirerande teorier av NPM-

reformer. Huvudargumenten för den reformvänliga forskningen är att säkra konkurrens om 

serviceutbudet från offentlig sektor som en garanti för kvalitétstjänster till lägsta pris. Samt att det 

ska satsas på löner och belöningar till anställda i syfte att skapa motivation och hög 

produktivitet78. Det reformkritiska forskarlägret är däremot skeptiskt till att NPM passar in i 

offentlig sektor. Kritikernas huvudargument är att NPM är en ideologisk uppsättning 

liberalistiska idéer och att det saknas respekt för det faktum att privat och offentlig sektor skiljer 

sig markant åt. NPM skulle således inte fungera i ett politiskt-demokratisk system av den orsaken 

att helt olika värden prioriteras i den offentliga respektive privata sektorn79. Det handlar främst 

om att myndigheter inte enbart arbetar utifrån ekonomiska intressen utan även präglas starkt av 

andra värden såsom rättssäkerhet och demokrati. Dessutom är offentliga organisationer ansvariga 

för en större transparens, insyn, likabehandling och förutsägbarhet inför medborgarna än vad 

som krävs från aktörer inom den privata sektorn80. Bäck et al (2011) skriver att fenomenet NPM 

handlar om att ge förvaltningen ökad autonomi i förhållande till den politiska ledningen, detta 

genom att ge förvaltningens chefer rätt att styra och bestämma. Filosofin benämns som mål- och 

resultatstyrning, vilket haft en tydlig framväxt inom västerländska demokratier. En konsekvens av 

detta är att det skapas ett system där såväl politiker som myndighetsutövare inte längre bär ansvar 

för misstag som begås inom förvaltningen, då de kan beskylla förvaltningen för begångna 

misstag, detta i syfte att öka sin popularitet hos allmänheten81. Trots att NPM innebär tydliga 

ansvarsförhållanden som baseras på köpar- och säljarkontrakt, menar Bäck et al att effekten 

kommit att bli en evig ansvarsflykt då det ständigt finns någon annan att skylla sina 

tillkortakommanden på82. Under senare år har det väckts kritik mot NPM och dess sätt att 

förändra välfärdsstaten och dess förhållande till medborgarna. Jens Stilhoff Sörensen är forskare i 

globala studier vid Göteborgs Universitet och har i essän Det postdemokratiska samhället kritiserat 

NPM genom att konstatera följande: 

Utöver att slå sönder själva idén med offentlig service till förmån för marknads- och kundtänkande är 
resultatet en omvandling av tjänste-och ämbetsmannens etik till försäljarens och lobbyistens logik. Som 
anställd företräder man plötsligt inte längre det offentliga på medborgarnas uppdrag utan ett särintresse 
där man måste tänka på den egna myndighetens varumärke och den direkta ekonomiska bestraffning eller 
belöning som är kopplad till detta (…) Fokus på ekonomi ersätter visionen om demokrati. Det 
postdemokratiska samhället är ekonomismens envälde83. 

Nedan följer ett avsnitt om teorin Vårt offentliga etos som belyser tesen om att demokratiska 

värden minskar till förmån för ekonomiska värden inom offentlig förvaltning.  

 

                                                 
78 Røvik, 2008: 28 
79 Ibid:28 
80 Christensen et al, 2005:14 
81 Bäck et al, 2011:242–243 
82 Ibid:358 
83 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=5667443 
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6.2 Lundquists teori om Vårt offentliga etos  

Lennart Lundquist (2014) skriver om etik i offentlig förvaltning och konstaterar att det är skillnad 

på att vara anställd i offentlig respektive privat sektor. Lundquist menar att den som är offentligt 

anställd ska rätta sig efter ett antal värden som kan delas upp i demokrativärden och ekonomivärden. 

De offentliga värdena sammanfattar han som vårt offentliga etos, och dessa bör enligt Lundquist 

tillämpas i all offentlig verksamhet i syfte att uppnå det gemensamma bästa. Ekonomivärden är 

fundamentala och något som berör alla samhällssektorer, såväl privat som offentlig. Dessa 

omfattar funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. Demokrativärden är 

specifika för offentlig sektor och här ingår tre värden; rättssäkerhet, offentlig etik och politisk 

demokrati84. Enligt Lundquist existerar en tydlig trend inom offentlig sektor där man kan se ett 

ökat intresse för ekonomivärdena som fokuserar på kostnadseffektivitet och en parallell 

negligering av demokrativärdena, vilket han menar har en negativ verkan på den politiska 

demokratin85. Lundquist riktar kritik mot den ökade ekonomismen då han menar att 

tjänstemannarollen påverkas av ekonomismens frammarsch, vilket leder till att denne blir alltmer 

beroende av sina överordnade. Utvecklingen kan komma att försvåra tjänstemannens möjligheter 

att hävda civilkurage om chefer skulle handla olagligt eller omoraliskt86. Det är denna negativa 

aspekt som lyfts fram av kritiker som menar att utvecklingen av NPM kan utgöra ett hot mot 

såväl rättssäkerhet som demokrati inom offentlig förvaltning. Härnäst presenterar jag effektivitet 

som är framträdande inom såväl NPM, Lean och inte minst i Migrationsverkets styrdokument.  

 

6.3 Effektivitet  

Brorström et al (2006) konstaterar att mätning av effektivitet är en viktig del i 

verksamhetsstyrningen och relaterar till uttrycket ”If you can´t measure it, you can´t manage it”87. 

Det går att urskilja ett flertal olika förhållningsätt till innebörden av effektivitet och 

organisationsforskaren Richard Butler representerar en övergripande organisationsteoretisk 

ansats. Effektivitet är enligt Butler förmågan att anpassa organisationens utformning till nya 

förutsättningar och krav från organisationens omgivning. En effektiv organisation är lyhörd, har 

förmåga att tolka signaler från omvärlden och har tillräcklig beslutskapacitet för att genomföra 

förändringar. En effektiv organisation utmärks av att tilldelade resurser används på ett 

ändamålsenligt sätt88. I boken Förvaltningsekonomi skildras begreppet effektivitet i offentlig 

verksamhet på följande sätt: 

 

Begreppet effektivitet är komplext och dess innebörd måntydlig (..) Effektivitet avser att så mycket bra verksamhet 

som möjligt ska genomföras med en så liten resursinsats som möjligt. Effektivitetsutmaningen består i att 

verksamheten med bibehållen kvalitet ska utföra allt fler uppgifter, samtidigt som tillförseln av resurser minskar. 

                                                 
84 Lundquist, 2014:111 

85 Ibid:111 

86 Ibid: 145 
87 Brorström et al, 2006:15 

88 Brorström et al, 2014:376 
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Dessa organisatoriska egenskaper kan emellertid hamna i konflikt mellan demokrati och effektivitet. Utmaningen blir 

för politiker och tjänstemän att hantera konflikten, ett inte helt enkelt men mycket viktigt uppdrag89. 

 

Brorström et al (2006) konstaterar att effektivitet i tjänsteverksamhet är underkastad en annan 

logik än effektivitet i varuproduktion. Trots detta pågår ständigt en allmän debatt om välfärdens 

finansiering och att offentliga tjänster är ineffektiva och har låg produktivitet i förhållande till 

höga skatteintäkter. Privata tjänster har fördelen att de prissätts och att verksamheter syftar till att 

vara vinstdrivande. Offentliga tjänster är däremot undandragna marknadens krafter, så när vare 

sig skillnader i människors betalningsförmåga eller marknadspriser finns tillgängliga för att 

bedöma och jämföra tjänster som produceras, måste andra mått utvecklas för att medborgarna 

ska få kännedom om vad deras skattpengar i slutändan går till90. Jag kommer längre fram i 

empiriavsnittet att redogöra för hur Migrationsverket väljer att mäta effektiviteten i 

verksamheten. Härnäst kommer här ett stycke om teamarbete som enligt informanterna är den 

mest primära organisationsförändring som skett i samband med införandet av Lean i 

verksamheten. 

6.4 Teamarbete 

Berlin et al (2009) skriver att ett sätt att lösa problem med brister i arbetsflöde, samverkan och 

helhetssyn har blivit att arbeta i team. Teamarbete har kommit att ses som en universalmedicin 

för många organisatoriska problem91 och teamarbete antas leda till motivation, 

arbetstillfredsställelse och kollektivism92. Teamarbete betonar prestigelös samverkan istället för 

hierarkiska relationer uppifrån och ned. På så sätt vill verksamheter undvika trögheter mellan 

olika professioner. Berlin et al skriver att begreppet team har en positiv värdeladdning och att det 

är ”fint” att arbeta i team och vara en del av team93. Team har kommit att bli ett populärt 

ledningsverktyg för att effektivisera arbetsorganisationen, både avseende operativt-, utvecklings- 

och ledningsarbete. Grundidén är att man genom att decentralisera vissa uppgifter och ansvar till 

teamen, skall åstadkomma ökad flexibilitet94. Dock konstateras att teamarbete inte alltid är en 

lyckosam metod för att organisera en arbetsplats. Berlin et al menar att team inte alltid infriar 

förväntningar om hög produktivitet, effektivitet, demokrati och självförverkligande95. Flera av 

informanterna framhåller att teammedlemmar på enheten har en tendens att bli för engagerade i 

teamet så att övrig verksamhet hamnar i skymundan. Detta återkommer jag till längre fram. 

 

                                                 
89 Brorström et al, 2014:16 

90 Brorström et al, 2006:165 

91 Berlin et al, 2009:15 

92 Ibid:171 

93 Ibid:19 

94 Ibid:191 

95 Ibid:273-274 
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I detta kapitel har jag redogjort för den rådande NPM-diskursen i offentlig förvaltning, och hur 

utvecklingen har gått från att vara demokratiskt till alltmer ekonomiskt inriktad. Jag konstaterar 

att mätningar av effektivitet på myndigheter är en angelägenhet, dock inte helt okomplicerat då 

myndigheter i grunden skiljer sig från vinstdriven verksamhet, och därmed måste mäta 

effektivitet på ett annat sätt. Då syftet med uppsatsen delvis är att skildra hur Migrationsverket 

arbetar utifrån principerna effektivitet och utvecklingsarbete, kan jag konstatera att myndigheten 

med införandet av Lean även infört teambaserat arbetssätt som ligger helt i linje med den rådande 

organisationstrenden.  

7. EMPIRI 

I den första delen av kapitlet presenterar jag Migrationsverkets uppdrag och verksamhet, samt 

myndighetens Lean-resa från starten 2009 fram till idag. Därefter redogör jag för det mest 

väsentliga som framgår i Migrationsverkets styrdokument rörande implementeringen av Lean. 

Därnäst kommer en presentation av informanterna i denna studie. I resultatdelen besvarar jag 

mina frågeställningar under respektive rubrik. Avslutningsvis redogör jag för mina slutsatser samt 

ger förslag på vidare forskning.  

7.1 Migrationsverkets uppdrag och verksamhet 

Migrationsverket bildades 1969, då under namnet Statens Invandrarverk96. Migrationsverket är en 

svensk statlig enrådsmyndighet som leds av generaldirektören och regleras under 

Justitiedepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet. Myndigheten ansvarar för ansökningar 

om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, mottagande av asylsökande samt medborgarskap. I 

Arbetsordningen står att myndigheten utöver detta ska delta i och fördjupa europeiskt och 

internationellt samarbete97. Migrationsverket arbetar på uppdrag från Sveriges riksdag och 

regering som beslutar om den svenska asyl- och migrationspolitiken. I regleringsbrevet skriver 

regeringen varje år vilka mål och uppdrag som gäller och hur mycket pengar som 

Migrationsverket ska få i statligt bidrag98. Den ekonomiska förstärkningen av statligt bidrag till 

verksamheten landade på 4,5 miljarder kronor (exklusive anslagskrediten) på förvaltningsanslaget 

för 2015, vilket är betydligt mer än 2014. Enligt generaldirektören var det en utmaning att 

omsätta den ekonomiska förstärkningen i verksamheten. Dock betonar han att mycket satsas på 

kompetensutbildning i samband med den omfattande rekrytering som råder på myndighetens 

olika kontor runt om i landet99. Jag återkommer till utbildning i Lean och det nya arbetssättet 

längre fram i resultatavsnittet.  

