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SAMMANFATTNING  
  

Titel: Lean i kris – Berättelsen om Migrationsverkets leanarbete när krisen kom 

Författare: Emmy Holgersson och Elin Rosenqvist 

Handledare: Rebecca Stenberg 

 

Bakgrund: I Sverige har managementfilosofin Lean Production (Lean) fått ett stort genomslag 

inom offentliga verksamheter. Lean, som har sitt ursprung i den japanska 

biltillverkningsindustrin, handlar om att öka värde för kund, effektivisera verksamheten genom 

att eliminera resursslöseri och arbeta med ständiga förbättringar. Migrationsverket beslutade 

2010 att införa arbetssättet Lean i hela verksamheten. På grund av eskalerande konflikter runt 

om i världen, speciellt i Syrien, briserade flyktingströmmarna under 2015 och människor flydde 

mot Europa och Sverige för att söka skydd undan krig och förödelse. Efterfrågan på 

Migrationsverkets tjänster ökade således enormt och myndigheten försattes i en krissituation 

vars storlek aldrig tidigare upplevts. Arbetet enligt Lean sattes på prov och så även 

myndighetens krishantering.  

 

Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen av hur tillämpningen av Lean inom offentlig 

verksamhet påverkas i en krissituation, samt att identifiera centrala leanattribut att utveckla för 

krishantering.  

 

Metod: Detta är en kvalitativ fallstudie av Migrationsverket. Den bygger på fem 

semistrukturerade intervjuer samt dokumentstudier. Studien har en övergripande induktiv 

forskningsansats och utgår således från empirin.  

 

Slutsats: Studien visar att Lean fungerade som en stödstruktur för Migrationsverket vid 

hanteringen av flyktingkrisen 2015. Teamarbete och mötesstruktur fick en viktig betydelse för 

meningsskapande för medarbetarna. Samtidigt anpassades förbättringsarbetet och processflödet 

till krissituationen och blev mer kortsiktigt. 

 

Nyckelord: Lean, Migrationsverket, krishantering, offentlig verksamhet, meningsskapande 

     



  
  

     



  
  

ABSTRACT  
  

Title: Lean in Crisis – The Story about Lean at the Swedish Migration Agency in Crisis 

Authors: Emmy Holgersson and Elin Rosenqvist 

Supervisor: Rebecca Stenberg 

 

Background: In Sweden, the management philosophy of Lean Production (Lean) has had a 

major impact on the public sector. Lean originated from the Japanese automotive industry and 

involves aspects such as increasing value for customers, optimize operations by eliminating 

waste and continuous improvements. In 2010 the Swedish Migration Agency decided to apply 

Lean on the whole organisation. Because of escalating conflicts around the world, especially in 

Syria, the refugee stream in 2015 increased and people fled to Europe and Sweden to seek 

protection from war and devastation. The demand for the Migrations Agency’s services thus 

increased enormously and the authority found itself in a crisis which magnitude had not been 

experienced before. Thus, the Lean strategy as well as the crisis management of the Migrations 

Agency was tested.   

 

Aim: The aim of the thesis is to increase the understanding of how the application of Lean in 

the public sector is affected during a crisis, and to identify key aspects of Lean to develop 

within crisis management. 

 

Methodology: This is a qualitative case study within the Swedish Migration Agency which is 

built upon semi structured interviews and document studies. The thesis has an inductive 

approach. 

 

Conclusion: The thesis shows that Lean functioned as a supportive structure for the Swedish 

Migration Agency during the immigration crisis in 2015. Teamwork and meeting structure had 

a great importance for sensemaking among the workers. The continuous improvement and 

process flow was affected by the crisis situation and adjusted to the crisis situation and became 

short-term.  

 

Keywords: Lean, the Swedish Migration Agency, crisis management, public sector, 

sensemaking 
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Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Rebecca Stenberg, som med 

kritiska ögon granskat vårt arbete och haft kloka tips och råd. Hennes kunskap inom 
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Studien hade inte varit möjlig att genomföra utan våra respondenter från 
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1 .  INTRODUKTION  

1.1.   INLEDNING  

Flyktingkrisen under hösten 2015 överraskade med sin omfattning. Flera tusentals asylsökande 

korsade Sveriges gränser varje vecka och aldrig tidigare hade Sverige upplevt att ett så stort 

antal människor sökt skydd undan krig och förödelse. Det långvariga kriget i Syrien 

tillsammans med fortsatta konflikter i andra delar av världen var orsaken till de stora 

flyktingströmmarna upp mot Europa (Migrationsverket, 2016a).  

 

Flyktingarna som kom till Sverige vände sig till Migrationsverket, som nu stod inför att hantera 

denna enorma ökning. Myndigheten och medarbetarna hamnade under enorm press. 

Handläggaren Linda stod handfallen med arbete upp över öronen och kände sig otillräcklig då 

hon inte kunde ge alla den hjälp de behövde. Navigatören Sofia blev inkallad att ordna 

workshops med sin expertkunskap inom myndighetens arbetssätt Lean Production (Lean) 

medan regionchefen Stefan skulle se till att verksamheten inte föll samman. Teamledaren Karl 

ansvarade för att hans medarbetare skulle upprätthålla sitt arbete och den administrativa 

handläggaren Karin fick lägga sina ordinarie uppgifter på hyllan för att rycka ut och hjälpa till 

där det behövdes. 

 

Migrationsverket arbetar sedan ett par år tillbaka enligt Lean, en managementfilosofi från 

biltillverkningsindustrin med stort fokus på kostnads- och resurseffektivitet (Migrationsverket, 

2012). Då krisen kom till uppstod nya förutsättningar och villkor för myndigheten att ta 

ställning till, varför även deras leanarbete kom att sättas på prov. 

 

Denna studie är en berättelse om hur tillämpningen av Lean inom offentlig verksamhet påverkas 

i en krissituation samt dess roll vid krishantering.  

 

1.2.   BAKGRUND    

Offentliga verksamheter är verksamma i en miljö som präglas av strikta budgetkrav samtidigt 

som kraven på kvalitén på dess service ständigt ökar (Pedersen & Huniche, 2011). Detta är en 

miljö som enligt Scorsone (2008) gör att arbetssättet Lean är populärt i offentliga verksamheter 

då Lean ses som lösningen på tidigare nämnda krav. Grunden i Lean är att långsiktigt öka värdet 

för kunden och minimera resursslöseri genom att ständigt förbättra organisationens sätt att 

arbeta (Pedersen & Huniche, 2011). Därtill karaktäriseras Lean av standardiserade processer 
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som förutsätter stabilitet, till exempel en jämn efterfråga (Liker, 2004). Lean kommer från den 

japanska biltillverkningsindustrin och har därmed tagit ett stort steg från sin ursprungliga 

kontext (Modig & Åhlström, 2012). Idag är det dock vanligt förekommande att ta filosofier och 

tankegångar från den privata sektorn till offentliga verksamheter, vilket sedan 1980-talet går 

under samlingsbegreppet New Public Management (NPM) (Hood, 1991). Lean är ett exempel 

på en sådan managementfilosofi (Arlbjørn et al., 2011). 

 

I Sverige har Lean fått ett stort genomslag i offentliga verksamheter (Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL), 2011). Migrationsverket såg sig själva som pionjärer på området då de 2010 

var den första myndigheten i Sverige som beslutade att hela verksamheten skulle arbeta 

leanbaserat (Migrationsverket, 2012). Några år senare kunde effekter i form av kortare 

handläggningstider och effektivare flöden konstateras, i enlighet med vad tidigare forskning om 

Lean inom offentlig verksamhet visat på (Arlbjørn et al., 2011; Barraza et al., 2009 och Radnor 

& Walley, 2008). Andra myndigheter i Sverige som arbetar enligt Lean är Skatteverket, 

Försäkringskassan, Polisen, Bolagsverket och CSN (Statens offentliga utredningar (SOU), 

2012). Även 33 % av kommunerna i Sverige har någon form av pågående leanarbete och 15 % 

av dessa i hela verksamheten. I landstingen är det mest populärt där 88 % arbetar med någon 

form av leanarbete och drygt hälften av dessa i hela verksamheten (SKL, 2011).  

 

Samtidigt som leanvågen sköljer över Sverige med hopp om att effektivisera den offentliga 

sektorn utsätts myndigheter allt oftare för kriser och katastrofer som sätter människors säkerhet 

och trygghet på spel (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2014). Till följd 

av krig och konflikter under de senaste åren, i framförallt Syrien, flyr människor mot Europa 

och däribland Sverige i hopp om att få skydd. Detta resulterar under hösten 2015 i ett enormt 

tryck på Migrationsverket (Migrationsverket, 2016a).  

 

1.3.   PROBLEMATISERING  

Leans popularitet bland offentliga verksamheter i Sverige är tydlig (SKL, 2011 och SOU, 

2012). Samtidigt befinner sig omvärlden i ett tillstånd där stora kriser tenderar att bli allt 

vanligare (Deverell, 2010 och MSB, 2014). Tsumanikatastrofen 2004, stormen Gudrun 2005 

och skogsbranden i Västmanland 2014 är tre exempel på stora kriser som drabbat Sverige de 

senaste åren. För en verksamhet kan en krissituation innebära stor osäkerhet med kortsiktigt 

tänkande och bristfällig information (Sjökvist, 2015). Samtidigt som informationen är bristande 

tvingas organisationen att ta snabba beslut (Hermann, 1963). Även verksamhetens struktur 

riskerar fallera, vilket bidrar till att medarbetarna ofta har svårigheter att skapa sig en bild och 

uppfattning av situationen (Weick, 1993). De nya förutsättningar som krisen för med sig ställer 
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således krav på organisationen att agera flexibelt (Deverell, 2010 och Sjökvist, 2015).  
 

Flexibilitet är dock något som inte är förenligt med Leans standardiserade processer, långsiktiga 

filosofi eller krav på stabilitet. Lean lämpar sig i en stabil miljö där efterfrågan är relativt jämn 

(Liker, 2004). Vidare menar Deverell (2010) att flexibilitet är ett effektivt krishanteringsverktyg 

för att snabbt kunna anpassa sig till den nya situationen inom offentlig sektor. Stenberg (2013) 

efterfrågar dessutom en alternativ strategi till Lean för organisationer som hanterar kriser 

eftersom de inte är optimala att standardisera eller hantera på ett rutinmässigt sätt. Lean kan 

enligt föregående resonemang inte ses som en lämplig strategi för hantering av kriser. Det finns 

även forskning som hävdar att managementfilosofier inom NPM rent av kan vara skadliga för 

krishantering (MSB, 2014). 

 

Flyktingkrisen i höstas satte således Migrationsverkets arbetssätt Lean på prov. Krisen ledde till 

en enorm behovsökning av myndighetens tjänster och verksamheten hamnade under oerhörd 

press. Migrationsverket planerade sitt arbete utifrån prognoser som inför 2015 visade att 90 000 

asylsökande skulle komma till Sverige. Vid slutet av 2015 hade istället 163 000 personer sökt 

asyl i Sverige. Pressen på myndigheten var enorm. Resultatet blev massrekrytering av personal, 

brist på boende till de sökande och ökade kostnader. Handläggningstiderna, som efter 

implementeringen av Lean hade minskat, ökade återigen. De som sökte asyl under hösten 2015 

kommer fortfarande att vänta på beslut i början av 2017 (Migrationsverket, 2016a).  