 

2015 har hittills varit ett händelserikt år för Migrationsverket, dels råder rekordhöga 

flyktingströmningar till Sverige, dels har en ny myndighetsstruktur införts, samtidigt som det 

                                                 
96 Boguslaw, 2012:237 
97 Arbetsordning för Migrationsverket, 2015:5 
98 http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag.html 15-02-18 
99 Verksamhetsplan 2015, 2014:3 
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råder massrekrytering inom verksamheten. Det var den 1 januari 2015 som Migrationsverkets nya 

struktur för ledning och styrning trädde i kraft. Det nya arbetssättet ”Bra ska bli bättre” är enligt 

Migrationsverkets styrdokument en processorienterad och regional organisation, där det lokala 

ansvaret stärks i kombination med en bibehållen stark central styrning100.  

7.2 Lean på Migrationsverket 

Efter valet 2006, då en ny regering tillträdde, utvecklades en ambitiös reformagenda på det 

migrationspolitiska området. Detta medförde en kraftfull modernisering av reglerna för 

arbetskraftsinvandring i kombination med en förnyelse av Migrationsverket, inklusive dess 

ledning. En väsentlig del i regeringens uppdrag för Migrationsverket var att kraftigt minska 

handläggningstiderna i asylprocessen101. I myndighetens styrdokument står att: 

Enligt Förvaltningslagen ska myndigheter handla opartiskt, omsorgsfullt och korrekt i formell 
juridisk mening. Myndigheter ska lämna snabba, enkla och tydliga besked och bistå den 
enskilde så att han eller hon kan ta tillvara sin rätt102. 

Ovanstående citat avspelar en grundläggande demokrati-diskurs som lyfter rättighetsbegrepp, 

men samtidigt introducerar effektivitet genom att betona vikten av ”snabba” besked. Härmed har 

den traditionella byråkrati-diskursen fått tydliga influenser av NPM-diskursen där myndigheters 

relation till medborgare alltmer efterliknar företags relation till betalande kunder. Fokus på 

effektivitet för tankarna till en konkurrensutsatt marknad, detta trots att Migrationsverket 

fortfarande är en statlig skattefinansierad myndighet.  

 

Mot denna bakgrund valde Migrationsverket att se över strategier för att korta ner de långa 

handläggningstiderna och under hösten 2008 lät man konsultfirman McKinsey göra en utredning 

av asylprocessen i syfte att korta ner väntetiderna på beslut. Det resulterade i ett nytt Lean-baserat 

arbetssätt som utvecklades i projektform under 2009; ”Kortare Väntan”. Omställningen gav goda 

resultat och efter ett år hade väntetiden för beslut mer än halverats enligt myndigheten. Under 

2010 följde man upp projektet genom ”Kortare Väntan 2” som infördes på 

mottagningsverksamheten103. Under ett ledningsmöte i Malmö 26 oktober 2010 fattade 

Migrationsverkets chefer gemensamt beslut om att Lean skulle införas som verksamhetsfilosofi 

inom hela myndigheten. Beslutet fattades med bakgrund av de framgångar som uppnåtts med 

                                                 
100 Migrationsverkets Utvecklingsstrategi, 2015:3 
101 Ständigt lite bättre, 2011:12 

102 Ibid:19 

103 Lean i Migrationsverket, 2011:2 
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Kortare väntan 1 och 2 och ambitionen med Lean var att skapa en mer utvecklings- och 

kundorienterad organisation104. I arbetsboken återfinns följande motivering till ökad kundnytta:  

Genom Lean har begreppet kundnytta introducerats i Migrationsverket. Varje åtgärd ska 
övervägas utifrån det mervärde eller den nytta som den ger kunden. Genom att hela tiden utgå 
från kundnytta har Migrationsverket utvecklat sin service till de sökande105. 

 

 

 

Figur 2. Implementeringen av Lean på Migrationsverket 106. 

 

I Verksamhetsplanen återfinns följande motivering till varför Migrationsverket valt att införa ett 

Lean-baserat arbetssätt på samtliga enheter: 

 

Syftet med Lean på Migrationsverket var enligt dåvarande ledningsgrupp en övertygelse om att 
detta är det bästa sättet att förverkliga verkets vision och också det bästa sättet att maximera 
kundnytta (såsom handläggningstid och kvalitet) i enlighet med det uppdrag vi har fått av 
regering och riksdag107. 

 

Längre fram i uppsatsen kommer jag att återkomma till begreppet kundnytta och vad 

informanterna anser att Lean har haft för inverkan på denna.  

 

Implementering av Lean har också inneburit omorganisering som består av införandet av nya 

enheter och en mer hierarkisk organisationsstruktur. Ledningen valde i samband med Lean och 

det nya arbetssättet att bilda de två teamen Genomförandekansliet och Leancenter. Här följer en kort 

presentation av dessa.  

                                                 
104 Lean i Migrationsverket, 2011:1 

105 Ständigt lite bättre, 2011:24 

106 Värde för alla, 2012:10 
107 Slutrapport Lean verksamhetsstrategi, 2013:8 
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7.2.1 Genomförandekansliet 

I februari 2014 fattade generaldirektören beslut om Migrationsverkets framtida verksamhet och 

organisation. I syfte att hålla ihop hela genomförandet av beslutet om ”Bra ska bli bättre” 

inrättades Genomförendekansliet, vars uppdrag är implementeringen av beslut och att verka för 

en så optimal övergång som möjligt för medarbetarna. Genomförandekansliets roll är att dela ut 

uppdrag och följa upp utfallet av de olika uppdragstagarnas genomförande. Ett särskilt fokus 

kommer att läggas på den operativa verksamhetens regioner och avdelningar och samordningen 

inom och mellan dessa. 

7.2.2 Leancenter 

Teamet grundades 2012 med syfte att höja Migrationsverkets förmåga att arbeta med ett Lean- 

baserat arbetssätt. På Leancenter arbetar navigatörer och förändringsledare med uppgift att 

stötta medarbetarna i det nya arbetssättet. Stödet består av samtal, workshops och utbildningar. 

Det första uppdraget var att skriva handboken ”Värde för alla”, som fungerar som en arbetsbok 

om Lean-arbetet på Migrationsverket. Leancenter kom till för att ledningen ville minska 

konsultberoendet som många gånger blev både kostsamt och omständligt då alla hade olika syn 

på Lean. Som ett alternativ tillsattes Leancenter i syfte att förändringsarbetet skulle ske internt. 

Avsikten var att medlemmarna i Leancenter skulle vara utspridda på olika orter runt om i 

landet och att teamet skulle bestå av både män och kvinnor i varierade åldrar. 

7.3 Överföring av Lean i Migrationsverkets diskurs 

Jag har valt att använda mig av ett antal olika styrdokument bestående av Arbetsordning för 

Migrationsverket 2015, Verksamhetsplan 2015, Migrationsverkets Utvecklingsstrategi 2015, Lean i 

Migrationsverket, Slutrapport för projektet Kortare Väntan, Slutrapport Lean verksamhetsstrategi samt 

arbetsböckerna Värde för alla, Bra ska bli bättre och Ständigt lite bättre. 

 

Enligt Migrationsverkets tidigare generaldirektör som ansvarade för införandet av Lean i 

verksamheten, så harmoniserar Förvaltningslagen med Lean-filosofins fokus på att åstadkomma 

effektivitet, kvalitet och kundnytta. Även andra Lean-förespråkare inom myndigheten 

argumenterar för likheten mellan Lean och Förvaltningslagen och hänvisar till sjunde paragrafen 

som lyder:  

Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt 
utan att säkerheten eftersätts (Förvaltningslagen 7 §)108. 

  

Man menar att Lean passar in och är väl motiverad för offentlig förvaltning och i en 

människobehandlande organisation som Migrationsverket. I arbetsboken återfinns följande 

motivering till varför Lean stämmer in i Migrationsverkets verksamhet:  

 

                                                 
108 Ständigt lite bättre, 2011: 186 
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Lean är inte en teknik eller metod. Lean är ett förhållningssätt, ett arbetssätt och ett sätt att 
tänka. Man skulle kunna beskriva Lean som en filosofi med fokus på kvalitet, effektivitet och 
på att få medarbetarna att växa. Själva basen i filosofin är respekt för människan109.  

 

Som jag nämnde tidigare bygger Lean-filosofin på två värdegrunder, och även Migrationsverket 

har valt att lyfta fram dessa två grundprinciper i sin verksamhet; ”Respekt för människan” och 

”Ständiga förbättringar”110. Respekt för människan innebär att man ska främja en 

organisationskultur där det tillämpas respekt för individen, såväl kunden som medarbetaren. Det 

handlar om att se individen och inte ärendet eller den grupp som kunden tillhör. I praktiken 

handlar det om att vara lyhörd och professionell. Det betonas även att lika bemötande inte är 

detsamma som likvärdigt bemötande111. Ständiga förbättringar innebär att man hela tiden ska se 

över arbetssättet och rutiner i syfte att ta små eller större steg för att ständig förbättra 

verksamheten112. I arbetsboken lyfts värdet av förbättringsförslag fram och här är kommunikation 

många gånger avgörande. Det står att det tydligt ska framgå hur man som anställd gör om man 

vill lämna förbättringsförslag, vilket stöd som finns att tillgå samt vad som sker med inlämnade 

förslag113. Arbetet med ständiga förbättringar innebär att ledarens roll förändras. Inom Lean är en 

central del i ledarskapet att säkerställa att bra förbättringsförslag från medarbetarna snabbt 

omsätts i verksamhet. Här föreligger en utmaning för många chefer. Övergången från traditionell 

styrning där chefen ger uppdrag till medarbetare till en ordning som innebär att chefen ska vara 

mottagare av förslag på förändringsbehov ställer krav på chefer att utvecklas, en resa som inte 

alltid är lätt att göra för berörda parter114. I styrdokumentet står följande slutsats; 

 

En av de stora utmaningarna är att säkerställa att de förändringsförslag som kommer från 
enskilda medarbetare processas och att beslut fattas snabbt. Om den enskilde medarbetarens 
initiativ möts med tystnad och passivitet torde engagemanget för ständiga förbättringar snabbt 
minska och försvinna115. 

 

Jag återkommer till förbättringsförslag och medarbetarinflytande längre fram i resultatkapitlet. 
 

7.3.1 Migrationsverkets slutrapporter 

I Slutrapporten Lean verksamhetsstrategi står det att ledningen genomfört ett antal 

enkätundersökningar bland de anställda, där man fått underlag till att fastställa att arbetet i team 

överlag upplevs som positivt av medarbetarna. Man resonerar att teamarbetet genererar 

delaktighet och engagemang i arbetet samt en yrkesmässig utveckling. Av enkätundersökningar 

framgår också att regelbundna morgon- och veckomöten genomförs i stor utsträckning. 

                                                 
109 Ständigt lite bättre, 2011: 49 

110 Ibid:16 
111 Värde för alla, 2006:36 
112 Ibid:42 
113 Ibid:45 
114 Ständigt lite bättre, 2011:28 
115 Ibid:15 
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Teamarbetet tycks ge en känsla av delaktighet samt möjlighet till dialog. Det framkommer också 

att teamarbetet kan stärkas ytterligare genom gemensamma mål inom teamen I fritextsvar 

framkommer att teamarbetet dock kan leda till bristande helhetssyn då det skapas gränser mellan 

teamen. Angående visionen om Ständiga förbättringar, framgår att majoriteten av medarbetarna 

upplever att de funderar kring förbättringsförslag och uppmärksammar problem, vilket tyder på 

att det finns en vilja bland medarbetarna att förbättra verksamheten. Av enkäterna framgår det 

dock att många medarbetare som lämnat förbättringsförslag inte fått någon återkoppling på sina 

förslag. Det framgår vidare att många av medarbetarna upplever att det inte finns tid till 

förbättringsarbete. I fritextsvaren i enkäten efterfrågas en enklare struktur för förbättringsarbetet 

samt vikten av att lyfta fram goda exempel. I fritextsvaren går det också att utläsa att det upplevs 

vara ett glapp i förbättringsarbetet mellan medarbetarna och ledningen för området116. 