 

Att Lean är populärt inom offentlig verksamhet och att, som Deverell (2010) och MSB (2014) 

menar, förekomsten av kriser tenderar att bli allt vanligare, gör att frågor uppstår kring hur 

tillämpningen av Lean påverkas i kriser inom offentliga verksamheter. Det är oroväckande att 

en stor del av Sveriges myndigheter arbetar enligt Lean, som enligt tidigare nämnda forskning 

inte verkar vara förenligt med hur en krissituation bör hanteras. Detta eftersom den offentliga 

sektorn arbetar för att skapa värde för samhället i stort (SOU, 2012). En kris inom offentliga 

verksamheter kan därmed leda till höga konsekvenser för medborgare men också höga 

kostnader för samhället (Deverell, 2010). Det är således viktigt att studera den offentliga sektorn 

i krissituationer ihop med Lean, då det numera är ett populärt arbetssätt i offentlig verksamhet i 

Sverige (SKL, 2011). Detta för att kunna identifiera eventuella brister eller 

utvecklingsmöjligheter gällande Lean vid krishantering inom offentlig verksamhet. Ju bättre en 

krissituation kan hanteras av en myndighet, desto mindre blir konsekvenserna för både 

medborgarna och samhället. I Migrationsverkets kontext innebär detta att en effektiv 

krishantering kan påverka framtiden för människor på flykt i hög utsträckning.  
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1.4.   KUNSKAPSBIDRAG    

Våren 2016 var ett unikt tillfälle att studera hur tillämpningen av Lean påverkas på 

Migrationsverket eftersom de då befann sig i en krissituation samtidigt som de arbetat med Lean 

under flera år. Avsikten med studien är att bidra med kunskap om hur Lean påverkades under 

flyktingkrisen på Migrationsverket och därmed ökas förståelsen för Leans betydelse i kris inom 

offentlig verksamhet. Detta är viktigt att belysa eftersom många offentliga verksamheter i 

Sverige idag arbetar enligt Lean samtidigt som kriser blir vanligare. Forskning inom detta 

område är således väsentligt för framtida krishantering och hur den offentliga sektorn bör 

organiseras. 

 

MSB (2014) menar att krishanteringsfältet behöver utvecklas både i form av teoretisk och 

empirisk kunskap med inslag från management. Samtidigt påpekar utredningen Lean och 

systemsyn i stat och kommun (SOU, 2012) att det behövs mer empirisk forskning kring 

offentliga verksamheter där Lean varit etablerad en längre tid. Detta för att kunna fånga upp 

effekterna av dess tillämpning. Målsättningen med studien är således även att kombinerar detta 

med Deverells (2010) efterfråga av mer forskning om krishantering inom offentliga 

verksamheter. 
 

1.5.   SYFTE    

Syftet med studien är att öka förståelsen av hur tillämpningen av Lean inom offentlig 

verksamhet påverkas i en krissituation, samt att identifiera centrala leanattribut att utveckla för 

krishantering.  

1.5 .1 .   FRÅGESTÄLLNINGAR  

Av ovanstående syfte är vi intresserade av hur medarbetarna upplevde krisen för att kunna öka 

förståelsen av hur leanarbetet påverkades under hösten 2015 samt dess betydelse för 

krishantering. För att göra detta behövs även kunskap om hur de såg på Lean innan krisen för att 

kunna identifiera eventuella skillnader. Studien utgår således från följande frågeställningar:   

1. Hur upplevde medarbetarna arbetet enligt Lean innan flyktingkrisen 2015? 

2. Hur påverkades arbetet enligt Lean under flyktingkrisen 2015? 

3. Hur förenligt är Lean med krishantering?  
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1.7.   STUDIENS  DISPOSITION  
  

KAP ITEL   1   –    INTRODUKT ION     
I studiens inledande kapitel presenterades Lean inom offentlig verksamhet samt 

problematiseringen av Lean i krissituationer och vad studien ämnar bidra med. Därefter 

redogjordes för studiens syfte och frågeställningar.  

KAP ITEL   2   –   METOD   

I kapitel två behandlas studiens metod och metodologi samt de etiska besluten kring 

materialinsamlingen. Detta för att läsaren ska kunna följa och förstå studiens tillvägagångssätt. 

Vi diskuterar även studiens tillförlitlighet.  

KAP ITEL   3   –   EMPIR I   
I och med den induktiva ansatsen som studien utgår från, presenteras empirin före den teoretiska 

referensramen. Kapitlet presenterar först Migrationsverket och deras uppdrag, som därefter följs 

av myndighetens officiella information om Lean. Kapitlet avslutas med berättelser från de 

medarbetare som intervjuats gällande Lean på Migrationsverket och hur flyktingkrisen under 

hösten 2015 påverkade deras arbetssätt.  

KAP ITEL   4   –   TEORET ISK   REFERENSRAM  

I kapitel fyra presenteras den teoretiska referensramen, vilken behandlar Management Fashion, 

NPM, Lean samt teorier inom krishantering. 

KAP ITEL   5   –   ANALYS   
I kapitel fem analyseras det empiriska materialet med hjälp av den teoretiska referensramen.  

KAP ITEL   6   –   SLUTSATS   
I det avslutande kapitlet besvaras först studiens frågeställningar och förslag på vidare forskning 

ges.  
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2 .   METOD    
I detta kapitel presenteras studiens metod och metodologi. Syftet är att ge läsaren en förståelse 

för metodvalet. Avsnittet inleds med en redogörelse för det vetenskapliga perspektivet följt av 

forskningsansats. Därefter presenteras valet av kvalitativ metod samt fallstudie. Slutligen 

redogörs för datainsamlingsmetoder, etiskt förhållningssätt, studiens kvalité samt 

genomförandet av analysen.   

  

2.1.   VETENSKAPLIGT  SYNSÄTT    

Vårt vetenskapliga synsätt speglar hur vi som forskare väljer att förhålla oss till verkligheten 

samt vad som är giltig kunskap. Interpretivismen menar att verkligheten är socialt konstruerad 

och att sann kunskap utgörs av subjektiva meningar, vilket skiljer sig från positivismens 

sökande efter objektiv sanning och generella lagar (Saunders et al., 2012). Med utgångspunkt i 

studiens syfte, som ämnade öka förståelsen av Lean i kris inom offentlig verksamhet, tog vi 

således avstånd från positivismen då vi ansåg att den inte skulle ge oss möjlighet att uppnå en 

ökad förståelse av det studerade fenomenet. Detta eftersom för att nå en djupare förståelse 

behövde vi söka den subjektiva sanningen (Saunders et al., 2012). Detta ledde oss in på 

hermeneutiken som i stället ämnar tolka den subjektiva innebörden i exempelvis händelser, 

berättelser, texter eller mänskliga handlingar för att uppnå en ökad förståelse (Ödman, 2007). 

Inom hermeneutiken är forskarnas förförståelse en viktig tillgång för tolkningsprocessen. Denna 

process förklarar Alvesson och Sköldberg (2008) som en spiral där förståelsen successivt 

fördjupas då man alternerar tolkning av del och helhet och försöker uppnå en ny nivå av 

förståelse. På så sätt skapas ny kunskap. Delarna av helheten är således avgörande för att vi 

överhuvudtaget ska kunna bilda oss en uppfattning om helheten, samtidigt som man inte kan 

förstå meningen av en hel kontext med hjälp av bara en del (Ödman, 2007). Tidigare lärdomar 

och upplevelser påverkar således förståelsen och tolkningen av studiens fenomen.   

Saunders et al. (2012) menar att många områden inom företagsekonomin är unika, eftersom 

händelser ofta äger rum under en speciell tid med specifika förutsättningar och villkor. Detta går 

igen i Migrationsverkets flyktingkris under 2015. För oss som forskare handlar det således om 

att lyfta fram detta unika fall och tala med dem som var i händelsernas centrum samt tolka deras 

erfarenheter.  

Genom berättelser sätter människor ord på vad som händer dem och vad de upplever (Skott, 

2004). Som tidigare nämnt strävar forskare inom hermeneutiken inte efter objektiv sanning, 

vilket betyder att människors subjektiva berättelser blir viktiga att studera. Det är då vi som 
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forskare kan belysa meningen i berättelserna för människor på ett djupare plan genom att tolka 

och försöka förstå berättelsens innebörd (Ödman, 2007). När vi tolkade medarbetarnas 

berättelser skapades samtidigt vår egen berättelse om hur Lean påverkades på Migrationsverket 

i en krissituation.   

 

2.2.   EN  INDUKTIV  FORSKNINGSANSATS    

Hur ett forskningsområde angrips kan göras på två huvudsakliga sätt; deduktivt eller induktivt 

(Bryman & Bell, 2005). I och med studiens syfte och utgångspunkten i hermeneutiken valdes en 

induktiv ansats. Den induktiva ansatsen utgår från empirin för att sedan låta den information 

som samlats in styra teorivalen samt låta nya teorier växa fram. Den deduktiva ansatsen har 

däremot en utgångspunkt i teorin som används till att forma hypoteser som sedan testas i 

verkligheten (Gummesson, 2000).   

Utgångspunkten i empirin är väsentlig för genomförandet av studien. Detta eftersom det inte 

fanns någon vedertagen teori om Lean i kris, varför det inte var möjligt att, som den deduktiva 

ansatsen indikerar, utveckla hypoteser från redan existerande teori (Gummesson, 2000). Det 

skulle dock gå att argumentera för en deduktiv ansats, då Lean och krishantering var och en för 

sig är etablerade teorier. Hypoteser utformade från dessa teorier är dock inte passande för 

studien, eftersom det i förväg inte gick att förutspå hur Migrationsverket i praktiken arbetade 

med Lean eller hur de på myndigheten hanterade flyktingkrisen. Därmed hade en deduktiv 

ansats hämmat sökandet på den subjektiva sanningen gällande Lean i kris på Migrationsverket, 

vilket kan vara en risk med deduktion (Patel och Davidson, 2011).  

Trots utgångspunkt i empirin kan inte de teorier som finns gällande Lean och krishantering 

frångås. Dessa är viktiga för att kunna skapa ny teoretisk kunskap gällande Lean i kris inom 

offentliga verksamheter. Därför kan studien inte ses som renodlat induktiv. Detta är dock inte 

ett problem eftersom teorierna har bidragit till en ökad insikt i och förståelse av fenomenet för 

oss personligen (Alvesson & Sköldberg, 2008). Ansatsen skulle därmed enligt Gummesson 

(2000) kunna ses som iterativ, en blandning av de båda. Dock anser vi att studien grundats i 

empirin och därmed ses som övergripande induktiv.  

 

2.3.   KVALITATIV  METOD    

I en kvalitativ metod utgår forskningsfrågorna från studiesubjektets synvinkel (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Centralt inom kvalitativ metod är ord, tolkningar och att skapa förståelse för 

den sociala verklighet människan lever i, vilket görs genom att tolka hur personer i en specifik 
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kontext upplever denna verklighet (Bryman & Bell, 2005). En kvalitativ metod handlar till 

skillnad från kvantitativ metod inte om att lyfta fram kvantitativ data för att på så sätt kunna 

bevisa någon generell sanning. Den största skillnaden mellan en kvantitativ och kvalitativ metod 

återfinns framförallt i hur man ser på kunskap och hur världen är beskaffad (Bryman & Bell, 

2005). I enlighet med Patel & Davidson (2011) anser vi att en kvalitativ metod var ett naturligt 

val då vi ämnade tolka och förstå medarbetarnas berättelser samt identifiera betydelse och 

mening. Poängen med att lyfta fram medarbetarnas berättelser i studien är att en unik inblick i 

hur de upplevde sin vardag under flyktingkrisen på Migrationsverket erhålls, vilket hade varit 

svårt med en kvantitativ metod.  