  

En ytterligare intressant faktor som framgår är att Migrationsverkets övergripande styrdokument 

inte definierar begreppet ”kund” på något ingående sätt. Huvudkunden eller slutkunden kan 

antas vara migranten men övriga intressenter eller kunder återges inte, vidare beskrivs inte heller 

hur man ska kunna skapa värde för dessa117. Även Pettersen (2008) konstaterar att befintlig Lean-

litteratur inte lägger särskilt stor vikt vid kundbehov, vilket syns genom undersökningen där 

samtliga metoder och tekniker har internt fokus och endast indirekt kan kopplas till kundbehov. 

Några författare anser att syftet med Lean är att göra kunden nöjd, men metoder för att analysera 

kundkrav är synnerligen sällsynta i den genomgångna litteraturen. Pettersen menar att detta tyder 

på att kundbehovet inte är en typisk Lean-intervention118.  Mer om detta följer i resultatavsnittet.  

 

I Slutrapport för projektet Kortare Väntan står att projektmålet med Kortare Väntan 1 och 2 var 

att implementera ett Lean-baserat arbetssätt med de önskade effekterna; 

  

 kortare ledtider 

 enhetligt informationsflöde till asylsökande  

 ökad rättssäkerhet119. 

 

Gällande kortare ledtider konstateras att föreslagna riktvärden inte uppnåtts, dock bör noteras att 

kortare ledtider enbart ger en begränsad bild över hur själva inskrivningstiden påverkats. 

Enkätresultat visar att enhetligheten har ökat på mottagningsenheterna, 55 % av de 312 

tillfrågade uppger att arbetet blivit mer enhetligt sedan Lean infördes. I slutrapporten konstateras 

att det nya arbetssättet infört olika verktyg som skapar förutsättningar för ökad rättssäkerhet. 

Enkätundersökningar visar att medarbetarna anser att verktygen förbättrar handläggningsarbetet 

men att tillämpningsgraden är låg. 52 % av de 312 tillfrågade anser att arbetet blivit mer 

                                                 
116 Slutrapport Lean verksamhetsstrategi, 2013:14 
117 Ibid:21 
118 Pettersen, 2008:24 
119 Slutrapport Migrationsverket, 2012: 21  
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rättssäkert sedan Lean infördes i verksamheten120. I Slutrapporten står att syftet med det nya 

arbetssättet var att ge organisationen verktyg att bedriva en enhetlig, rättssäker och effektiv 

verksamhet och skapa förutsättningar för ett fortlöpande förbättringsarbete med målet att öka 

värdet för Migrationsverkets kunder. Arbetssättet utgår från Lean-principer och syftar till att 

harmonisera utvecklingsarbetet som genomförs på myndigheten121. När det gäller ledning och 

styrning har Migrationsverket i samband med införandet av Lean infört tre primära förändringar 

som ska vända verksamheten från detaljstyrning till ökat medarbetarinflytande. I slutrapporten 

anges förändringarna vara; 

 

Teambaserat arbetssätt 

Man har valt att utforma arbetet i olika team där respektive team ansvarar för en avgränsad del av 

processen. Varje team leds av en teamledare som ansvarar för coaching, arbetsdelegering och 

styrning i teamet.  

 

Mötesstruktur 

Införande av regelbundna morgonmöten och veckomöten som genomförs på team respektive 

enhetsnivå i syfte att genomföra strukturerat uppföljnings – och förbättringsarbete.  

 

Förbättringsarbete 

I arbetet med ständiga förbättringar har man tagit fram en mall för förbättringsförslag som ska 

komma från medarbetarna. Som hjälpmedel för uppföljning och förståelse av nyckeltal används 

tavlor för visualisering. Syftet är att tavlorna ska ge medarbetarna överblick över avvikelser, 

arbetsbelastning, flaskhalsar samt hur arbetet med förbättringsförslag fortskrider122. 

 

Ovanstående tre organisationsförändringar genomsyrar det nya arbetssättet på Migrationsverket. 

Jag kommer därför att fokusera på dessa tre förändringar i resultatdelen. Utöver detta har jag 

sammanställt insamlad data under respektive frågeställning. Härnäst följer en presentation av 

informanterna och därefter redogör jag för intervjusvaren.  

7.4 Informanterna 

Informanterna i denna studie består av sex stycken anställda på Migrationsverkets kontor på en 

medelstor ort i Mellansverige.  Här följer en närmare presentation av dem.  

 

Enhetschef 1 har arbetat på Migrationsverket sedan 2003 och är idag chef på 

Genomförandekansliet som är ett team bestående av fem personer som arbetar med 

genomförandet av organisationsförändringen och utvecklingsarbetet med ”Bra ska bli bättre”.  

                                                 
120 Slutrapport Migrationsverket, 2012:38–39 
121 Ibid:5 

122 Ibid:8 
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Navigatören har arbetat på Migrationsverket sedan 1985 och har tidigare arbetat inom en rad 

olika områden på myndigheten. Numera är hon verksam som navigatör på Leancenter med 

uppdrag att utbilda personalen i Lean och öka myndighetens ”Lean-mognad”.  

 

Enhetschef 2 har arbetat på Migrationsverket sedan 1983 och haft ett flertal olika befattningar 

däribland assistent, byråassistent, handläggare och beslutsfattare. Han arbetar sedan 2006 som 

enhetschef på mottagningsenheten.  

 

Teamledaren har arbetat på Migrationsverket sedan 1989 och har genom åren haft olika tjänster 

inom myndigheten. Hon har arbetat på mottagningsenheten i 10 år och varit teamledare i totalt 5 

år. För tillfället är hon tillförordnad biträdande enhetschef på mottagningsenheten.  

 

Handläggare 1 har varit anställd sedan 1985 och haft flera olika tjänster inom Migrationsverket. I 

hennes uppdrag som handläggare har hon som uppgift att fatta beslut i ärenden kring 

återvändande.  

 

Handläggare 2 har arbetat som mottagningshandläggare sedan 2012 och har inte tidigare haft 

någon annan befattning inom myndigheten.  

 

Om man placerar informanterna i en hierarkisk ordning så hamnar enhetschef 1 överst då 

Genomförandekanslitet rapporter direkt till generaldirektören. Under enhetschef 1 hamnar 

navigatören på Leancenter som har i uppdrag att utbilda såväl chefer som övriga medarbetare i 

Lean och det nya arbetssättet. Näst hamnar enhetschef 2 som är chef på mottagningsenheten, 

och under honom finner vi teamledaren som kan betraktas som en mellanchef. Längst ner i 

hierarkin hamnar handläggare 1 och handläggare 2.  

 

 

Figur 3. Hierarkisystem av informanterna 

Generaldirektör

GD)

Genomförandekanslie
t

Enhetschef 1

Mottagningsenheten

Enhetschef 2

Teamedare

Handläggare 1 Hadläggare 2

Leancenter

Navigatör



28 

 

8. Resultat 

I resultatdelen besvaras de frågeställningar som presenterades i uppsatsens inledning:  

 

 Hur har de anställda utbildats i Lean och det nya arbetssättet? 

 Vilka primära förändringar har skett för de anställda med det Lean-baserade arbetssättet?  

 Hur arbetar Migrationsverket för att främja Lean-värdarna effektivitet och kundnytta? 

 Hur ser Migrationsverkets framtida verksamhetsutmaningar ut och vilka effekter medför 

rådande NPM-diskurs? 

8.1 Hur har de anställda utbildats i Lean och det nya arbetssättet? 

På Migrationsverket har chefer och medarbetare fått utbildning i Lean och det nya arbetssättet av 

navigatörer och förändringsledare på myndighetens Leancenter. I skrivande stund arbetar 

Leancenter med genomförande av den tredje upplagan av ”Navigatörsprogrammet”, vilket är 

Migrationsverkets mest omfattande utbildningsinsats för att öka förståelsen för Lean-baserat 

arbetssätt. Syftet med utbildningen är att ”träna tränare”, alltså träna personer som i sin tur kan 

utbilda övriga medarbetare. Jag har i föregående kapitel redogjort jag för att generaldirektören 

betonar att kompetensutbildning är något myndigheten väljer att satsa på i samband med den 

ekonomiska förstärkningen av statligt bidrag 2015. Under intervjun med navigatören framgår att 

utbildning är en central del i det operativa Lean-arbetet. Fokus på utbildning rimmar bra med 

Lean-filosofin och förespråkare av Lean belyser värdet av utbildning av den orsaken att 

välutbildade medarbetare kommer att bidra till ett framgångsrikt Lean-genomförande. Asnan et al 

menar att utbildning bidrar till att utveckla de anställdas förmåga att ta större ansvar, utveckla 

multikompetenser samt att genomföra ständiga förbättringar i verksamheten123.  

 

Enhetschef 1 berättar att det var massiv information och att ledningen anordnat flera 

utbildningstillfällen när Lean infördes 2009. Det centrala var att man skulle arbeta mer 

teambaserat då man ansåg att individuellt arbete gjorde verksamheten sårbar. Den nya strategin 

var att man skulle ta ett större helhetsansvar för varje enskilt ärende och arbeta utifrån kundens 

behov. Enhetschef 1 förklarar att fokus låg på hur kunden vandrar i systemet och hur man 

utvecklar systemet på bästa sätt för kunden. Han säger att det är något man alltid tänkt på och 

som man jobbat med även innan Lean, men att Lean skapat möjlighet till att använda bättre 

verktyg. Enhetschef 1 anser att Lean bör genomsyra allting, både på teamnivå men även på 

verksledningsnivå. Dock var inte alla informanter överens om att utbildning genererat positiva 

resultat. Informanten som arbetet längst i verksamheten kommenterar Lean-utbildningen så här:  

 

                                                 
123 Asnan et.al:260 
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Jag är mycket kritisk till Lean-utbildningen då den inte var verklighetsrelaterad. Det kändes 
som att de som stod där framme var missionärer och vi befann oss på ett väckelsemöte! Första 
dagen på den där Lean-utbildningen var det värsta jag varit med om, de behandlade mig som 
att jag var här nere. Vi kan ju det här med att jobba med människor då vi gör det varje dag! 
(Enhetschef 2) 

 

Enhetschef 2 uttrycker ett tydligt missnöje över Lean-utbildningen och hävdar att representanter 

från Leancenter är väl inlästa på teorin men dåligt insatta i den dagliga verksamheten. Själva 

begreppet Lean menar han att man inte pratar om på enheten och han ifrågasätter varför 

ledningen tillsatt ett Leancenter. Vidare förklarar han att det har varit en lång resa med Lean och 

att ett ytterligare problem med Lean-utbildningarna är att i princip enbart chefer och teamledare 

fick gå på flerdagars utbildningar. Handläggare och assistenter har istället fått utbildning under en 

halvdag och därmed fått betydligt mindre utbildning i Lean och det nya arbetssättet. Enligt 

enhetschef 2 har detta resulterat i att teamledare och chefer har ett tänk och medarbetarna har ett 

annat, vilket han anser försvårar det dagliga arbetet. Teamledaren håller med om att denna 

problematik har uppstått samt att utbildningen inte kom i tid utan enligt henne borde ha erbjudits 

tidigare. Hon berättar att samtliga teamledare gick flera utbildningar, bland annat i coachande 

ledarskap. Teamledaren anser att hela teamet borde fått mer utbildning så att samtliga 

medarbetare kunde förstå det nya arbetssättet bättre. Idag upplever hon att bristen på utbildning 

till medarbetare kan försvåra arbetet då de inte alltid förstår hur hon som teamledare arbetar.  