 

2.4.   FALLSTUDIE    

Studien utgjordes av en fallstudie, eftersom den syftade till att öka förståelsen för och skapa 

insikter gällande Lean inom offentlig verksamhet genom att lyfta fram Migrationsverket i en 

krissituation. Detta är i enlighet med Patton (1987) som menar att en fallstudie används då 

forskare vill få djupare förståelse av ett specifikt fall, vilket stämde väl överens med studiens 

syfte.  

En fallstudie är en forskningsmetod där ett fall ofta avser en organisation, speciell situation, 

individ eller grupp (Bryman & Bell, 2005 och Patel & Davidson, 2011). Fallstudier är lämpliga 

då forskare ämnar belysa en komplexitet, särskilt vid aktuella händelser då frågor som hur och 

varför ställs (Yin, 2006). Det som skiljer en fallstudie från andra typer av forskningsdesigner är 

att forskaren här ämnar lyfta fram det unika i det studerade fallet (Bryman & Bell, 2005).  

Saunders et al. (2012) menar också att ett fenomen som undersöks genom en djupare fallstudie 

kan ge ovärderligt material för vidare utveckling av forskningsfältet. Hur Lean påverkades 

under höstens flyktingkris 2015 var outforskat, varför en djupare fallstudie var högst relevant. 

Migrationsverkets unika situation under flyktingkrisen kunde således bidra med viktig kunskap 

till forskningsområdet.  

 

2.5.   DATAINSAMLING  

2.5 .1 .   SEMISTRUKTURERADE  INTERVJUER  

För att besvara våra frågeställningar behövde vi fördjupa oss i ämnet genom att höra 

medarbetarnas egna berättelser för att därefter kunna tolka dessa och uppnå en djupare 

förståelse. Studiens primärdata samlades således in genom semistrukturerade intervjuer med 

narrativ prägel, vilket gav oss möjlighet att nå kunskap om hur intervjupersonerna såg på sin 
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vardag innan och under krisen. Kvalitativa intervjuer faller sig även naturligt i och med valet av 

hermeneutiken och dess syfte av att tolka och förstå ett fenomen, där intervjuerna skulle kunna 

ses som delar som sedan hjälper till att få en förståelse för helheten (Kvale och Brinkmann, 

2009).  

En semistrukturerad intervju karaktäriseras av frihet och flexibilitet. Frihet i hänseendet att 

intervjuaren har en intervjuguide som behandlar teman som ska beröras där stort utrymme 

lämnas för respondentens svar samt flexibilitet eftersom intervjufrågorna inte behöver ställas i 

en specifik ordning. Det finns även utrymme för följdfrågor (Bryman & Bell, 2005). Att 

intervjuerna hade en narrativ prägel innebar att frågorna som ställdes under intervjun 

uppmanade respondenterna till att berätta deras historia gällande tiden innan och under 

flyktingkrisen (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguiderna (bilaga 2 och 3) skilde sig åt 

beroende på om intervjupersonerna var väl bekanta med Lean eller inte, och således hade olika 

kunskap och perspektiv. 

Med en av intervjupersonerna genomfördes en telefonintervju på grund av det geografiska 

avståndet. Bryman och Bell (2005) menar att telefonintervjuer i sådana fall är ett smidigt sätt, 

men att det även finns en del nackdelar som var värda att reflektera över. Den främsta nackdelen 

var att vi inte kunde se personen i fråga, och då kunde vi heller inte reagera på ansiktsuttryck 

eller notera kroppsspråk, vilket skulle kunna ha påverkat kommunikationen. 

 

2.5 .2 .   OFFENTLIG    INFORMATION  

För att bredda vår datainsamling ytterligare studerade vi dokument från och om 

Migrationsverket. Sekundärdata är enligt Saunders et al. (2012) viktigt eftersom det kan bidra 

med ett nytt synsätt och därmed öka förståelsen. Att vi studerade dokument innebar därmed att 

vi fick ytterligare en del till helheten och kunde således öka vår förståelse för Lean på 

Migrationsverket.  

Migrationsverket är en offentlig myndighet och omfattas således av offentlighetsprincipen, 

vilken innebär att alla handlingar är tillgängliga för alla (Migrationsverket, 2016c). Detta har 

underlättat materialinsamlingen. Årsredovisningar, myndighetsartiklar och 

verksamhetsprognoser har bidragit till en bild av vad Migrationsverket upplevde under 

flyktingkrisen, vilket var viktigt för förståelsen gällande krisens omfattning och 

Migrationsverkets utmaningar. Interna styrdokument har också studerats och dessa gav oss den 

officiella bilden av Lean på Migrationsverket och bidrog till ytterligare perspektiv på 

myndighetens leanarbetet.  
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2 .5 .3 .   URVAL      
Då studien ämnade öka förståelsen för ett fenomen anser vi, i enlighet med Patton (1990), att ett 

mindre urval är att föredra. Detta eftersom det ger möjlighet till ett ökat djup i intervjuerna och 

därmed en ökad förståelse. Krav ställdes således på urvalet av intervjupersoner, som måste 

besitta mycket information för att vara värdefulla för studien (Patton, 1990).  För att studien 

därmed skulle bli så informationsrik som möjligt var det väsentligt att ställa olika krav på 

informanterna. Det första kravet var att de skulle ha arbetat på Migrationsverket under 

flyktingkrisen 2015 samt en tid innan. Detta för att skillnader mellan perioderna skulle kunna 

identifieras. Vidare skulle några av informanterna vara väl insatta i leanarbetet medan andra 

mindre insatta samt att de skulle ha olika positioner och arbetsuppgifter i myndigheten. Detta 

för att kunna identifiera eventuella likheter och skillnader mellan olika positioner på 

myndigheten.  

I december 2015 kom vi i kontakt med en navigatör på Migrationsverkets kvalitetsavdelning 

som blev en viktig ingångsport för oss gällande urval av intervjupersoner. Personen hade arbetat 

på Migrationsverket i över 30 år, och varit särskilt involverad i implementering av Lean och 

hade ett stort kontaktnät. Vi informerade om ovanstående krav och kom därefter i kontakt med 

regionchefen och teamledaren. Urvalet av intervjupersoner kom således att delvis grunda sig i 

ett snöbollsurval eftersom vår kontaktperson, tillika intervjuperson, hjälpte oss att komma i 

kontakt med andra intervjupersoner (Bryman & Bell, 2005).  

Navigatören, teamledaren och regionchefen var väl insatta i Migrationsverkets leanarbete och 

hade samtliga arbetat med implementeringen. Dock innebar regionchefens och navigatörens 

positioner en viss distans till det operativa arbetet, varför vi även behövde fylla kraven gällande 

intervjupersoner på positioner närmare den sökande. Här lämpade sig inte snöbollsurval längre 

då navigatören inte hade dessa kontakter. Vi tog istället hjälp av vad Patton (1990) benämner ett 

”intensity sampling”, vilket innebar att intervjupersonerna skulle vara få till antalet, 

informationsrika och ändamålsenliga med tanke på studiens syfte. Intervjupersonerna ska inte 

representera extremer då det skulle kunna ge en snedvriden bild (Patton, 1990). Vi kontaktade 

således en handläggare och en administrativ handläggare som båda arbetade närmare den 

sökande samt inte var lika insatta i Lean. Därmed hade vi genom de fem intervjupersonerna 

uppfyllt de tidigare uppställda kraven som skulle generera informationsrika intervjuer med 

hänseende till vårt syfte. Intervjupersonerna arbetade även i olika städer i Sverige, vilket gav en 

bredd till studien. Namnen på medarbetarna är fiktiva och en översiktspresentation av dem 

återfinns i tabell 2.1. samt i bilaga 1.  
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Titel Enhet Datum Tid 

1. Navigatören Sofia Kvalitetsavdelningen 14:e mars, 2016 1 h 10min 

2. Teamledaren Karl  Ansökningsenheten 29:e mars, 2016 1 h 16 min  

3. Regionchefen Stefan Region X 8:e april, 2016 1 h 7 min 

4. Handläggaren Linda Ansökningsenheten 8:e april, 2016 51 min 

5. Adm. handläggaren Karin Asylprövningsenheten 11:e april, 2016 45 min 

Tabell 2.1. Intervjupersoner 

  

2.6.   ETISKT  FÖRHÅLLNINGSSÄTT          

I och med flyktingkrisen har Migrationsverket uppmärksammats mycket i media. Därför är de 

etiska aspekterna av studiens genomförande särskilt viktiga för att informanterna ska känna sig 

trygga.   

För att i studien ta hänsyn till de forskningsetiska aspekterna utgick vi från Vetenskapsrådets 

(2011) fyra huvudprinciper för att undvika konflikter mellan forskningskravet och 

individsskyddskravet. Det vill säga att studien ska genomföras utan att orsaka fysisk eller 

psykisk ohälsa för de inblandade individerna. De fyra huvudkraven som presenteras av 

Vetenskapsrådet (2011) är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.   

Informationskravet innebär att varje intervjuperson måste informeras om på vilka villkor de 

deltar och vilken roll de har i studien (Vetenskapsrådet, 2011). Detta tillgodosågs genom att vid 

första kontakten informera om studiens syfte och kunskapsbidrag för att intervjupersonen skulle 

veta vad som gällde. Vid intervjutillfället var vi även noga med att återigen informera om 

studien. Eftersom vi även använde oss av bandinspelning informerade vi om detta samt bad om 

samtyckte till att få spela in intervjun. Vidare försäkrade vi informanterna om att materialet 

endast skulle användas till vår studie  

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien själva får bestämma om de vill medverka 

eller inte (Vetenskapsrådet, 2011). Detta såg vi till att berätta om samtidigt som information om 

studien gavs. Vi ville få informanterna att känna sig trygga i att delta och således inte tvingade, 

varför vi säkerställde både via mail och innan intervjutillfället deras samtycke att delta samt att 

de fick avbryta sin medverkan om så önskades. Vidare tillgodosågs konfidentialitetskravet 

genom att vi behandlade alla uppgifter om deltagarna anonymt och säkert. Kravet handlar om 

att vi som forskare är ansvariga för att säkerställa att deras uppgifter hanteras korrekt och att 
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ingen obehörig på något sätt kommer i kontakt med materialet (Vetenskapsrådet, 2011). Vi 

ansåg att det var viktigt att tydliggöra att vi inte på något sätt ämnade utsätta våra informanter 

för risker eller obehag. Därtill informerade vi om att deras uppgifter i studien skulle användas 

anonymt, att de skulle få fiktiva namn och att deras placeringsort inte skulle nämnas. I tidigt 

stadie diskuterade vi anonymiseringen och kom fram till att en betydande fördel var att 

intervjupersonerna inte skulle behöva oroa sig för hur de utryckte sig om Migrationsverket eller 

den speciella situationen som rådde, och således inte behövde tänka på hur de framställde 

myndigheten.  