 

Både handläggare 1 och handläggare 2 är positiva till hur ledningen har informerat om det nya 

arbetssättet. De båda berättar att det har varit mycket information om Lean och ”Bra ska bli 

bättre” på Intranätet och att hela enheten fått gå Lean-utbildning under en halvdag med en 

förrändringsledare. Handläggare 1 nämner att Migrationsprogrammet har en utbildning i Lean 

men den har hon inte gått då den har varit frivillig. Handläggare 2 betonar liksom enhetschef 2 

att man på enheten inte pratar om ”Lean”, utan snarare benämner ”det nya arbetssättet”.  

 

8.2 Vilka primära förändringar har skett för de anställda med det 

Lean-baserade arbetssättet?  

De primära förändringarna som skett i verksamheten sedan Lean införts är enligt informanternas 

utsago införandet av teambaserat arbetssätt, regelbunden mötesstruktur samt förbättringsförslag. 

Här följer en genomgång av samtliga förändringar. 

8.2.1 Teambaserat arbetssätt   

Migrationsverket har valt ett teambaserat arbetssätt då det enligt styrdokumentet passar 

myndighetens stora ärendeflöde. I arbetsboken står att ett team bör omfatta en bra kombination 

av kunskaper och färdigheter där teammedlemmarna har gemensamma mål och där alla har 
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gemensamt ansvar för arbetets resultat124. Enligt enhetschef 2 är det teambaserade arbetssättet 

den största förändringen som skett sedan Lean införts i verksamheten. Han förklarar att 

handläggarna tidigare ägde sina egna ärenden men att det nu är hela teamet som ska prestera 

tillsammans, något han anser är positivt för verksamheten. Även teamledaren anser att 

teamarbetet är den största förändringen som skett på handläggarsidan. Hon berättar att 

handläggarna tidigare hade olika rutiner att arbeta på, vilket resulterade i att olika sökande fick 

träffa handläggarna olika mycket. Med införandet av Lean fick istället de sökande träffa en 

slumpvis vald handläggare på första bästa lediga tid tack vare ett automatiskt system. 

Teamledaren betonar att fördelen med team är att man arbetar tillsammans och rådgör och 

diskuterar ärenden med varandra på möten. Hon anser att det tidigare var mer prestigefullt arbete 

för den enskilde handläggaren. Teamledaren förklarar att det var i mitten av 2011 som man 

började arbeta med team och teamledare och plötsligt hade handläggarna inte längre sina egna 

kunder. Samtliga ärenden portioneras ut i systemet och hamnar hos olika handläggare. 

Teamledaren understryker att det likväl finns specialärenden som kräver specialkompetens och då 

tilldelas handläggare som är specialiserade på exempelvis barn, självskadebeteende och psykisk 

ohälsa. Bortsett från specialärenden så tilldelar systemet varje inkommit ärende till den enhet i 

landet där det finns en ledig handläggare och därmed lägst arbetsbelastning. Ett ärende kan även 

komma att förflyttas mellan olika enheter under processens gång om arbetsbelastningen skulle 

förändras, detta för att korta ner handläggningstiden och fatta snabbare beslut.  

 

I rapporten Lean och systemsyn i stat och kommun står att en viktig effekt av det teambaserade 

arbetssättet på Migrationsverket är att personalen i högre utsträckning har slutat se ärendena som 

personbundna. Genom att man arbetar i team har man också i betydligt högre omfattning än 

tidigare börjat omfördela ärenden och därigenom avlasta varandra. I Migrationsverkets 

personalenkät har hela 91 procent av de svarande angivit att teamarbetet är något positivt125.  

 

Enhetschef 1 förklarar att man numera arbetar med ”interprofessionella team” i verksamheten, 

vilket innebär att man sätter ihop team med olika kompetenser där den kundens behov står i 

fokus. Han ger som exempel när en kund först ansöker om asyl och när denne fått ett 

uppehållstillstånd och ska ansöka om att familjen ska få komma och bosätta sig i Sverige. I det 

teamet arbetar de som behövs för själva asyldelen men också personal som behövs för att kunden 

sedan ska kunna lämna in ansökan för familjeåterförening. Teamet har resurser för att bistå med 

rätt insatser vid rätt tidpunkt för att underlätta för kunden när denna övergår till nästa steg i 

processen. Tanken är att det småningom ska finnas interprofessionella team på samtliga sex 

regionalkontor. Enhetschef 1 berättar att Genomförandekansliet får en hel del frågor från 

handläggare som undrar hur de interprofessionella teamen kommer att påverka deras arbete.  

 

                                                 
124 Värde för alla, 2012:66 
125 Lean och systemsyn i stat och kommun, 2012:76 
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I arbetsboken återger en chef i ledningen sin syn på teambaserat arbetssätt på följande vis:  

De slutsatser och erfarenheter som jag hittills kan dra av vårt teambaserade arbetssätt är att det 
har kommit för att stanna. Att införandet av arbetssättet har tagits emot med olika grad av 
entusiasm i organisationen och de närmaste 600 medarbetare som omfattas av förändringen 
ligger i sakens natur. Att införa förändringar av den här digniteten måste få ta tid. Det visar inte 
minst resultaten av de enkätundersökningar om arbetssättet som medarbetarna deltagit i. Här 
konstaterar jag med glädje att allt fler över tiden upplever att arbetssättet är bra eller mycket 
bra och att allt färre vill gå tillbaka till den gamla ordningen med enskilt arbete126. 

Under intervjuerna har det framkommit att Lean och teamarbete inte enbart medfört positiva 

förändringar utan även bidragit med negativa effekter på arbetet. Ett tydligt exempel på detta är 

den individuella resultatredovisning som teamledaren väljer att belysa.  

Det som var nytt med Lean var att någon annan kontrollerade vad de enskilda medarbetarna 
hade presterat och att det skulle redogöras inför hela teamet. Då kunde reaktionen bli ”oj har 
Stina bara fattat ett beslut den här veckan.” (Teamledaren)  

 

Enhetschef 2 förklarar saken närmare och menar att det varit en hel del motstånd på enheten till 

Lean inledningsvis då det infördes en rutin att regelbundet synliggöra medarbetarnas individuella 

prestationer på mötena. Chefer gick således in i systemet och mätte vad varje medarbetare hade 

presterat, hur många utredningar och beslut de fattat. Enligt enhetschef 2 skapade detta motstånd 

från både personal och fackförbund som protesterade mot att enskilda medarbetare hängdes ut 

på mötena. Numera har det hela normaliserats och man fortsätter att redogöra för prestationer, 

dock menar teamledaren att detta sker mindre individuellt och mer teambaserat. Teamledaren 

betonar att detta är extra viktigt nu då det tillsätts många nya medarbetare på enheten, och att 

man vill undvika att skapa stress och prestationsångest bland de nya.  

 

En ytterligare negativ aspekt enligt enhetschef 2 är att Lean har en tendens att skapa enheter i 

enheten och att teamledaren och teamet inte längre ser helheten då man blir för fokuserat på 

teamet. Han säger att det kanske inte är så konstigt men något han anser blir negativt för 

verksamheten. Enhetschef 2 förklarar att det känns som att ledningen anser ”inför Lean så löser 

vi allt”, men det håller han inte med om då han anser att teorin inte är verklighetsbaserad. Han 

betonar att då det är människor de jobbar med så bör man kunna göra avkall på vissa situationer 

ibland. Vidare uttrycker han:  

 

Min åsikt är att man inte helt och fullt kan flytta över Toyotamodellen till asylsökande, det är ju 
faktiskt människor vi har att göra med. Alla ärenden är unika och ibland behöver man fler 
samtal i vissa ärenden för att det finns behov av det. Jag upplevde att det var svårt att förklara 
detta för ledningen. (Enhetschef 2) 

 

Enhetschef 2 erkänner att han har problem med att till fullo stå upp för Lean på sin enhet men 

att han inte kan säga till sina medarbetare vad han egentligen anser om det nya arbetssättet. Även 

                                                 
126 Ständigt lite bättre, 2011:132 
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handläggare 1 framför kritik mot Lean och menar att nackdelen är att man blivit alltmer inriktad 

då arbetsmomenten i processen numera har delas upp, vilket förvisso skapar mer 

spetskompetens. Dock saknar handläggare 1 tiden när en och samma handläggare kunde ha ett 

ärende tills det vunnit laga kraft. Hon menar att handläggarna arbetar långt ifrån varandra, vilket 

hon anser gör det hela mer sårbart. Tidigare var arbetet bredare men nu är det fokus på 

spetskompetenser, vilket hon anser är negativt för kunden som får träffa flera olika handläggare 

under ansökningsprocessen. Teamledaren håller med och anser att spetskompetens i teamet 

innebär att man tappar mycket kompetens. Hon säger att teamet inte längre är generella utan 

varje team kan sin sak, vilket medför att medarbetare inte kan rotera mellan teamen vid sjukdom 

och semester. Teamledaren menar att detta gör verksamheten sårbar och påpekar att Lean-arbete 

innebär rotation. Dock menar hon att det inte är möjligt att genomföra rotation på 

mottagningsenheten då man anser ”om ett team fungerar bra, varför rotera och därmed försvåra 

lagandan”. Teamledaren anser att fördelen med att medarbetare inte roterar mellan olika team är 

att man får högt i tak och ett team där alla vågar komma till tals då samtliga teammedlemmar 

känner sig trygga i teamet.   

 

Jag tolkar det som att teambaserat arbetssättet med sannolikhet har bidragit till en större 

avlastning för medarbetarna då arbetet fördelas inom teamet. Den negativa effekten blir att den 

enskilde medarbetarens medbestämmande och inflytande minskar då ansvaret förskjuts till 

teamnivå. Här ser jag en koppling till Brännmarks teori om att Lean tenderar att skapa negativ 

inverkan på personalperspektiv i form av ökad övervakning och kontroll. Även Berlin et al (2009) 

belyser problematiken då de skriver att det i en idealiserad bild av team förutsätter att 

teammedlemmar alltid samverkar. I hypotetiska skildringar påstås detta kunna ske genom att 

medlemmarna gör avkall på individualism och prestige och aktivt deltar i teamarbetet. I den ”vi-

känslan” som infinner sig i teamet kan det emellertid uppkomma tvingande krav på likformighet. 

Ett socialt tryck med inbördes kontroll kan i förlängningen leda till att enskilda medlemmar 

protesterar eller väljer att lämna teamet127. 

8.2.2 Teamledarens roll  

I arbetsboken definieras teamledarens roll och där står att uppdraget bland annat går ut på att 

teamledaren:  

 

Ska ha ett coachande förhållningssätt och ge kontinuerligt stöd till teammedlemmarna. Återföra kunskap från 

verksamheten till resten av teamet. Skapa en plan för dagen baserat på flödet och sjukdom/ledighet Identifiera 

löpande problem i processen inom och mellan teamen och följa upp och lyfta behov till chefen. Hålla regelbunden 

dialog med teammedlemmarna och chefen kring det operativa arbetet128. 

 

                                                 
127 Berlin et al, 2009:20 

128 Värde för alla, 2012:59 
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Teamledaren förklarar att hennes arbete går ut på att planera, leda och fördelar arbetet inom 

teamet. Hon schemalägger personalen, håller morgonmöten och arbetar med förbättringsförslag. 

Teamledaren berättar att hennes roll innebär att hon fungerar som ett ”bollplank” för de 

anställda att ventilera sig till och hon säger att hon ibland känner sig som en kurator. Hennes 

uppgift är att motivera och förbättra arbetet då hon är ”chefens förlängda arm” som ska 

förmedla chefens order till teamet. Hon medger att det känns splittrat emellanåt då hon hamnar 

emellan chefen och teamet. Ett ytterligare problem är när teamen har en tendens att växa och bli 

för stora. Teamledaren konstaterar att det inte är hållbart för henne att vara teamledare för över 

30 personer och samtidigt göra ett bra jobb. Enligt rekommendationer i Migrationsverkets 

styrdokument bör ett team bestå av lagom antal teammedlemmar där färre än tio är att föredra. 