Efter studiens publicering ska materialet förstöras, vilket säkerställer att ingen annan skulle 

kunna använda det och således tillgodosågs även nyttjandekravet. Materialet från informanterna 

fick alltså endast användas för studien.   

 

2.7.      STUDIENS  KVALITÉ  

2.7 .1 .   VAL IDITET   OCH  ÖVERFÖRBARHET      

För att säkerställa en studies kvalité finns ett antal aspekter som vi som forskare måste ta hänsyn 

till, vilka i kvalitativ forskning framförallt handlar om studiens validitet och överförbarhet. 

Studiens tillförlitlighet har stärkts genom att samtliga intervjupersoner har läst igenom och 

godkänt transkriberingen av intervjuerna. Dessutom har användningen av både intervjuer och 

dokumentstudier stärkt studiens giltighet (Bryman & Bell, 2005).  

Enligt Ödman (2007) kan validitet likställas med giltighet. En studies inre validitet handlar om 

en bedömning och kontrollering av huruvida slutsatserna författarna drar från studien hänger 

ihop eller inte (Bryman & Bell, 2005). Slutsatserna ska således vara väl grundande i resten av 

studien samt försvarbara, vilket även Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram och menar att 

samtliga steg i en studies process ska präglas av forskarens förnuft då denne ständigt 

kontrollerar och teoretiskt ifrågasätter och tolkar sitt tillvägagångssätt. Gummesson (2000) 

beskriver detta som att studien ska vara giltig i den mening att man faktiskt har studerat det som 

ämnades studeras, vilket är fallet för föreliggande studie.  

En annan fråga att ta i ställning till behandlar huruvida studiens resultat är överförbart till andra 

studier eller inte, vilket Bryman och Bell (2005) benämner extern validitet. Överförbarheten är 

något som återkommande ifrågasätts angående fallstudier (Yin, 2006). Dock menar Bryman och 

Bell (2005) att kvalitativ forskning inte ämnar vara generaliserbar gällande slutsatser för en hel 

population. Tyngden i vår studie var att undersöka ett unikt fall och således inte bidra med 

generell kunskap till en hel population. Kvale och Brinkmann (2009) menar att resultat från 
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studier med djupare fokus fungerar som vägledning för andra situationer eller organisationer där 

liknande karaktärsdrag finns. Vi ämnade öka förståelsen för hur Lean inom offentlig verksamhet 

påverkas i en krissituation och på så sätt bidra med lärdomar som kan överföras till liknande 

kontexter.  

2.7 .2 .   KÄLLKRIT ISKA   REFLEKTIONER  

Studiens svaghet består i urvalet. Vi valde att intervjua tre personer som vi visste var väl insatta 

i Leanarbetet på Migrationsverket, vilket betydde att risken var stor att de kunde ha en för 

positivt vinklad syn. Utifrån våra forskningsfrågor ämnade vi dock ta reda på hur Lean 

fungerade innan och under krisen, varför vi ansåg det viktigt för studien att intervjupersonerna 

skulle ha en viss kunskap om Lean, framförallt då vi ämnade tolka och förstå varje medarbetares 

subjektiva upplevelser.  

Teoretisk litteratur samlades in från elektroniska databaser, som till exempel Scopus, som fanns 

tillgängliga via Linköpings universitet. Därför kunde en viss grad av kvalité och tillförlitlighet 

säkerställas. Vi ställde krav på exempelvis geografisk spridning och citering av litteraturen för 

att få en så bred bild som möjligt och även täcka internationell litteratur. Mycket av det 

insamlade materialet gällande Migrationsverket kom från interna dokument vilket vi haft ett 

kritiskt förhållningssätt till då detta kan vara vinklat. Detta eftersom de är producerade och 

författade av Migrationsverket själva. Migrationsverket har dock som en offentlig myndighet 

krav på att säkerställa att informationen är tillförlitlig och av hög kvalité.  

 

2.8.   GENOMFÖRANDE  AV  ANALYS    

Kvale och Brinkmann (2009) menar att analysprocessen börjar i ett tidigt stadie och har således 

varit en pågående process sedan start. Vår hermeneutiska synsätt innebar att tolka och förstå 

medarbetarnas berättelser, för att utifrån detta kunna skapa vår egen berättelse om hur Lean 

påverkades under krisen på Migrationsverket. Det empiriska materialet bestod utöver 

styrdokument från Migrationsverket av fem intervjuer med medarbetare. Samtliga har 

transkriberats för att underlätta tolkningsprocessen. Intervjutranskriberingarna tematiserades 

(Kvale & Brinkmann, 2009) i syfte att få en bättre bild av om, och i så fall hur, leanattributen 

förändrades vid krissituationen. Detta sammanställdes därefter i en tabell (tabell 5.2) för att 

systematisera och formulera detta på ett tydligt sätt. 

Då vår studie var narrativ innebar detta att vi som författare försökte tolka vad en specifik 

berättelse ville säga (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter att ha tematiserat materialet kunde vi 

identifiera två huvudberättelser för medarbetarnas syn på Lean innan och under krisen. Dessa 

låg därefter till grund för den följande kronologiska analysen, som delades upp i kategorierna 
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innan och under krisen. Efter att ha analyserat detta sammanställdes resultatet i en modell 

(modell 5.2) om Lean i kris. Materialet från både dokumentstudien och intervjuerna har tolkats 

och analyserats utifrån den valda teoretiska referensramen. Därefter kunde vi dra slutsatser och 

slutligen besvara våra frågeställningar i det avslutande kapitlet.   
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3 .   EMPIRI   
I detta kapitel presenteras det insamlade empirimaterialet för studien. Vi börjar med att ge 

läsaren en inblick i Migrationsverket som organisation. Därefter presenteras myndighetens 

officiella berättelse om Lean som formell utgångspunkt. Sedan kommer vi att redogöra för 

flyktingkrisen 2015 som efterföljs av de fem berättelserna som grundar sig på respektive 

medarbetarintervju.  

 

3.1.   MIGRATIONSVERKET    

3 .1 .1   MIGRATIONSVERKETS   UPPDRAG  OCH  ARBETE  

Migrationsverket är den enda myndighet i Sverige som arbetar med migration. År 1969 

startades Statens Invandrarverk som är grunden till dagens myndighet (Migrationsverket, 

2016d). Migrationsverket arbetar på uppdrag av regering och riksdag, vilket betyder att de styrs 

av den asyl- och migrationspolitik som förs i landet. Regeringen sätter upp mål och uppdrag för 

Migrationsverket att följa samt dess budget, vilket framgår i det årliga regleringsbrevet. 

Ansökningar kommer in till myndigheten från personer som vill bosätta sig, besöka, söka skydd 

i Sverige eller bli svensk medborgare (Migrationsverket, 2016e). Myndighetens vision är ”ett 

Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjligheter” (Migrationsverket, 

2012, s. 10).  

Läget i omvärlden har stor effekt på myndighetens arbetsbelastning. Därför lämnar 

Migrationsverket analyserande prognoser till regeringen fem gånger om året. Prognoserna avser 

Migrationsverkets syn på omvärlden och dess utveckling. Dessa skall verka som 

budgetunderlag för regeringen samt som planeringsunderlag för myndigheten själv 

(Migrationsverket, 2015b).  

Myndigheten har en egen databas för rätts- och landinformation, Lifos, som uppdateras med 

rapporter från utrikesdepartement, migrationsmyndigheter och frivilliga organisationer världen 

över. Här ingår även myndighetens egna styrdokument och riktlinjer samt material från 

Europadomstolen (Migrationsverket, 2016i). Lifos är ett center under Migrationsverket där 

omvärldsinformation samlas in och analyseras för att kunna bistå myndigheten med 

expertkunskap om länder som är aktuella i Migrationsverkets arbete (Lifos, 2016). Databasen 

finns till för medarbetarna som ett arbetsredskap samt som underlag för prognoserna. Målet med 

prognoserna är att kunna presentera en samlad analys, vilket innebär att det är myndighetens 

skyldighet att samla in all relevant information från berörda parter och myndigheter 

(Migrationsverket, 2015a).  
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3 .1 .2 .   ORGANISATIONENS   UPPBYGGNAD  

  

Figur 3.1. Migrationsverkets organisation. Publicerad med tillstånd av Migrationsverket. Källa: 
Migrationsverket. (2016f). Om Migrationsverket – vår organisation. Hämtad 2016-03-17, från 
http://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/var-organisation.html 

  

Migrationsverket leds av en generaldirektör. Direkt underordnad generaldirektören är staben 

och ett antal fristående funktioner som bland annat tillsyn, internredovisning och nationell 

samordning, där externa aktörer verkar tillsammans med myndigheten. Huvudkontoret är 

beläget i Norrköping med syftet att stödja och leda det operativa arbetet ute i regionerna. Den 

operativa verksamheten är sedan 2015 uppdelad i sex olika regioner; Nord, Mitt, Stockholm, 

Väst, Öst och Syd. I dessa finns enheter där sökande kan lämna in sitt ärende och få det prövat. 

Dessa är ansökningsenheten, mottagningsenheten, asylprövningsenheten och tillståndsenheten. 

Därtill finns även de nationella avdelningarna Förvar och Förvaltningsprocess. Förvar består av 

låsta avdelningar där asylsökande som ska lämna landet vistas. Förvaltningsprocessen handhar 

överklagande ärenden och företräder Migrationsverket i domstol. Kvalitetsavdelningen ansvarar 

för att utveckla och säkra kvalitén i myndighetens processer (Migrationsverket, 2016f).  
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3 .1 .3 .   ETT   ASYLÄRENDES   FLÖDE  

Nedan följer en beskrivning av ett asylärendes flöde på Migrationsverket, från det att den 

sökande kommer till Sverige tills det att ett beslut fattas. Asylärendets flöde är centralt i 

medarbetarnas berättelser och även i analysen, varför det är viktigt för läsaren att få en överblick 

över processen.  

 

 

Figur 3.2. Ett asylärendes flöde. Källa: Migrationsverket. (2016e). Om Migrationsverket – fakta om 
migration – fakta om ett ärendes gång. Hämtad 2016-03-17, från 
http://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/fakta-om-migration/fakta-om-ett-arendes-gang.html  

  

1. Den sökande anländer till Sverige.  

2. Den sökande lämnar in asylansökan och id-handlingar på Migrationsverkets 

ansökningsenhet. Ärendet registreras i systemet. Vid ansökningen ingår ett samtal där 

det ställs frågor om namn, ålder, land, språk, familj, varför den sökande valt att lämna 

hemlandet, resvägen och hälsa. Fotografering görs och fingeravtryck tas. Bedömning av 

eventuellt stöd från offentligt biträde görs även i detta stadie.    

3. I väntan på att få ansökan prövad skrivs den sökande in på mottagningsenheten.   

4. Asylansökan utreds och den sökande blir kallad till ett möte för att berätta varför hen 

söker skydd i Sverige. Detta sker hos asylprövningsenheten.    

5. Den sökande inväntar beslut.  

6. Ett beslut grundat på insamlad information tas enligt regler i svensk lag samt FN:s 

flyktingkonvention. Eventuell överklagan tar vid.   

(Migrationsverket, 2016e) 
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3.2.   LEAN  PÅ  MIGRATIONSVERKET    

Den officiella berättelsen är studiens formella utgångspunkt gällande Lean på Migrationsverket. 

Vi vill även ge läsaren en bild av vad Lean är för Migrationsverket samt hur 

implementeringsprocessen såg ut.  

 

3.2 .1 .   LEANRESAN        

 

Figur 3.3. Migrationsverkets leanresa. Publicerad med tillstånd av Migrationsverket. Källa: 
Migrationsverket. (2016p). Verkets leanresa [internt material]. Norrköping: Migrationsverket.  

 

Vid regeringsskiftet 2006 ses Sveriges migrationspolitik och därmed Migrationsverkets 

verksamhet över. I samband med detta får Migrationsverket krav från regeringen att de långa 

handläggningstiderna i asylprocessen, som präglar verksamheten vid den här tiden, måste 

förkortas. Detta är viktigt ur två aspekter; främst för den sökande eftersom beskedet kan ha 

avgörande konsekvenser för dennes framtid men även ur en finansieringssynpunkt eftersom ju 

längre den sökande får vänta desto mer påverkas statsbudgeten (Migrationsverket, 2011a).   

Detta leder till att Lean kommer in i bilden 2008 i hopp om att långsiktigt få ned 

handläggningstiderna (Migrationsverket, 2011a). Migrationsverket motiverar sitt införande av 

Lean som arbetssätt med grund i 7 § förvaltningslagen (1986:223) som vägleder 

Migrationsverkets uppdrag (Migrationsverket, 2012);   

Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt 
och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. (7 § 
förvaltningslagen, 1986:223)  

 

Med hjälp av en konsultfirma ses asylprocessen över och 2009 introduceras Lean på 

asylprövningsenheterna i landet i ett projekt som heter Kortare Väntan. Projektet får goda 

resultat i form av att handläggningstiderna minskar betydligt. År 2010 tas beslut om att hela 
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verksamheten ska arbeta leanbaserat (Migrationsverket, 2011a). I olika projekt fortsätter Lean 

att utvecklas på Migrationsverket och Lean Center bildas 2011 för att vara en stöttande pelare i 

myndighetens leanresa (Migrationsverket, 2012).    

  

3 .2 .2 .   MIGRATIONSVERKETS   LEAN        

Migrationsverkets Lean bygger på respekt för människan och ständiga förbättringar. Dessa 

värderingar ska vägleda myndigheten att lyckas med sitt uppdrag (Migrationsverket, 2013). 

Respekt för människan ska genomsyra allt myndigheten gör. Respekt ska visas till sökande, 

medarbetare och andra i omgivningen. Ständiga förbättringar innebär att Migrationsverket hela 

tiden strävar efter att förbättra sin verksamhet med fokus på kunden. Denna värdegrund 

upprätthålls sedan genom fyra principer som ska prägla beslutsfattandet; kundnytta, balans och 

harmoni, innovation och utveckling samt uthållighet (långsiktigt tänkande). Detta betyder att 

kunden ska stå i centrum och att Migrationsverket alltid ska sträva efter att öka värdet för kund. 

Balans och harmoni skapas i sin tur genom jämna flöden, vilket resulterar i en bättre arbetsmiljö 

med mindre stress. Lean ska bidra till en utvecklingsorienterad organisation och även vara 

utgångspunkt för långsiktigt tänkande och uthållighet (Migrationsverket, 2011a). 

Exempel på metoder och verktyg är standardiserade processer, system för ständiga förbättringar, 

värdeflödesanalys, teambaserat arbetssätt, visualiserat arbetssätt, handläggningstid (ledtid), ökad 

närvaro i verksamheten och coachande ledarskap (Migrationsverket, 2011a). Därtill införs en 

mötesstruktur innehållande morgon- och veckomöten på myndigheten för att främja teamarbetet 

och ständiga förbättringar (Migrationsverket, 2012).  

Lean på Migrationsverket handlar överlag om att;   

Vi ska arbeta så enkelt som möjligt, utan störningar, omarbeten och 
överarbeten för att utföra det uppdrag vi har. Minska ledtider så att vi 
uppfyller våra kunders värde på bästa sätt. Genom att använda de 
bästa kunskaperna på rätt ställen i processen, minska sölerier och 
minska ledtiderna leder det till att vi skapa värde för kunden och vår 
uppdragsgivare. (Migrationsverket, 2012, s. 11)   

  

För att lyckas med detta behöver Migrationsverket definiera vem som är kunden. Slutkunden är 

migranten, den sökande, och det är för denna som myndigheten existerar. Den sökande vänder 

sig till Migrationsverket för att få ett beslut och det är myndighetens jobb att leverera detta. 

Värde i sig handlar om 7 § förvaltningslagen (1986:223); att det ska gå snabbt och billigt att 

handlägga ett ärende utan att rättssäkerheten äventyras. Utifrån givna ramar och lagar levererar 
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därefter Migrationsverket värde till kunden beroende på behov. Detta görs i sin tur genom 

eliminering av slöseri som inte är värdeskapande för kunden (Migrationsverket, 2012). 

 

3.3.   FLYKTINGKRISEN  HÖSTEN  2015      

I denna del presenteras statistik och information gällande flyktingkrisen för att visa på krisens 

omfattning. Krisen eskalerade under hösten 2015, vilket illustreras i figur 3.4.  

  

Figur 3.4. Tidslinje flyktingkrisen. Källa: Migrationsverket. (2016j). Om Migrationsverket – nyhetsarkiv 
– 2015 – augusti – allt fler söker asyl i Sverige. Hämtad 2016-05-27, från 
http://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2015/2015-08-25-allt-fler-
manniskor-soker-nu-asyl-i-sverige.html; Migrationsverket. (2016k). Om Migrationsverket – nyhetsarkiv 
– 2015 – september – nya boendeplatser på gång trots ansträngt läge. Hämtad 2016-05-27, från 
http://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2015/2015-09-04-nya-
boendeplatser-pa-gang-trots-anstrangt-lage.html; Migrationsverket. (2016l). Om Migrationsverket – 
nyhetsarkiv – 2015 – oktober – något under 9700 asylsökande de senaste sju dagarna. Hämtad 2016-05-
27, från http://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2015/2015-10-23-
nagot-under-9-700-asylsokande-de-senaste-sju-dagarna.html; Migrationsverket. (2016m). Om 
Migrationsverket – nyhetsarkiv – 2015 – november – boendesituationen nu akut. Hämtad 2016-05-27, 
från http://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2015/2015-11-05-
boendesituationen-nu-akut.html; Migrationsverket. (2016n). Om Migrationsverket – nyhetsarkiv – 2015 – 
november – migrationsverket lånar personal från andra myndigheter. Hämtad 2016-05-27, från 
http://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2015/2015-11-26-
migrationsverket-lanar-personal-fran-andra-myndigheter.html; Migrationsverket. (2016o). Om 
Migrationsverket – nyhetsarkiv – 2015 – november – gränskontroller kan ge ett mer ordnat mottagande. 
Hämtad: 2016-05-27, från http://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-
2015/2015-11-12-granskontroller-kan-ge-ett-mer-ordnat-mottagande.html 

  

Under augusti månad började antalet asylsökande öka markant (Migrationsverket, 2016j). I 

början på september råder ett ansträngt boendeläge och myndighetens förmåga att lösa boende 

åt asylsökande sätts på prov (Migrationsverket, 2016k). Antalet asylsökande eskalerar i oktober 

och under vecka 47 söker nästan 10 000 personer asyl i Sverige (Migrationsverket, 2016l). I 

början på november slår myndigheten larm om att boendesituationen nu är akut i landet. Det är 

ett enormt behov av boende på ett redan överbelastat system och myndigheten efterfrågar hjälp 
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från kommuner (Migrationsverket, 2016m). I november måste myndigheten låna personal från 

andra myndigheter för att klara trycket (Migrationsverket, 2016n). Regeringen beslutar om att 

införa gränskontroller på Migrationsverkets inrådan, då myndigheten menar att det kommer leda 

till ett mer organiserat mottagande för asylsökande (Migrationsverket, 2016o). 

Myndigheten var inte beredd på detta händelseförlopp då deras prognoser för antal asylsökande 

inför 2015 var 90 000 (Migrationsverket, 2015a). Utfallet kom dock att bli någonting annat. 

Som figur 3.5. visar dubblerades nästan antalet sökande och totalt kom 163 000 

(Migrationsverket, 2016b). Den senaste krisen var under Balkankriget, då myndigheten hade 

totalt 84 000 asylsökande under 1992 (Migrationsverket, 2016g), vilket kan sättas i kontrast 

med 2015 års resultat.  

 

Figur 3.5. Totalt antal asylsökande 2014 och 2015. Källa: Migrationsverket. (2016b). Om 
Migrationsverket – statistik. Hämtad 2015-01-20, från http://www.migrationsverket.se/om-
migrationsverket/statistik.html 

  

Handläggningstiderna som tidigare hade förkortats i samband med implementeringen av Lean 

blev nu återigen längre (Migrationsverket, 2011b; 2014; 2016h). De genomsnittliga 

handläggningstiderna för åren 2008-2015 presenteras i nedan i figur 3.6. 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Totalt antal asylsökande 2014 och 2015

2014

2015



24  
  

 

Figur 3.6. Genomsnittlig handläggningstid 2008-2015. Källa: Migrationsverket. (2011b). Årsredovisning 
2010. Hämtad 2016-04-25, från 
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba63135f3/1381926443304/årsredovisnin
g_2010.pdf; Migrationsverket. (2014). Årsredovisning 2013. Hämtad 2016-04-25, från 
http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d29f5/1414049602234/årsredovisnin
g+2013.pdf; Migrationsverket. (2016h). Årsredovisning 2015. Hämtad 2016-04-25, från 
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871593f89/1456151216443/årsredovisning
+2015.pdf  

  

I samband med krisen behövde myndigheten massrekrytera. I årsredovisningen för 2015 

redovisade de en nettopersonalomsättning på 45 %, vilket kan jämföras med 2013 års 

nettopersonalomsättning på 13 % (Migrationsverket, 2014). År 2009 hade de strax över 3000 

anställda (Migrationsverket, 2011b). Sex år senare hade myndigheten över 7600 anställda 

(Migrationsverket, 2016h). Detta illustreras nedan i figur 3.7. 
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Figur 3.7. Antal anställda per år 2009-2015. Källa: Migrationsverket. (2011b). Årsredovisning 2010. 
Hämtad 2016-04-25, från 
http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba63135f3/1381926443304/årsredovisnin
g_2010.pdf; Migrationsverket. (2014). Årsredovisning 2013. Hämtad 2016-04-25, från 
http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d29f5/1414049602234/årsredovisnin
g+2013.pdf; Migrationsverket. (2016h). Årsredovisning 2015. Hämtad 2016-04-25, från 
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871593f89/1456151216443/årsredovisning
+2015.pdf 

  

3.4.   MEDARBETARNAS  BERÄTTELSER      

Mitt i flyktingkrisen befinner sig Migrationsverkets medarbetare. Samtliga påverkas av krisen 

trots att de arbetar på olika positioner. Regionchefen Stefan märker att den enorma ökningen av 

asylsökande påverkar hela verksamheten och ser hur handläggningstiderna snabbt förlängs. 