Detta för att främja sammanhållning och skapa ett optimalt utgångsläge där alla teammedarbetare 

blir sedda och får komma till tals129. Här uppstår således en problematik när man vid 

omorganiseringar och massrekrytering inte följer upp med att omorganisera teamen så att de 

består av lagom många teammedlemmar. Jag tolkar det som att storleken på teamen kan ha 

negativ inverkan på såväl effektivitet som personalinflytande.  

8.2.3 Regelbunden mötesstruktur 

Motiveringen till regelbunden mötesstruktur återfinns i arbetsboken, där står att det krävs en 

mötesstruktur för att arbeta processorienterat för att underlätta förbättringsarbetet. Man menar 

att såväl chefer som medarbetare behöver kontinuerligt och systematiskt få information om hur 

verksamheten ligger till gentemot de uppsatta målen. Genom att hålla dagliga korta möten skapas 

förutsättningar att agera snabbare på förändringar i flödet, informera teamet om den dagliga 

agendan samt främja förbättringsförslag från medarbetarna130. 

 

Enhetschef 2 förklarar att man numera har regelbunden avstämning i form av morgonmöten 

under 15 minuter varje dag och teammöten under en timme en dag i veckan. Han förklarar att 

man även tidigare hade morgonmöten, dock inte på daglig basis. Enhetschef 2 säger att de 

tidigare varit dåliga på att följa upp ändrade beslut men att man numera dokumenterar och följde 

upp allting. Han är positivt inställd och menar att det är bra att informera om hur läget ser ut och 

stämma av vem som ska göra vad. Även teamledaren nämner att morgonmöten är en positiv 

förändring som kom med införandet av Lean, dock tillägger hon att inte alla varit positiva hela 

tiden. Till en början var somliga skeptiska till att morgonmötena skulle ske på regelbunden basis, 

men nu anser alla att det är jättebra menar teamledaren. Handläggare 1 berättar att hon till en 

början upplevde det konstigt när man införde dagliga morgonmöten men att hon nu är positiv till 

det. Hon tycker det är bra att alla får veta vad som är på gång och vad som ska ske under dagen. 

Handläggare 1 tillägger att det blivit bättre disciplin då ett problem tidigare var att medarbetare 

                                                 
129 Värde för alla, 2012:66 

130 Ibid:72 
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valde att boka in annat eller glömde bort att komma på morgonmötena Nu efter cirka två år har 

det kommit att bli en rutin för alla, vilket hon anser är positivt för hela verksamheten.   

 

Navigatören förklarar att teamet på Leancenter är en geografiskt spridd arbetsgrupp och att man 

arbetar med en ”elektroniskt tavla” i form av ett exceldokument och att de genomför 

regelbundna veckomöten via telefon varje måndag. Hon förklarar att teamet även använder en så 

kallad Teambarometer, ett exceldokument där de fyller i resultat från veckan som gått. 

Navigatören anser att det är bra struktur på mötena då de alltid arbetar utifrån syfte, mål, agenda 

och återkoppling för att förbättra arbetet till nästa gång. Hon anser att detta är ett bra strukturerat 

arbetssätt då man tar tillvara det som gjort tidigare och enkelt kan dela kunskap inom teamet.  

8.2.4 Förbättringsförslag 

Navigatören belyser en ytterligare positiv effekt och menar att Lean ökar delaktigheten från 

medarbetarna då de aktivt uppmuntras till att lämna förbättringsförslag till ledningen. I 

arbetsboken står att genom förbättringsförslag får samtliga medarbetare möjlighet att påverka 

arbetet och man uppmanar delaktighet genom att utrycka:  

 

Vi har alla två jobb: att utföra våra arbetsuppgifter och att utveckla våra arbetsuppgifter131. 

 

I Migrationsverkets styrdokument återfinns följande citat kring förbättringsförslag:  

 

Migrationsverkets utvecklingsprocess ska främja ett livaktigt och kontinuerligt 
förbättringsarbete som ger resultat och som bygger på medarbetarnas engagemang och 
delaktighet. Det ska vara lätt att lämna förbättringsförslag och initiativtagare ska få 
återkoppling på sitt förslag, och stöd att driva det vidare132. 

Jag är övertygad om att det regionala formatet främjar flexibilitet och gör det lättare att ta 
tillvara medarbetarnas kunskap och engagemang i utvecklingsarbetet (Generaldirektören)133. 

 

Dock anser enhetschef 2 att det tar alldeles för lång tid att få igenom ett förslag då förslagen 

måste passera hela vägen via samtliga chefer upp till ledningen, vilket tenderar att ta lång tid. 

Trots det har man lyckats få igenom ett par förbättringsförslag vilket han anser är viktigt då det är 

medarbetarna förslagen ska komma ifrån. Dessvärre betonar han att många av 

förbättringsförslagen har en tendens att fastna i olika ”flaskhalsar” och falla bort på vägen.  

 

Det framgår således att ledningen har en intention om att Lean-arbetssättet ska gynna 

förbättringsarbete och medbestämmande för de anställda. Här utgår jag från ”interaktionell 

                                                 
131 Värde för alla, 2012:49 

132 Migrationsverkets Utvecklingsstrategi, 2015:3 

133 Verksamhetsplan 2015, 2014:3 
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kontroll” och ifrågasätter om medarbetarnas inflytande verkligen förstärks på grund av 

ledningens initiativ till att aktivt uppmuntra dem till förbättringsförslag.  Inom kritisk 

diskursanalys finns en tydlig inritning på maktfrågor och Fairclough gör en tydlig distinktion 

mellan vad makthavaren säger och gör134. Här ser jag en tydlig skillnad mellan vad ledning och 

styrdokument säger kontra vad medarbetare säger att ledningen gör, vilket uttalas i såväl 

intervjuerna som i de interna enkätundersökningar som jag redovisat i tidigare kapitel.  Det råder 

därmed en skillnad mellan vad som sägs och vad som görs när det kommer till satsningen på 

förbättringsförslag. Ledningen uppmanar medarbetare till att aktivt bidra med förbättringsförslag. 

Dock är det enligt informanternas utsago ett bristande engagemang i att ta tillvara på de 

förbättringsförslag som lämnas in, i synnerhet om de kommer från ”vanliga” medarbetare. 

Thylefors (2009) skriver om praktiskt förändringsarbete och menar att det är en sak att som chef 

ta hand om förändringsförslag från medarbetarna, en annan att förmedla och verkställa 

förändringar som beordrats uppifrån och en tredje att som chef själv initiera och genomdriva 

förändringar. Förändringar har olika dynamik och svårigheter. I en genomgång av cirka 300 

förändringsprojekt, var enbart var tionde initierat av en medarbetare. Störst chans att lyckas var 

de förändringar där den närmaste chefer var involverad och drivande. Därmed kan man 

konstatera att chefer har en central roll i förändringsarbetet oavsett var förändringsförslaget 

kommer ifrån135. Trots detta uppmanas medarbetarna på Migrationsverket att aktivt rapportera in 

förbättringsförslag till chefer och teamledare. Dock saknas det statistik kring hur många av 

förbättringsförslagen som når fram till ledningen och slutligen verkställs.  

 

I nästa sektion presenterar jag hur informanterna tolkar de centrala begreppen ”effektivitet” och 

”kundnytta” och jämför deras tolkning med myndighetens diskurs. Anledningen till att jag väljer 

att fokusera på dessa kategorier är för att jag relaterar dessa till de två Lean-värdena ”Respekt för 

människan” och ”Ständiga förbättringar” som jag tidigare nämnt även lyfts fram som centrala i 

Migrationsverkets styrdokument.  

8.3 Hur arbetar Migrationsverket för att främja Lean-värdarna 

effektivitet och kundfokus? 

Migrationsverket betonar i såväl styrdokument som i intervjusvar att effektivitet och kundfokus 

ska prioriteras med det nya arbetssättet. Dock är det inte helt självklart hur myndigheten arbetar 

för att upprätthålla en effektiv verksamhet där kunden står i fokus. På frågan hur 

Migrationsverket mäter effektivitet med det nya arbetssättet förklarar navigatören att det 

egentligen är svårt att mäta effektivitet, men att myndigheten mäter effektivitet i 

handläggningstid, alltså väntetiden från det att kunden har registrerat sin ansökan till den dag som 

det fattas ett beslut i ärendet.  Hon ger exempel på att man i samband med projektet Kortare 

väntan 1 lyckades minska ner väntetiden från 265 dagar till 70 dagar. Målet är numera att fatta 
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beslut på 90 dagar, dock rör det sig i dagsläget om handläggningstider på cirka 140 dagar, vilket 

teamledaren betonar är bra med tanke på den höga inströmningen av ansökningar. Det uppstår 

dock ett dilemma om effektivitet enbart mäts i handläggningstid samtidigt som Förvaltningslagen 

säger att handläggning ska ske snabbt, effektivt och rättssäkert. På samma gång berättar flera av 

informanterna att arbetsbelastningen är hög och att det får negativ inverkan på arbetet. När jag 

frågar enhetschef 2 om hans förväntningar på det nya arbetssättet svarar han;  

 

Jag vet inte riktigt, vi är många som inte hunnit sätta oss in i det. Vi har haft så mycket arbete 
med att öppna upp nya asylboenden och de finns personal som håller på att gå in i väggen för 
att de har mått dåligt. Så jag har helt inriktat mig på min enhet och att klara dagen, så illa har 
det varit! (Enhetschef 2)  

 

Navigatören säger att trots att effektivitet mäts i tid så är det ingen som tjänar på att folk bränner 

ut sig och betonar att enligt generaldirektören så ska kvalité alltid gå före kvantitet. Dock framgår 

det tydligt under intervjuerna att rådande höga ärendeinströmning leder till ökad stress och 

arbetsintensifiering för de anställda, vilket även skapat ökad övervakning, kontroll och 

redovisning av prestationer. Detta helt enligt kritiken som framförs av såväl Pettersen och Hines 

et al mot att Lean översätts och överförs rakt av, från internationella vinstdrivande företag till 

svenska offentliga myndigheter.  

 

Det framgår under intervjuerna att enhetschef 2 har en aspekt på effektivitetskravet och 

navigatören har en annan. Dock föreligger det helt olika utgångslägen för dessa medarbetare, där 

den ena arbetar i mottagningsverksamheten och den andre ägnar sig åt att utbilda och sprida 

kunskap om Lean-filosofin. Överlag upplever jag att det råder skilda meningar i intervjusvaren 

från informanterna som arbetar i verksamheten och de som företräder ledningens pilotprojekt.  

 

Migrationsverkets generaldirektör skriver följande i inledningen på Verksamhetsplanen:  

 

Det är viktigt att de insatser vi gör för att bedriva verksamheten så effektivt som möjligt 
förenas med högt ställda krav på rättssäkerhet. Kravet på att vi ska lämna beslut inom rimlig 
tid får inte drivas längre än att vi upprätthåller en fortsatt hög rättslig kvalitet136 
(Generaldirektören)  

 

Härigenom uppstår en konflikt om diskursen om effektivisering och mindre resursslöseri upplevs 

som viktigt, samtidigt som diskursen om behovet att bemöta kunder med snabba beslut också 

anses som viktigt. Dessa diskurser i medarbetarnas tal kan vara i konflikt och skapa svårigheter i 

beslutsfattande och myndighetsutövning.  

 

I arbetsboken står det att kundbegreppet är centralt grundläggande för hur medarbetarna ska 

förhålla sig till sitt arbete. Det står även en redogörelse för den nya benämningen ”kund”. 

                                                 
136 Verksamhetsplan 2015, 2014:2 
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Ordet kund är egentligen värderingsfritt, det är inte fint eller fult, det benämner bara en 
relation mellan den som efterfrågar något och den som utför det. Det är lätt att associera fel, 
eftersom många kundrelationer har med pengar att göra, men det är inte normen. Just för att vi 
saknar en marknadsmekanism i offentlig sektor så blir det desto viktigare att tala om vem 
kunden är och vilka behov som finns, för kunden kan inte gå till någon annan137. 