Navigatören Sofia upplever på avstånd hur tänket i myndigheten blir allt mer kortsiktigt och att 

mycket börjar handla om att släcka bränder. På teamledaren Karls enhet anställs mängder av ny 

personal som inte hinner få rätt upplärning. Handläggaren Linda står handfallen. Hon vill hjälpa 

alla men räcker inte till. Karin får släppa sina administrativa uppgifter och rycka ut med hjälp 

till ansökningsenheten.  

Nedan följer fem berättelser från medarbetare på Migrationsverket om hur de upplevde Lean på 

Migrationsverket innan och under flyktingkrisen 2015.  
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3 .4 .1 .   REGIONCHEFEN  STEFAN    

Stefan är regionchef på Migrationsverket och har således ett stort ansvar för medarbetare och 

chefer i regionen. Arbetet är väldigt brett och varierande då han är ansvarig för det som händer i 

regionen. År 2000 sätter Stefan för första gången sin fot innanför Migrationsverkets dörrar. Han 

hinner jobba som handläggare, teamledare och projektledare innan sin nuvarande tjänst som 

regionchef. På Migrationsverket känner Stefan att det finns utvecklingspotential samtidigt som 

man får jobba med frågor som berör. Att det finns en chans att göra skillnad, "Migrationsverket 

är en jättekul arbetsplats". 

"HUR   FAN   SKA   V I    FÅ   NED   HANDLÄGGNINGST IDERNA?"   

Under 2008 märker Stefan att Verket, som Stefan förkortar Migrationsverket, utsätts för en del 

svårigheter och att ledningen i samma veva börjar prata om något som heter Lean. Från hans 

perspektiv är detta dock ingen slump utan regeringen har uppmärksammat de långa 

handläggningstiderna och Verket känner en press på att snabbt få ned dessa. Stefan menar att de 

då såg Lean som en lösning.  

Lean här var mycket en problemlösningsgrej. Här finns ett problem. Det 
var inte så att - ah den har fina ädla tankar som vi nog ska testa för att de 
låter bra. Ungefär som man läser Bibeln. Utan det var såhär – hur fan ska 
vi få ned handläggningstiderna? (Stefan) 

  

Stefan upplever hur konsultfirman McKinsey och speciellt den dåvarande generaldirektören 

Dan Eliasson är väldigt pådrivande. Stefan själv blir involverad i utrullningen av Lean eftersom 

han efter en förfrågan från Dan Eliasson blir projektledare för Kortare Väntan projektet. Stefan 

känner att han vill tacka ja för att vara lojal mot myndigheten. Han vill vara med och rätta till de 

svårigheterna som finns. Först handlar det för Stefan mycket om att sätta sig in i projektet och 

läsa på om Lean samt diskutera projektets upplägg. När sedan Dan Eliasson i februari 2009 går 

ut i en presskonferens och säger att handläggningstiderna ska sänkas till hälften och att 

Migrationsverket ska arbeta leanbaserat ser Stefan ingen återvändo. Migrationsverket har nu 

"bundit sig vid masten" och projektet är tvunget att lyckas. Lean är tvunget att bli lyckat. Valet 

av att implementera Lean anser Stefan som vågat. Han liknar det vid att "ge sig in på obruten 

mark”, eftersom Lean vid den här tiden inte är vanligt förekommande i offentlig sektor. Stefan 

anser att det är väldigt speciellt av Verket att börja implementeringen i asylprocessen, som är 

den mest kostsamma och mediala av myndighetens processer. Projektet sätter igång i hopp om 

att uppfylla de effekter som Dan Eliasson utlovat. 
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"V I   HÖJDE   VÅR   FÖRMÅGA  ATT   PRATA   PROCESSER"         

Senare under 2009 rullas projektet ut för att få asylprövningsenheterna i landet att arbeta 

leanbaserat. Väl ute i verksamheten möts Stefan med kollegor av olika reaktioner. Dock finns 

det inte riktigt tid att ta hänsyn till detta menar Stefan. Det finns ingen tid att "få med alla på 

båten" då påtryckningarna från regeringens sida inte tillät processen att vara längre än den var. 

Men Stefan anser dock inte att detta var något negativt i sig utan menar att med en för lång 

process riskerar istället det hela att rinna ut i sanden och bli resultatlöst. Nu behövde projektet 

generera snabba resultat. Samtidigt noterar han hur Lean tog bättre fäste på vissa enheter än 

andra.   

Tiden går och när projektet är slut har Stefan och hans kollegor lyckats. Stefan ser hur 

handläggningstiderna har minskat avsevärt och effektiviteten har ökat. Men det som från hans 

synvinkel ändras mest är förmågan att prata processer. Han är så pass övertygad att han säger att 

"även den mest kritiska skulle hålla med om det". Det som förändras enligt Stefan är att man 

blir bättre på att utveckla, identifiera och förändra processer. Innan kunde man prata om att 

förändra en process "till döda dagar" men att processkartläggning är som en "grundutbildning 

som man fått som sen då förhoppningsvis är tillämplig hela tiden". Under denna tid utvecklas 

även Lean till att bli en kompass för Stefan.  

Jag tycker väl att Lean för mig är lite som en kompass. Att följer man 
den, de principerna som finns, det tänket som finns. Så ökar 
möjligheten att du går åt rätt håll. Men det är inte en garanti för att du 
kommer fram. Kompassriktningen kan vara fel någon gång också. 
Men det är någonting för alla att hålla sig i så. (Stefan) 

 

Detta går hand i hand med att han anser att Lean ska ses som en filosofi som är hjälpsam för 

hela verksamheten. Att det är lätt att fastna i leanattributen såsom ständiga förbättringar, 

morgonmöten och whiteboardtavlor och tro att det är det som är grejen. Allteftersom anser han 

också att det är möjligt att släppa Toyotareferenserna då det går att skapa sina egna exempel.   

" JAG   ÖNSKAR    INTE   MIN   VÄRSTA   OVÄN  ATT   GÅ    IGENOM  DEN   HÖSTEN"         

Stefan börjar 2014 arbeta som regionchef. Tiden går fort och snart står hösten 2015 för dörren. 

Stefan märker tydligt hur trycket på verksamheten ökar. Istället för 80 nya asylsökande om 

dagen till hans region, som anlände under sommarmånaderna, börjar det nu komma 200-400 

sökande per dag. Han pratar om en ökning på 400 %. "Det är inte många verksamheter som mår 

särskilt bra om du plussar på 400 % så där". Beskrivningen om höstens kris löper vidare.  

Jag önskar inte min värsta ovän att gå igenom den hösten. Ärligt talat 
för att det var så många saker som ställdes på sin spets under så lång tid. 
Ni kan tänka er att det var liksom ett läge där allting, om vi pratar om 
sånt som man vill ha i sitt yrkesliv och det gäller nog många. Man vill 
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ha framförhållning, ordning och reda. Man vill ha ja, effektivitet och allt 
vad du vill. Allt det där blev bara stadigt värre och värre under hösten. 
Mycket, ur ett chefsperspektiv, hafsande så. Otroligt korta deadlines. 
Hann aldrig förbereda något vettigt. (Stefan) 

  

Som chef får Stefan en central roll i krisen och är den som ska hålla i alla trådarna och se till så 

att allt fungerar. Hans ansvar är ju allt som händer i regionen. Han berättar hur myndighetens 

beredskapsplan dras igång, dvs. hur de ska fördela resurserna och att det bildas en krisgrupp och 

en krisledning.  

Stefan får under krisen arbeta på ett sätt som är allt annat än vad han önskar som chef. Både 

Stefan och resterande delar av organisationen får arbeta med "brandsläckning". Inte heller är det 

möjligt att upprätthålla de faktiska processerna på samma sätt som innan. Även 

kommunikationen fallerar och handläggningstiderna ökar. Anledningen till dessa ovanstående 

följder är att trycket är för högt och inte, som Stefan anser att många tror, att Lean i sig inte 

fungerar, "det är en fälla man inte helst ska gå i tycker jag". Det är inte något fel på 

leanprinciperna, menar han, utan det är logiskt - det går inte att trolla med metodiken. Om 

trycket ökar så pass mycket med samma resurs kommer handläggningstiderna att förlängas. 

Stefan tror dock att oavsett om det idag inte går att se de effekter som Lean hade vid 

implementeringen gällande handläggningstider finns Lean fortfarande där. Han menar till och 

med att hade de inte haft Lean i ryggen hade handläggningstiderna varit ännu längre än vad de 

är idag.  

Så jag tror någonstans att letade man efter tydliga leanreferenser under 
höstsituationen då får man titta under ytan. Man måste veta vad man 
jämför med. (Stefan) 

 

Som chef märker Stefan även hur det finns spridda skurar gällande krismedvetenhet; förståelsen 

för att det är nytt läge och att man därmed måste agera annorlunda. Att det i en kris inte går att 

hålla kvar vid gamla standarder som representerar det normala. Stefan väljer att exemplifiera 

gällande massrekryteringen. Rekryteringsprocessen kan inte fungera i kris som den gör vid 

normalläge. Utan den processen i sådant läge vill Stefan att man ska "kasta all världens väg för 

vi behöver göra någonting annat nu. Nu behöver det gå fort. Det är ett nytt läge". Det som är 

tydligt från Stefan perspektiv är att alla inte når krismedvetenhet utan det finns de som inte 

reagerar lika snabbt som de borde och ifrågasätter därför saker när de egentligen bara borde 

levererat vad som bads om.   

Andra saker som förändras under krisen som Stefan uppmärksammar är innebörden av 

förbättringsarbetet. Det ändras från att förbättra för att det är bra till att förbättra för att inte 
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brinna inne. Stefan ser även hur uthålligheten sätts på prov. Han ser hur medarbetarna blir 

tröttare och tröttare men samtidigt hur teamledarna försöker hålla uppe moralen samt ansvara 

för stora delar av det praktiska arbetet. Teamledarnas stora ansvar under krisen är enligt Stefan 

oerhört viktigt under hösten. Uppföljning brukar ske varje vecka innan men får nu ske varje dag 

istället. Han ser hur morgonmötena ändrade innehåll från normaltillståndet för att se "vem står 

upp och vem är inte i fighting spirit liksom". Han betonar även vikten av morgonmötena som en 

bidragande faktor till att de faktiskt klarar av krisen så bra som de gör.   

"V I    STOD  PALL   NÄR   DET   BEHÖVDES"         

Stefan menar såhär i efterhand att det är lätt att säga att hade vi bara gjort såhär hade det blivit 

bra. Speciellt gällande kommunikationen. Men från hans perspektiv är kommunikationen det 

första som ryker i en sådan här situation. Han menar att kommunikationssystemet kan vara det 

bästa i hela värden, men det kommer ändå någonstans att gå sönder under sådana här 

förhållanden. Men överlag är Stefan ändå nöjd med hur Migrationsverket tar sig an hösten. 

Trots en del spill klarar de uppgiften. Han uttrycker även en stolthet över medarbetarna.   

Ju slitit vi än hade det allihopa, i alla led så löste vi uppgiften. Vi stod 
pall när det behövdes. Och det, jag tvivlade faktiskt inte på att vi 
skulle göra det.  (Stefan) 

  

3 .4 .2 .   NAVIGATÖREN  SOFIA      

Sofia börjar på Migrationsverket redan 1985 och arbetar under sina år både som assistent och 

handläggare samt, efter universitetsstudier, på IT-avdelningen. Väl på IT-avdelningen kommer 

det 2010 ett beslut om att hela Verket ska börja arbeta leanbaserat. Innan dess har Sofia bara 

hört talas om Lean i Kortare Väntan projektet, men är inte införstådd med vad det faktiskt 

handlar om.   

Kortare Väntan projektet hörde man talas om men inte egentligen 
varför utan, ja, Kortare Väntan - det lät ju bra. (Sofia) 

  

Sofia och de andra kollegorna på IT-avdelningen ställer sig frågan "hur gör vi här hos oss då?" 

Just IT-avdelningen kommer överens om att ta hjälp av konsulter från Fujitsu som redan jobbar 

med Lean, eftersom de själva på avdelningen inte har den kunskapen. Sofia tillsammans med en 

del kollegor går på utbildning för att lära sig om grunderna och verktygen inom Lean. Detta är 

dock inte nog för Sofia - hon vill veta mer och är intresserad av att ta reda på vad Lean 

egentligen handlar om. Hon köper boken The Toyota Way av Jeffrey Liker för att fördjupa sig 

på ämnet.     
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Ja, det här är ju bara bra. Ingen kan ju tycka att detta är något dåligt? 
Många säger att det är sunt förnuft. Ja, det är det ju. Men det är 
samtidigt systematiserat och organiserat. (Sofia)  

  

Sofia och hennes kollegor, som också var på utbildning, börjar därefter utbilda resterande 100 

medarbetare på avdelningen. De vill att alla ska förstå Leans innebörd; "det räcker ju inte med 

att vi är 17 som tycker att det här är jättebra, alla andra måste ju också förstå vad det här handlar 

om". På avdelningen introduceras team, morgonmöten, ständiga förbättringar och 

whiteboardtavlor. Det görs en processkartläggning och värdeflödesanalys. Allt för att 

avdelningen ska anpassas enligt Lean. Sofia tycker att det märks att det får bättre fäste på vissa 

delar av avdelningen än andra. Flera menar att Lean tillför en annan dimension till arbetet. 

Mycket fokus under implementeringsperioden för Sofias del handlar om just själva 

leanverktygen.  

"V I   MÅSTE   FORMA  VÅRT   EGET   SÄTT"   

Under 2012 är Sofias fascination av Lean starkare än någonsin. I samma veva öppnas Lean 

Center på myndigheten och Sofia får en anställning som navigatör. Detta för att "öka 

leanmognaden på Verket". Det blir rörigt då olika avdelningar inom organisationen tar hjälp av 

olika konsultfirmor och nu vill man få ett enat Lean. Ett Lean som är vårt, berättar hon. Sofia får 

tillsammans med de andra fem navigatörerna i uppgift att ta fram utbildningar om Lean. Det 

som är svårast i hennes arbete tycker hon är hur man ska säkerställa att medarbetarna använder 

sig av Lean som arbetssätt.    

Det har vi liksom brustit i. Och vissa enheter har ju gått bättre än 
andra, där man haft en entusiasm. (Sofia) 

 

Sofias kunskap om Lean fortsätter att växa och utvecklar sig till att bli ett tankesätt. Hon och de 

andra på Lean Center kämpar med att få ut det i organisationen. Men från Sofias perspektiv når 

det inte riktigt fram.    

För mig är Lean ett sätt att tänka. Ett förhållningssätt. Handlar mycket 
om hur vi förhåller oss till varandra hur liksom, ja, har den här känslan 
av att vi vill någonting bra tillsammans. Lyssna på varandra och jobba 
mycket med återkoppling. Hur kan vi göra det här bättre? I början var 
det mycket mera verktyg och det är ju det klassiska, Lean är ju 5S och 
A3 och tavlor också, men mycket värderingar liksom. Och jag ser att 
vi saknar det. På Verket har vi ju värdeord som har tagits fram i ett 
jättestort arbete som gjordes med jättemånga medarbetare. Det är 
empati, tydlighet och mod. Och det här är ju liksom själva basen, sen 
måste ju vi, det här måste kopplas till principer för hur vi ska tänka när 
vi tar beslut och sånt. Och sen kan man koppla på metoden, verktygen. 
Men vi saknar vissa - vi saknar de här principerna. (Sofia) 
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Efter en omfattande omstrukturering på Migrationsverket skapas i början av 2015 

kvalitetsavdelningen där Sofia hädanefter har sin anställning. Även Lean Center följer med hit 

som fortsatt består av ett nätverk av navigatörer över Sverige som fortsätter stödja 

myndighetens leanarbete.  

"DET   VAR    JU   BARA   ATT   HÅLLA   NÄSAN  ÖVER   VATTENYTAN"         

Senare under 2015 blir trycket på Migrationsverket otroligt stort till följd av flyktingkrisen. Som 

Sofia själv beskriver det:  

[…] situationen då som i somras och hela hösten med så mycket 
asylsökande som kom, det var ju bara att hålla näsan över vattenytan. 
Vi hade en inströmning i vecka 47 tror jag, på tio tusen asylsökande. 
På en vecka. Det var ju jättemycket. (Sofia) 

  

Sofia befinner sig inte i krisens mittpunkt utan är avskärmad i sin roll som navigatör, som hon 

själv ser på det. Men såklart påverkas hon. Hennes erfarenhet inom ledning av workshops gör 

att hon blir inkallad att hjälpa krisstaben att få fram nya idéer. Hon blir även en del av en 

extrainsatt boendegrupp för att hjälpa den ordinarie gruppen att utforska vidare möjligheter.   

Hon får därmed ett perspektiv på krisen som är lite distanserat. Hon ser utifrån hur 

morgonmöten samt teamarbetet håller i sig medan sådant som förbättringsarbete inte går att 

fokusera på i samma utsträckning och hur Migrationsverket övergår till en släcka bränder 

verksamhet. En verksamhet med ett kortsiktigt tänk.    

Och vi försöker då, vi som kommer lite på distans från det här allra 
hetaste liksom, då kommer vi och säger liksom "tänk långsiktigt". "Ja 
men det har vi väl inte tid med!" [skratt] "Det kan ju dom säga" tycker 
dom då. (Sofia) 

 

Det som hon ser blir konsekvenserna av detta kortsiktiga tänk är att man utesluter att fråga den 

sökande om viss information eftersom det är bråttom att få alla registrerade. Det förekommer 

många dubbelregistreringar och den information som utelämnas måste man ta in senare istället, 

alltså skjuts arbetet bara framåt. Hon ifrågasätter också kvalitén på detta samtidigt som hon har 

en medkänsla för de som är i krisens centrum. Hon förstår varför det blir såhär. Att ledningen 

tvingas till att ta kortsiktiga beslut och att det inte är lätt för de som står mitt i krisen. "Vad ska 

vi göra? Vi är ju människor. Vi måste ta hand om dem".    

"MAN  SER    JU   ATT   DET   BL IR   URVATTNAT"      

Även nu under 2016 präglas hennes uppdrag av krisen. Hon är exempelvis aktiv i en workshop 

gällande höstens situation. Dessutom är Sofia aktiv i region Nord där hon försöker hjälpa till 

med arbetet enligt Lean då det kommit så pass många nya medarbetare att Lean blir "urvattnat", 
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som hon själv uttrycker det. Grunden måste på plats igen. Arbetsstyrkan fördubblas på bara 

några år och de nya medarbetarna, framförallt på ledningsnivå, har inte alltid det här tänket, 

menar Sofia. Det är inte heller alltid de nyanställda får den introduktion till Lean som de 

behöver. Migrationsverket är inte heller så bra många gånger på att introducera det, menar 

Sofia. I grund och botten menar hon att det är chefer och ledare som måste tänka Lean, nya som 

gamla.  

Sofias förväntningar på Lean uppfylls inte; "tanken var att Lean skulle leva vidare och de har 

väl gått lite sådär". Men Lean för Sofias del blir det dock inte urvattnat. Hon står fast vid Lean 

och tror på filosofin. Sedan 2012 fram tills idag börjar hon se det mer mjuka tankesättet i Lean 

och inte bara verktygen. Detta gäller inte bara på arbetsplatsen utan även i privatlivet.    

För tänkte jag "det är väl bara att göra såhär.” Men just det, vi är ju 
människor också. Då är det folk som tycker och tänker, och jag tänker 
ofta på att även i liksom privata sammanhang, när man umgås och hur 
man pratar med varandra och hur man diskuterar och är öppna för 
varandras förslag. Inte bara sågar direkt. Så, det tycker jag är 
jätteviktig grund i det. (Sofia)   

	    

3 .4 .3 .   TEAMLEDAREN  KARL      

Sedan 30 år tillbaka jobbar Karl på Migrationsverket. Han trivs på sitt arbete. Mestadels arbetar 

han i initialprocessen där den sökande för första gången kommer i kontakt med myndigheten. 

Sedan 2010 har han rollen som teamledare på en av Migrationsverkets ansökningsenheter, en 

roll som infördes i samband med att Lean introduceras på myndigheten. Vid ett par tillfällen 

arbetar han med introduceringen av Lean vid bland annat två prövningsenheter. Enligt honom 

själv är han involverad i Lean på Migrationsverket ”i allra högsta grad.”  

" JAG    SER    ETT    FOTBOLLSLAG    DÄR    MAN   FÖRSÖKER    GÖRA    VARJE    SPELARE    L ITE   

BÄTTRE   VARJE   DAG"   

Vid införandet av Lean är Karl facklig företrädare på Migrationsverket. Han upplever en väldig 

popularitet kring Lean – ett begrepp som plötsligt är överallt och något som alla pratar om och 

ska arbeta enligt. Karl är från början motståndare till att införa Lean. Flera omorganisationer på 

myndigheten har vid denna tid redan ägt rum och Karl upplever att ingen egentligen fått någon 

större genomslagskraft.  

[…] jag var lite kritisk till det från början men sen när jag fick det 
förklarat för mig så började jag läsa jättemycket om detta. Och inser 
då att det här är kanske det vi behöver på myndigheten för att få 
ordning på det som jag skulle vilja beskriva som vi har haft på 
myndigheten i många år – en släcka bränder verksamhet […] (Karl)  
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Karl upptäcker många paralleller från idrottsvärlden där han själv kommer ifrån; hur en 

fotbollstränare måste prata med spelarna och coacha dem. Att coacha sina medarbetare är en av 

hans självklara arbetsuppgifter på Migrationsverket och idag ser sig Karl i stället som en 

ambassadör för Lean. 

Som teamledare ansvarar Karl normalt för sitt team på 10-12 personer som arbetar som 

assistenter, handläggare och beslutsfattare. Karl berättar att en teamledares arbete är indelat i 

fem delar; arbetsplanering, coaching, operativt arbete, förbättringsarbete samt styrning och 

uppföljning. Arbetet skiljer sig från dag till dag. Mycket vikt läggs vid att ha en behaglig 

arbetsmiljö och att coacha medarbetarna till att utvecklas. Han driver förbättringsarbete och 

arbetar med uppföljning och återkoppling till medarbetarna. Han förklarar att införandet av 

teamledare innebär att det som cheferna brukar göra istället läggs på teamledarna, med vilket 

också ett stort ansvar kommer. Han upplever att den största skillnaden från innan Lean är hans 

syn på medarbetarna; idag uppfattar han snabbt om någon i teamet till exempel mår dåligt eller 

är stressad.  