 

På Migrationsverket betraktas ”migranten” som slutkund och utöver ”slutkunden” talar man även 

om ”interna kunder” som definieras som medarbetare inom myndigheten samt ”externa kunder” 

som består av exempelvis domstolar, utlandsmyndigheter och andra myndigheter. Riksdag och 

regering är uppdragsgivare men även de betraktas som externa kunder138. Begreppet kund har 

således fått en omfattande betydelse på myndigheten i samband med att Lean införts och även 

ledningen talar i termer att det nya regionala arbetssättet ska ”öka kundnyttan”. Ett konkret 

exempel på insatser framgår under intervjun med enhetschef 1 som förklarar att man nu ska 

försöka hålla ihop verksamheten i en regional struktur så att kunden upplever att 

Migrationsverket talar mer med en röst. Kunden får en kanal in på myndigheten och slipper söka 

sig till olika ställen för att få hjälp med olika saker. Enhetschef 1 menar att i förlängningen om 

man lyckas bli en flexibel organisation internt så lyckas man också ställa om resurserna beroende 

på behov och då lider man inte så mycket av hög arbetsbelastning. Kunden kan alltså i den nya 

organisationen vända sig till en och samma enhet när denne söker asyl och senare 

familjeåterförening. Enhetschef 1 menar att man skapar förutsättningar för att kunden inte ska 

behöva bry sig om hur myndigheten är organiserad utan kunna gå till sin vanliga handläggare så 

ser denne till att lotsa ärendet vidare. Detta är enligt honom en ny möjlighet som innebär bättre 

service för kunden. Handläggare 2 håller med och säger att tanken är god då det handlar om att 

förenkla för kunden. Kunden ska kunna ringa till ett ställe istället för att bli bollad runt till olika 

enheter inom myndigheten. Navigatören är inne på samma spår och talar om att den nya 

processen innebär satsning på service och kundfokus. Hon säger att man uttalat jobbar med 

förbättrad service till kunderna och att det är viktigt att man följer upp vad kunderna tycker. 

Enhetschef 1 konstaterar att målet är att Migrationsverket ska bli mer transparanta och tydliga 

gentemot sina kunder. 

 

Teamledaren betonar att hon säger ”sökande” och inte kund, då hon tycker att en kund är någon 

som betalar för någonting. Hon anser att det negativa med Lean är att handläggarna inte längre 

har sina egna ärenden, vilket medför att den sökande möter olika handläggare vid varje möte i 

processen. Hon menar att när den sökande träffar olika personer etableras ingen personlig 

kontakt och de sökande får sämre chans till att anförtro sig till myndigheten. När Lean infördes 

ville man korta ner den långa handläggningstiden vilket ledde till att kunden fick kortare tid och 

möte med ett antal olika handläggare. Dock råder det i dagsläget långa väntetider vilket innebär 

att den sökande har mer kontakt med Migrationsverket och får träffa flera olika handläggare vid 
                                                 
137 Värde för alla, 2012:28 

138 Ibid:28 
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varje möte. Samtidigt menar teamledaren att det kan upplevas som tufft för en enskild 

handläggare att bli för personligt engagerad i ett ärende och sedan vara den som delger kunden 

ett negativt beslut. Då menar hon att det är bättre och mer trovärdigt när flera olika handläggare 

ger samma besked till kunden.  

 

Dock uppstår ett problem när kunden får träffa för många olika handläggare vid varje möte med 

myndigheten. Handläggare 2 säger att det negativa med det nya arbetssättet är att kunden 

fortfarande fastnar i systemet och får stå i många köer i väntan på beslut. Totalt cirka 15 mån i 

dagsläget och att man just nu (april 2015) handlägger ansökningar inkomna i augusti 2014, vilket 

såklart skapar stor frustration för kunden. Handläggare 2 förstår att det är svårt för kunden som 

har familjemedlemmar kvar i hemlandet och säger att det är självklart att de som jobbar känner av 

frustrationen och det är många sökande som gråter öppet vid möten. Hon menar att alla som 

jobbar på enheten känner av frustrationen som kunderna känner och att den inte undgår någon. 

Trots detta så uppfattar jag att det inte råder någon samstämmig överenskommelse om vilket 

arbetssätt som gynnar kunderna mest i slutändan. Dilemma uppstår då ledningen konstaterar att 

effektivitet handlar om att korta ner handläggningstiderna, vilket resulterar i ökad stress och 

intensifierad arbetsbelastning som leder till att anställda mår dåligt och sjukskriver sig. 

 

Slutligen kommer här ett avsnitt om den fjärde frågeställningen som handlar om framtidsutsikter 

och utvecklingen av en NPM-diskurs inom offentlig förvaltning.  

 

8.4 Hur ser Migrationsverkets framtida verksamhetsutmaningar ut 

och vilka effekter medför rådande NPM-diskurs?  

Migrationsverkets framtidsutmaningar är flera och som jag nämnt inledningsvis står myndigheten 

inför en rad framtida organisationsutmaningar, samtidigt som NPM-diskursen gör sig alltmer 

påtaglig i såväl organisation som myndighetsutövande. Under intervjuerna frågade jag 

informanterna om hur de såg på de framtida utmaningarna i arbetssätt och för Migrationsverket 

som helhet. Det är ett faktum att medarbetare har olika inställning till organisationsförändringar 

och att människor är olika mycket förändringsbenägna i sin yrkesroll. När jag frågar om synen på 

de frekventa organisationsförändringar som skett på Migrationsverket svarar handläggare 1:  

 

Det gäller helt enkelt att gilla läget och se positivt på förändringarna som sker. Jag anser ”det är 
inte farligt att lära sig nått nytt”, men alla är inte lika förändringsbenägna som jag. En det blir 
rädda för nya utmaningar. (Handläggare 1) 

Handläggare 1 redogör för sina förväntningar på det nya arbetssättet och förklarar att hon har 

jobbat på myndigheten länge och känner ”okej nu provar vi det här då”. Hon är positiv till 

förändringar och menar att om man provar ett nytt arbetssätt finns det såklart 

utvecklingspotential. Likväl konstaterar handläggare 1 att det kostar mycket statliga medel och 

menar att det var många 2005 som inte förstod varför ledningen valde att ta bort regionerna som 

personalen ansåg fungerade bra.  Hon menar att det i grund och botten rörde sig om ekonomiska 
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skäl, att man lade ner regionerna på grund av låg inströmning av ansökningar. Till skillnad från 

det rådande läget där inströmningarna ligger på rekordnivå. Handläggare 1 berättar att varje gång 

myndigheten får ny generaldirektör skapas det en viss oro bland de anställda då det alltid innebär 

nya organisationsförändringar. Handläggare 1 förklarar att hon betraktar förändringar i arbetet 

som positivt då det skapar spänning och omväxling. Hon säger att hon inte behövt byta 

arbetsgivare på 30 år för att hennes arbetsuppgifter varierat genom åren då förändringar sker 

ständigt vilket hon anser skapar en spännande arbetsplats.  

 

Teamledaren bedömer att det är viktigt att nätverka och utbyta erfarenheter över gränserna, vilket 

hon tror man kommer göra mer nu när man går tillbaka till regioner. Hon hoppas att denna 

nystart innebär att det i framtiden genereras mer kommunikation och feedback mellan 

myndighetens olika enheter och kontor. Teamledaren hoppas även på att det erbjuds mer 

utbildning i Lean och fler kurser i coachning inom snar framtid, då hon anser att man bör satsa 

på kompetensutveckling och teambildning, i synnerhet efter att massrekryteringen är genomförd.  

 

Enhetschef 2 belyser en fördel med regioner och säger att det är bra när man kan gå till chefen 

och få svar direkt istället för att behöva gå den långa vägen via flera mellanchefer. Samtidigt har 

han förståelse för att en regionchef har svårt att vara tillgänglig för 20 stycken chefer, det skapar 

ett dilemma. Enhetschef 2 ser positivt på omorganiseringen av enheten och förklarar att man ska 

kombinera asylkompetens, mottagandekompetens och återvänandekompetens då man väljer att 

slå ihop tre olika verksamhetsområden på den nya enheten. Detta gör man i syfte att se till hela 

processen och enhetschef 2 säger att han har goda förhoppningar på utvecklingen. Han menar att 

ett stort problem tidigare var att asylenheten kunde ha ett mål och mottagningsenheten ett annat, 

vilket bidrog till onödigt extraarbete och slöseri med resurser. Med det nya arbetssättet ska man 

satsa på att effektivisera verksamheten genom att utöka tillgänglighet och transparens. 

Enhetschef 2 avslutar intervjun med att dra slutsatsen;  

I min värld innebär det nya arbetssättet bättre service, snabbare och rättssäkrare beslut. Vi ska 
synliggöra och bli bättre med vår information. Sökande ska veta vad som händer nästa gång, 
när nästa gång blir och vad händer då. Vi ska satsa på mer tydlighet. (Enhetschef 2) 

Fokus på tydlighet och transparens ser ut att vara centrala delar i Migrationsverkets framtida 

strategi, vilket rimmar bra med den samhällstrend som skapas av NPM-diskursen. Josef Pallas 

som är docent i Företagsekonomi vid Uppsala universitet ser en tydlig utveckling där svenska 

myndigheter anpassar sig alltmer till medielogiken i sitt sätt att kommunicera med medborgarna. 

Han menar att det råder en samhällstrend med ökat krav på synlighet och transparens. Detta 

samtidigt som det utvecklats en ny föreställning om ”en organisation =en röst”, vilket bygger på 

grundidén om myndigheten som ett varumärke med en strävan om en representativ identitet 

inför medborgarna. Pallas menar att det samtidigt uppstår en tendens att det skapas censur då 

myndigheter strategiskt väljer att inte kommunicera om ämnen som kan upplevas som 

kontroversiella och som kan skada relationer till näringslivet eller andra myndigheter. Enligt 

Pallas uppstår en konflikt om man för överför idén om varumärke på en myndighet och samtidigt 
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har en idé om att allt som händer i myndigheten ska vara offentligt. Skillnaden mellan företag och 

myndigheter är att företag kan välja om de vill vara transparenta. En myndighet kan däremot inte 

välja utan ska vara transparenta enligt svensk lagstiftning, vilket kan leda till att man bryter mot 

grundlagsskyddade principer. Dock visar forskningen på en tydlig utveckling där offentlig sektor i 

organisation och ledarskap blir alltmer inspirerad av företag och vinstdrivande verksamheter.   

 

Enligt uppgifter kommer 38 procent av generaldirektörerna från det privata näringslivet, vilket 
tenderar till förväntningar om att leda ett företag är samma sak som att leda en myndighet. 
Kommunikation för ett företag blir således samma sak som kommunikation för en myndighet. 
Dock föreligger det påtagliga skillnader på att jobba på ett företag och en myndighet, när det 
gäller uppdrag samt juridiska och moraliska aspekter139. 

 

Utvecklingen av NPM och Lean har med tiden förändrat den svenska förvaltningsmyndigheten 

som tidigare varit organiserad som en byråkrati. Traditionell byråkrati är hierarkiskt ordnad 

regelstyrd verksamhet som bygger på att hanteringen av olika ärenden inte ska vara beroende av 

individen som hanterar fallet vid en viss tidpunkt. Tjänstemän med samma utbildning och 

befattning ska i princip vara utbytbara med varandra då de betraktas som kuggar i ett byråkratiskt 

maskineri. Detta skapar förutsättningar för en förutsägbarhet som är byråkratins grundsyfte. 

Byråkratin bygger på en tydlig åtskillnad mellan vad de anställda gör i sitt myndighetsutövande 

och deras personliga känslor och åsikter140. Byråkratins välkända svaghet är svårigheten att klara 

uppgifter med höga krav på flexibilitet och situationsanpassning141, vilket är centralt inom Lean. 

Medan traditionell byråkrati är lag- och regelinriktat är NPM och Lean mål -och resultatinriktat, 

vilket bidrar till demokratiproblem inom offentlig verksamhet. Byråkratiska organisationer, i 

synnerhet statliga myndigheter, har en tendens att vara tröga i den bemärkelsen att förändringar 

tar tid att genomföra142.  

 

Myndigheter är multifunktionella, vilket innebär att de ska tillgodose motstridande hänsyn som 

politisk styrning, representation, medbestämmande från anställda, lyhördhet inför användare, 

öppenhet och insyn i beslutsprocesser, förutsägbarhet, likabehandling, neutralitet, yrkesmässigt 

oberoende, politisk lojalitet och kostnadseffektivitet. Christensen et al (2005) menar att denne 

multifunktionella organisationsmodell gör myndigheter speciellt utsatta för kritik, då det är en 

utmaning att balansera olika hänsyn mot varandra så att alla intressenter blir tillfreds143. Thylefors 

(2009) konstaterar att det existerar positiva och negativa konsekvenser med byråkratimodellen. 

Det positiva är dess strävan efter rättssäkerhet, rationalitet och objektivitet. Negativa effekter är 

när systemet används för att undvika konfrontation och flykt från personligt ansvar144.  

                                                 
139 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/591067?programid=1302 

140 Ahrne & Hedström, 1999: 41–42 
141 Rothstein, 2014: 21 
142 Ahrne & Hedström, 1999: 37 
143 Christensen et al, 2005:17 
144 Thylefors, 2009:55 
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Dock fick en av cheferna erfara det motsatta för ett antal år sedan då han blev intervjuad i ett tv-

reppotage med dold kamera och framställdes i dålig dager.  Chefen upplevde att ledningen vände 

honom ryggen och att han blev personligt ansvarig för sin medverkan och myndighetsutövning. 

Frågan är om det idag råder samma utsatthet för tjänstemän som konfronteras av media eller om 

ledningen i högre utsträckning prioriterar att bibehålla myndighetens anseende i enlighet med 

NPM-diskursen. 

 

Winther Jørgensen och Phillips konstaterar att välfärdsdiskursen länge varit dominerande inom 

offentlig sektor. Dock har en nyliberal konsumtionsdiskurs, som tidigare uteslutande varit 

förknippad med det privata näringslivet, vuxit fram och utgör idag en kamp mot välfärds-

diskursen. Konsekvensen blir ett samhälle där medborgare alltmer förvandlas till konsumenter145.  

På Migrationsverket syns den nyliberala konsumtionsdiskursen i form av ledningens aktiva 

strävan mot effektivitet, ökad kundnytta och inte minst det faktum att man vill att medarbetarna 

ska ändra termen ”sökande” och istället tala om ”kunder”. På så sätt kan jag urskönja en distinkt 

frammarsch av en konsumtionsdiskurs som uppstått i kölvattnet av den rådande NPM-diskursen. 

Min slutsats är att utvecklingen av konsumtionsdiskursen är påtaglig och på sikt hotar denna 

nyliberala utveckling såväl det svenska välfärdssamhället som statlig demokrati och rättssäkerhet. 

Frågan är om vi då kommer att vara ”lika inför lagen” och om utvecklingen leder till fördärv i 

form av ökad korruption och maktmissbruk. Samtidigt som medarbetarnas välbefinnande 

negligeras då effektivitet och kundnytta mäts i handläggningstider. Den försämrade arbetsmiljön 

lär på sikt ta ut sin rätt och frågan är vilka effekter det får för såväl anställda som kunder.  

9. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Inledningsvis har jag konstaterat att Migrationsverket är en myndighet i förändring och att 2015 

hittills varit ett händelserikt år präglat av rekordhög flytkingsinströmning i kombination med ny 

organisationsstruktur, detta parallellt som det råder massrekrytering inom verksamheten. 

Samtidigt som stora förändringar sker på Migrationsverket befinner sig myndigheten i en tid där 

den offentliga sektorn systematiskt invaderats av en NPM-diskurs och där 

effektiviseringsfilosofin Lean gjort entré inom statlig förvaltning. Införandet av Lean på 

Migrationsverket kan betraktas som en tydlig konsekvens av såväl Governance som NPM, då 

syftet är att frångå den traditionellt byråkratiska organisationen och satsa på ett processorienterat 

och effektiviserat arbetssätt där kunden ska stå i fokus. Det politiska läget är intressant med en 

sittande rödgrön regering i en tid då en distinkt nyliberal utveckling sker inom styrningen av 

svensk offentlig förvaltning. Lean-modellens frammarsch kan betraktas som ett paradigmskifte 

och en förskjutning från en demokrati-diskurs till en NPM-diskurs, där Migrationsverket tidigare 

präglats av traditionell byråkrati men numera är inriktad på effektivitet och målstyrning. Denna 

radikala samhällsförändring påverkar den enskilda verksamheten och människorna inom den, 

men även kunder, andra aktörer och övriga medborgare i samhället berörs av förändringen. 

                                                 
145 Winther Jørgensen & Phillips, 2000:76-77 
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Kritiker av NPM argumenterar för att såväl demokrati och rättssäkerhet är hotad då statliga 

myndigheter blir alltmer organiserade som företag där fokus förskjuts från demokrati och 

byråkrati till profit, transparens och marknadsföring. Under intervjun med enhetschef 1 som är 

representant för Genomförandekanslitet, ser jag en tydlig koppling till den teori som Josef Pallas 

har om att NPM har utvecklat en ny föreställning om ”en organisation =en röst”, där fokus 

alltmer handlar om att myndigheter ska vara transparenta och ständigt visa upp en representativ 

och samstämmig bild gentemot omvärlden. Enhetschef 1 använder samma uttryck då han säger 

att målet är att ”kunden ska uppleva att Migrationsverket talar mer med en röst.” Denna detalj 

anser jag är anmärkningsvärd. En av myndighetens främsta förespråkare av Lean använder 

följaktligen samma benämning som forskaren Josef Pallas gör i sin kritik mot att myndigheter 

tenderar att skapa censur, vilket kan leda till att myndigheten bryter mot grundlagsskyddade 

principer. Här identifierar jag en koppling till Lundquists teori om Vårt offentliga etos. Lundquist 

är en bland flera forskare som identifierar en tydlig trend av att statlig verksamhet har ett ökat 

intresse för ekonomivärdena, detta på bekostnad av demokrati och rättssäkerhet. Jag finner även 

Pettersens reflektioner intressanta, dels om att Lean-litteratur visar på att kundbehovet inte är en 

typisk Lean-intervention. Dels teorin om att det råder påtagliga kulturella organisationsskillnader 

mellan Japan och Skandinavien, vilket med sannolikhet problematiserar implementeringen av 

Lean i en svensk människobenhandlande myndighet som Migrationsverket.  

 

Enligt teorin om Vårt offentliga etos har den ökade ekonomismen kommit att påverka 

tjänstemannarollen och resulterat i att denne blivit alltmer beroende av sina överordnade. I 

samband med införandet av Lean har Migrationsverket valt att satsa på ett teambaserat arbetssätt 

där handläggarna inte längre har individuellt ansvar för enskilda ansökningsärenden. Teamledaren 

anser att arbetet tidigare var mer prestigefullt och krävande för den enskilde handläggaren och att 

det är positivt att arbetsresultat alltmer redogörs teambaserat istället för individuellt. Handläggare 

1 belyser att teamarbetet innebär att kunden får träffa flera olika handläggare under 

ansökningsprocessen, vilket resulterar i att den enskilde handläggaren får ett begränsat 

handlingsutrymme och ständigt måste anpassa sitt arbete till de övriga teammedlemmarna.  På så 

vis har Lean medfört ett begränsat handlingsutrymme för den enskilde medarbetaren som blir 

alltmer beroende av såväl teamet som sina överordnade. Det råder även motstridiga åsikter om 

teamarbetets effekt på kundaspekten, där somliga anser att det är positivt för kunden att träffa 

olika handläggare som ger samma besked, vilket man menar ökar trovärdigheten för rättssäkra 

beslut. Samtligt riskerar man att minska kundens tillit och förtroende gentemot myndigheten om 

kunden som regel alltid träffar nya handläggare vid varje kontakt med myndigheten. Enhetschef 1 

säger att interprofessionella team ska utöka servicen då man med det nya arbetssättet slår ihop 

flera enheter så att kunden kan vända sig till ett ställe och slipper slussas runt i verksamheten.  

I enlighet med Lean har Migrationsverket med den nya organisationsformen beslutat att kunden 

ska stå i fokus. Dock kan jag konstatera att benämningen kund är omtvistad inom myndigheten. 

Representanterna för Genomförandekansliet och Leancenter använder aktivt begreppet kund 

medan flera av informanterna är tydliga med att poängtera att de fortfarande använder begreppet 
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”sökande”. Teamledaren ifrågasätter benämningen kund då hon anser att en kund är någon som 

betalar för någonting. Migrationsverket tar ut en avgift vid ansökan om besöksvisum, 

uppehållstillstånd och medborgarskap, dock är en asylansökan konstadsfri. Här ser jag en tydlig 

koppling till Vårt offentliga etos och teorin om att demokrativärdet negligeras till förmån för 

ekonomivärdet, då man från ledningen aktivt väljer att ändra benämningen från sökande till kund. 

Detta är en konkret åtgärd som bevisar ledningens avsikt att utforma organisationen som en 

Lean-verksamhet. Visserligen står det i styrdokumentet att benämningen kund är värderingsfritt, 

dock finner jag det anmärkningsvärt att flera av informanterna väljer att inte använd 

benämningen kund, trots att det är den benämning ledningen valt man ska använda, detta helt i 

enlighet med Lean och NPM-diskursen.  

 

Under intervjuerna framgår att samtliga informanter är eniga om att de primära förändringarna är 

detsamma som anges i styrdokumenten, nämligen teambaserat arbetssätt, regelbunden 

mötesstrutkur samt förbättringsförslag. Här följer en kort genomgång av dessa förändringar.  

9.2 Teambaserat arbetssätt 

Flera av informanterna anser att det teambaserade arbetssättet är den främsta förändring som 

skett i samband med införandet av Lean och det nya arbetssättet. Denna förändring har medfört 

både positiva och negativa effekter på arbetssättet. Dels framhålls att arbetet kommit att bli 

mindre prestigefullt för den enskilde handläggaren då det numera är teamet som gemensamt ska 

prestera, viket medför att handläggarna får mindre individuellt ansvar för enskilda ärenden. En 

kritik som framförs av flera informanter är att teamarbetet tenderar att göra medarbetarna alltför 

specialiserade på det egna området, vilket leder till att man blir mindre generella och roterbara på 

enheten. Något som teamledaren anser skapar negativa konsekvenser för bemanningen på 

enheten, vilket på sikt gör verksamheten sårbar. Med det teambaserade arbetssättet kan jag 

urskönja en tydlig koppling till NPM-diskursen där fokus ligger på målstyrning, mätbarhet genom 

utvärderingar och större kontroll.  Det framgår under intervjuerna att man inom teamen har ett 

gemensamt ansvar för att uppfylla uppsatta mål och som en kontroll av detta redovisas 

prestationer regelbundet inför hela teamet. Detta stämmer väl in på de resultat som Brännmark 

presenterar om att Lean har en tendens att skapa negativa effekter ur personalperspektiv då 

arbetssättet innebär standardiseringar som medför ökad övervakning och kontroll.  En ytterligare 

aspekt är att man argumenterar för att det teambaserade arbetssättet gynnar kunden. Dock håller 

jag med handläggare 1 som framhåller att det kan upplevas som negativt för kunden att ständigt 

träffa olika handläggare vid varje möte med myndigheten, vilket påverkar tillit och förtroende 

gentemot myndigheten och de beslut som myndigheten fattar.  

9.3 Mötesstruktur  

I arbetsboken står att korta möten som hålls dagligen bidrar till att underlätta den dagliga 

planeringen och främja förbättringsförslag från medarbetarna. Migrationsverket har i enlighet 

med Lean infört en mötesstruktur som innebär regelbundna möten på team- och enhetsnivå. 
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Flera av informanterna uppger att det i början existerade en påtaglig skeptism gentemot den nya 

mötesstrukturen där medarbetare ifrågasatte syftet med att ha möten så frekvent. Dock har 

inställningen till mötena förbättrats och samtliga informanter är överens om att mötesstrukturen 

har kommit att bli en rutin och något många anser är ett positivt inslag i det nya arbetssättet.  

9.4 Förbättringsförslag  

Enligt Lean är medarbetarinflytande en väsentlig del i utvecklingsarbetet. I styrdokumenten 

framgår att Migrationsverket avser att främja medarbetarinflytande genom att införa 

förbättringsförslag som medarbetarna aktivt kan diskutera på teammöten. Dock framgår det ett 

tydligt missnöje bland de anställda då organisationen upplevs som trög i bemärkelsen att 

förändringar tar tid att genomföra och att förändringsarbetet är beroende av vissa utstakade 

banor som innefattar långa beslutsvägar fram till att förbättringsförslag verkställs. Flera 

medarbetare anser att det är svårt att få fram förbättringsförslag till ledningen och upplever att 

förslag från medarbetare har en tendens att försvinna på vägen. Effekten blir en minskad 

motivation till att lämna förbättringsförslag då medarbetare upplever att förslagen ändå inte 

kommer att beaktas. Jag har tidigare nämnt att den mest grundläggande principen inom Lean är 

att det bör vara en filosofi som genomsyrar hela verksamheten. Det handlar inte om att tillämpa 

enstaka modeller och principer som ledningen sedan framför till de anställda. För att lyckas med 

Lean behöver samtliga, såväl chefer som medarbetare engagera sig och känna delaktighet i 

verksamheten. Dock kan jag notera att inställningen till Lean problematiseras redan vid 

utbildningsskedet då medarbetare ställer sig kritiska till upplägget av Lean-utbildningarna. 

Enhetschef 2 anser att utbildningarna inte var verklighetsrelaterade och att teorierna skiljer sig 

från den dagliga verksamheten. Teamledaren anser att ledningen borde ha erbjudit Lean-

utbildningar tidigare och att fler medarbetare borde fått mer utbildning. Dessutom framförs det 

att flera anställda inte använder benämningen Lean, vilket får mig att ifrågasätta om Lean-

filosofin verkligen genomsyrar hela verksamheten. Jag tolkar det som att motviljan till Lean kan 

vara en indikation på anställdas missnöje mot att ledningen infört en verksamhetsfilosofi som inte 

helt och fullt genomsyrar hela verksamheten. Detta då organisationen inte har lyckats få med sig 

samtliga medarbetare till att helt och fullt anamma Lean-filosofin som arbetssätt. Genomgående 

kan jag tyda att medarbetarna på enheten har en inställning till Lean medan representanter för 

Leancenter och Generalkansliet har en annan, vilket ligger i sakens natur för dem som Lean-

förespråkare. Jag konstaterar att Lean-värdena Respekt för människan och Ständiga förbättringar 

kommit att negligeras i verksamheten. För det första är kundbegreppet omtvistat och 

informanterna är oense om kunderna gynnas eller missgynnas av ett teambaserat arbetssätt. För 

det andra framstår att Lean medfört en utökad kontroll av de anställdas prestationer, vilket skapar 

stress bland personalen. För det tredje blir utvecklingsarbetet hämmat av flaskhalsar, vilket 

resulterar i  att förbättringsförslag inte tillvaratas. Därmed tolkar jag det som att utvecklings- och 

förbättringsarbetet tenderar att bli bortträngt i Migrationsverkets tillämpning av Lean. Frågan är 

hur mycket ”Lean” Migrationsverket egentligen är och hur länge man väljer att vidmakthålla Lean 

som arbetsfilosofi? 



45 

 

10. SLUTSATSER 

Syftet med denna uppsats var att bidra med förståelse kring tillämpningen av Lean-modellen på 

Migrationsverket, genom att belysa hur organisation och arbetssätt förändrats på en av landets 

mottagningsenheter. Jag kan konstatera att organisationsförändringarna varit flera och att det 

genomförts omfattande förändringar kring arbetssättet. Det nya arbetssättet har en tydlig prägel 

av Lean, som är en effekt av de senaste decenniernas nyliberala förändringsvåg som svept över 

västerländska demokratier och medfört en NPM-diskurs. NPM-diskursen innebär en ny 

managementform för myndigheter, där fokus ligger på målstyrning, decentralisering, starkare 

kontroll och mätbara resultat. Med det Lean-baserade arbetssättet har en rad olika 

standardiseringar införts i den dagliga verksamheten. De huvudsakliga förändringarna är 

teambaserat arbetssätt, regelbunden mötesstruktur samt på förbättringsförslag från medarbetarna. 

Beträffande teambaserat arbetssätt är de flesta positivt inställda då det innebär avlastning då 

arbetet fördelas inom teamen. Dock kan jag konstatera att det även resulterar i minskat inflytande 

för den enskilde medarbetaren då ansvaret förskjuts till teamnivå. Informanterna är oense 

huruvida kundservicen gynnas av teamarbetet och frågan är om det är positivt eller negativt för 

kunderna att träffa olika handläggare vid varje möte med myndigheten. Samtidigt nämns att 

interprofessionella team ska underlätta servicen för kunden då man samlar flera kompetenser på 

ett och samma ställe. Den nya mötesstrukturen som innebär regelbundna möten på team – och 

enhetsnivå bedöms vara ett framgångskoncept och informanterna är överens om att mötena 

kommit att bli ett positivt inslag i den dagliga verksamheten. Dock är man inte lika positivt 

inställd till förbättringsförslagen. Man anser att teorin är bra om att förslagen ska komma från 

medarbetarna. Problemet är att ett fåtal förslag når fram till ledningen, vilket minskar anställdas 

motivation till att bidra med förbättringsförslag. Med det nya arbetssättet ”Bra ska bli bättre” ska 

myndigheten decentraliserats och delats upp i sex olika regioner. Flera informanter utrycker att de 

hoppas på att regionerna medför ökat samarbete mellan myndighetens olika team och enheter. 

Lean-modellens frammarsch kan betraktas som ett paradigmskifte och en förskjutning från en 

demokrati-diskurs till en NPM-diskurs, där staten tidigare präglats av rättssäkerhet och byråkrati, 

men numera är inriktad på effektivitet och målstyrning. Kritiker av NPM argumenterar för att 

såväl demokrati som rättssäkerhet är hotad då statliga myndigheter blir alltmer organiserade som 

företag där fokus förskjuts från demokrati och byråkrati till profit och marknadsföring. Detta 

betraktar jag som en nyliberal utveckling som på sikt utgör ett hot mot det svenska 

välfärdssamhället där fokus alltmer hamnar på ekonomivärdet på bekostnad av demokrati.  

 

Mitt förslag på vidare forskning är att göra en uppföljning av hur organisationsförändringar på 

Migrationsverket urartat sig med tiden. Det har framgått att förändringarna varit många genom 

åren och att byte av generaldirektör som regel medför omfattande organisationsförändringar. 

Migrationsverket har idag sin tionde generaldirektör i ordningen. Det vore intressant om det 

gjordes uppföljningsstudier där det undersöks hur utvecklingen sett ut parallellt med att nya 

generaldirektörer blivit tillsatta och hur dessa förändringar har koppling till regeringsskiften.  
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Bilaga 1. Missivbrev  

 

Informationsbrev för intervjuer på Migrationsverket 

 

Jag är masterstudent vid institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings 

universitet. Denna termin skriver jag min magisteruppsats och ber därmed om ert deltagande. 

Uppsatsen kommer att behandla organisatoriska förändringar inom offentlig sektor utifrån New 

Public Management och Lean-modellen. Huvudsyftet med studien är att bidra med förståelse 

kring tillämpningen av Lean-modellen på Migrationsverket, genom att belysa hur organisation 

och arbetssätt förändrats på en av landets mottagningsenheter. Resultatet av denna undersökning 

ska öka kunskapen och vara till nytta för andra människobehandlande organisationer som här kan 

få indikationer på hur Lean bedöms fungera i praktiken. 

 

Härnäst önskar jag att genomföra intervjuer med två chefer, två teamledare och två handläggare 

på Mottagningsenheten. Intervjupersonerna bör bestå av både kvinnor och män som har arbetat 

på verket i minst tio år. Detta för att kunna bidra med personliga erfarenheter för senaste 

decenniets organisatoriska utveckling. Jag önskar även att få ta del av Migrationsverkets 

styrdokument, informationsmaterial och de utvärderingar som har genomförts för att få insyn i 

och kunna kartlägga de organisatoriska förändringarna enligt Lean. 

 

Intervjuerna kommer att ske individuellt och vara i cirka sextio minuter. Vid samtliga intervjuer 

kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär att 

deltagandet är frivilligt och om ni så skulle vilja så kan ni när som avbryta intervjun och därmed 

ert deltagande. Deltagandet kommer att behandlas konfidentiellt och samtliga deltagare kommer 

att anonymiseras. Resultatet av undersökningen kommer enbart att användas i 

forskningsändamål.  

 

Intervjufrågorna till chefer och teamledare:  

1. Vilka är de största utmaningarna framöver för dig i ditt arbete och för verket som 

helhet? 

2. Vilka var det primära motiven till att införa Lean på Migrationsverket?  

3. Hur har ni gått till väga för att informera personalen om Lean och de nya 

arbetssätten?  

4.  Hur mäter ni effektivitet och vad för resultat har visats? 

5. Hur använder du dig av Lean praktiskt i ditt dagliga arbete?  

6. Enligt dig, vilka för respektive nackdelar har Lean medfört för ditt arbete?     

7. Vad har du för förväntningar på ”Bra ska bli bättre”?  

8. Hur kommer verkets kunder att påverkas av ”Bra ska bli bättre”?  
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Intervjufrågor till handläggare:  

9. Hur har ledningen gått till väga för att informera dig om Lean och de nya 

arbetssätten?  

10. Vilka upplever du är de huvudsakliga förändringarna på arbetssättet sedan Lean 

infördes? 

11. Enligt dig, vilka för respektive nackdelar har Lean medfört för ditt arbete?     

12. Vad har du för förväntningar på ”Bra ska bli bättre”?  

 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare för vidare information.  

Med vänliga hälsningar  
Carolin Dasander 
e-post: carda891@student.liu.se  
 
Handledare: Branka Likic-Brboric, universitetslektor på REMESO, ISV, Linköpings universitet 
e-post: branka.likic-brboric@liu.se  
Projektansvarig: Mathias Martinsson, universitetslektor på REMESO, ISV, Linköpings universitet  
e-post: mathias.martinsson@liu.se 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

 

1. Vad är din titel? 

2. Vad är dina arbetsuppgifter? 

3. Hur länge har du arbetat på Migrationsverket?  

4. Vilka var det primära motiven till att införa Lean på Migrationsverket?  

5. Hur har ledningen gått till väga för att informera dig om Lean och de nya arbetssätten?  

6. Hur har ni gått till väga för att informera personalen om Lean och de nya arbetssätten?  

7. Hur mäter ni effektivitet och vad för resultat har visats? 

8. Hur använder du dig av Lean praktiskt i ditt dagliga arbete?  

9. Enligt dig, vilka för respektive nackdelar har Lean medfört för ditt arbete?     

10. Vilka upplever du är de huvudsakliga förändringarna på arbetssättet sedan Lean infördes? 

11. Lean handlar mycket om kundvärde, vad är kundvärdet i relation till Lean? 

12. Vad har du för förväntningar på ”Bra ska bli bättre”?  

13. Hur kommer verkets kunder att påverkas av ”Bra ska bli bättre”?  

14. Vilka är de största utmaningarna framöver för dig i ditt arbete och för verket som helhet? 

15. Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 