"LEAN   FÖR   MIG   ÄR   EN   HELHETSSYN   –   EN   LÅNGS IKT IG   HELHETSSYN"   

På Migrationsverket befinner sig handläggningstiderna på 257 dagar under 2008. Efter 

implementeringen av Lean berättar Karl att resultat märks snabbt och att handläggningstiderna 

sjunker till 90 dagar. Orsaken är enligt Karl helt klart implementeringen av Lean.  

För Karl är Lean dock ett svårt begrepp. Ju mer han läser desto svårare blir det att ta in eftersom 

man inte kan välja allt. Från hans perspektiv anser han Lean vara en bra metod och ser det som 

en långsiktig helhetslösning där man bygger sitt eget Lean eftersom det finns så många delar. 

Men Lean är ingenting man fixar på en eftermiddag, något Karl lär sig längs vägen. 

För det är inget "quick fix-Lean", Lean är ett långsiktigt tänkande med 
uppföljning som ger oss svar på vad vi ska förändra. Att följa upp och 
förbättra varje medarbetare i det dagliga. Lite grann varje dag. […] Det 
är ganska kul att jobba Lean jämfört med hur jag jobbade tidigare. 
(Karl) 

  

Att ha den sökande i centrum och att myndighetens arbete utgår från kunden är väldigt viktigt 

för Migrationsverket, något som går igen i hans eget arbete. På hans arbetsplats använder de sig 

av visualisering med hjälp av tavlor och magneter för att underlätta bevakning av flöden. Karl 

nämner även 5S som en metod för att identifiera problem, och berättar med glädje i rösten om 

arbetssättets framgång. Varje morgon startar de upp dagen med ett morgonmöte på 15-20 

minuter för att gå igenom händelser och information, något som är en vana efter att Lean införs.   
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Ledningen gör dock en stor miss då Lean introduceras och mycket kan göras bättre, menar Karl. 

Speciellt cheferna glöms bort och plötsligt är det väldigt otydligt vad just deras uppgifter är i 

och med införandet av teamledarna. ”Vi kan inte ha en verksamhet där liksom hälften jobbar 

Lean och hälften inte gör det”, förklarar Karl och menar att detta är en stor utmaning för både 

medarbetare och ledning vid introduceringen av det nya arbetssättet.  

”MAN  SKA   ALDR IG   VÄLJA   BORT   DET   SOM  ÄR   BRA”   

Hösten 2015 kommer med stora utmaningar. Enligt Karl är myndighetens allra största utmaning 

att hantera den mängd sökande som anländer. Ska alla kunna erbjudas tak över huvudet? Också 

i arbetet enligt Lean uppstår nu brister. 

Coachning och förbättringsarbete och uppföljning, det lades lite på 
vila. Vi var tvungna till att göra så. Där är det klart man tappar. Som 
jag som vart med från hela resan och jag tyckte inte vi skulle gjort det. 
Jag tyckte vi skulle fortsätta. Man ska aldrig välja bort det som är bra. 
(Karl)  

  

Verksamheten befinner sig åter i en släcka bränder verksamhet, precis som före 

implementeringen av Lean. Utöver sitt vanliga team blir Karl nu ledare för ytterligare kvälls- 

och natteam och har som mest ansvar för 25 personer. Just det höga antalet menar han kanske 

inte är optimalt då det från början är menat att teamen skulle bestå av 5-8 personer. 

Massrekrytering för att kunna stå upp mot efterfrågan innebär att de nyanställda får en 

snabbupplärning. Han upplever att den nya nattpersonalen blir lämnade åt sitt öde och får göra 

så gott de kan. Med tanke på den bristfälliga informationen handlar mycket av dagsarbetet 

därefter åt reparationsarbete, något som påverkar flödena. Karl menar att detta inte går att 

beskylla personalen för utan är helt och hållet ledningens egna fel. Ingen introduktion till 

arbetssättet Lean hinns med, utan fokus ligger på att lära ut de nödvändigaste arbetsmomenten 

så fort som möjligt. Överlag menar Karl att kommunikationen brister under krisen, framförallt 

på grund av att ingen verkar veta vad faktiskt händer. 

Vi hade inte förväntat oss att det skulle komma så många och därför har 
vi inte förberett – hur jobbar vi med Lean när det ser ut såhär? Vi hade 
inte tänkt den tanken. (Karl)  

 

Mycket av arbetet framöver handlar om att ”titta i backspegeln” för att upptäcka vad som kan 

förbättras, hur sådana här kriser ska hanteras och hur leanmetodiken kan utvecklas, bland annat 

med hjälp av personalenkäter. De har 10 000 ärenden på hans ansökningsenhet som fortfarande 

inte skickats ut till en asylprövningsenhet. Den stora utmaningen för Migrationsverket börjar nu. 
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3 .4 .4 .   HANDLÄGGAREN  L INDA  

Linda arbetar som handläggare på Migrationsverket. Hon börjar som semestervikarie i maj 2015 

och får därefter anställning som handläggare. Hon börjar arbeta på ansökningsenheten och är 

idag på nationellt servicecenter med ungefär samma arbetsuppgifter inom asylregistrering, 

mottagningsfrågor och tillståndsärenden. Linda menar att mixen av det direkta mötet med de 

sökande samtidigt som man får fördjupa sig i ärenden är bra och hon berättar att hon trivs på 

Migrationsverket, trots en jobbig höst.  

” JAG   HADE    JU   TUREN  ATT   BÖRJA    INNAN  HÖSTEN”         

Sommaren börjar lugnt. Nytt jobb och nya arbetsuppgifter att lära sig. Linda går bredvid i 

början och hennes medarbetare ger henne en ordentlig introduktion av den nya arbetsplatsen. 

Hon får lära sig hela flödet innan hon börjar jobba på riktigt, från det att ett ärende registreras i 

receptionen tills den sökande går därifrån. De arbetar i ganska små team på 6-7 personer som 

består av assistenter, handläggare, beslutsfattare och en teamledare. Varje morgon har teamet ett 

möte där de går igenom dagens arbetsplanering och andra nyheter. De använder sig av 

anslagstavlor för att överskåda arbetsplaneringen och har Excelfiler för förbättringsförslag. Hon 

beskriver en öppen kultur där man kan gå till sina närmsta chefer för att ta upp 

problemområden.  

Jag hade ju turen att börja innan hösten. Så jag fick ju känna på det där 
med att jobba i normalläge litegrann också så vi hann ju ha en ordentlig 
introduktion, vi fick gå bredvid dom som hade jobbat där lite längre. 
Liksom lära oss hela flödet innan vi var tvungna att kasta oss in i 
arbetet. De som kom senare under hösten dom blev ju bara inslängda i 
en uppgift och det fanns ju ingen tid för ordentlig upplärning där. 
(Linda) 

 

Vid höstens massrekrytering får istället Linda, som är relativt ny på Migrationsverket, axla 

rollen som lärare åt grupper om fem personer och se till så att de nya lär sig de nödvändigaste 

kunskaperna för arbetet. Linda berättar om hur hon upplever en ständigt närvarande press på att 

allt skulle gå väldigt snabbt.   

" JA ,   V I   HAR    JU   F INA   POWERPOINTPRESENTAT IONER   OM  LEAN"      

Tidigt får Linda höra att Migrationsverket arbetar med något som kallas för Lean, vilket under 

hennes tid på myndigheten hittills inte varit särskilt tydligt. Hon upplever att väldigt lite av det 

de gör är kopplat till arbetssättet, trots många fina powerpointpresentationer om Lean. Även om 

Linda inte arbetat på myndigheten särskilt länge uppfattar hon en allmän attityd på arbetsplatsen 

om att Lean är ”tramsigt”, kanske framförallt eftersom de arbetar med människor och inte med 

produkter, menar hon. Mycket av det som ska vara Lean känns dessutom som självklarheter 

enligt Linda, och nämner slimmade flöden, vikten av att lyssna till sina medarbetare samt att ta 
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tillvara på kunskap. För Linda handlar Lean om att man ska försöka skala bort allt som är 

onödigt och stör processen. Vidare förklarar hon hur Migrationsverket ska vara serviceorienterat 

och att man måste se personen som står framför en, vilket betyder att man ska försöka tänka 

utifrån den sökandes perspektiv.   

På hennes nya avdelning ska i april 2016 ett nytt arbetssätt introduceras, där handläggaren ska 

följa med den sökande genom ett antal stationer i asylregistreringsflödet och på så sätt menas 

färre mellanhänder och flaskhalsar uppstå. Idag är många av stationerna olika tidskrävande; 

fotograferingen kan gå på 2 minuter medan samtal tar 90 minuter. Linda tycker det verkar 

vettigt att myndigheten försöker slimma till processerna.   

”MAN  KÄNDE   S IG   VÄLD IGT   OT ILLRÄCKL IG”      

Hösten 2015 känns redan långt borta för Linda. Hon märker att allt inte är som det ska när ett 

beslut uppifrån kommer om att normalläge inte längre gäller, utan att det nu är någon form av 

undantagstillstånd som råder. De får nya direktiv i ansökningsprocessen; allt utom det 

nödvändigaste ska hoppas över. Detta betyder bland annat att inga samtal med de sökande 

längre ska hållas. Korta möten där vissa inte ens får berätta varför de kommer till Sverige och 

därefter, som Linda beskriver det; ”Sen var det liksom: tack och hej!”. Vänthallen är ständigt 

proppfull och tält sätts upp utanför. Linda berättar hur de sökande slussas från ena stationen till 

den andra och när de är klara med registreringen får de bege sig till boendet.   

Man kände sig väldigt otillräcklig. Man kunde inte sitta och prata med 
någon. Man kunde inte… Jag vet inte. Man hade hjärtat såhär hela tiden 
[klapprar sig på bröstet]. Men det var bara att jobba på och ta nästa, 
nästa och nästa… (Linda) 

  

Linda vet att många av de som sökte i september fortfarande inte har haft någon kontakt med 

Migrationsverket. Bara tystnad. Detta kommer att påverka kvalitén på asylprövningsprocessen, 

eftersom de kommer att ha väldigt begränsad information om den sökande och således får börja 

om.    

Även privat påverkas Linda av jobbsituationen. Hon drömmer om jobbet på nätterna, känner sig 

väldigt stressad och kan inte släppa arbetet efter att hon går hem.  

”DET   BLEV    JU    INTE   BRA   ÄNDÅ,   MEN  DET   KANSKE   BLEV   DET   MINST   DÅL IGA”   

Enligt Linda hamnar Migrationsverket i en övermäktig situation och förstår att de på sätt och vis 

försöker göra det bästa. Att arbeta enligt Lean blir ingen prioritet under hösten, uppfattar Linda 

det som. Det handlar om att Migrationsverket behöver anpassa sig till en ny situation genom att 

bland annat försöka dirigera flöden.  
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Vi gjorde väl så gott vi kunde, vi försökte ju ändra på saker – eller vi 
ändrade på saker – dirigerade flödet för att vi hade en ny situation och 
försökte anpassa oss till liksom. Det blev ju inte bra ändå, men det 
kanske blev det minst dåliga. (Linda)  

  

Linda menar att samarbetet mellan enheterna på Migrationsverket kan vara mycket bättre, men 

tror att det har mycket att göra med kulturer som finns på myndigheten. Personer från olika 

avdelningar får under krisen släppa sitt jobb och bege sig till asylregistreringsenheterna, vilket 

gör att deras vanliga arbete sackar efter. Morgonmötena beskriver Linda som väldigt viktiga 

under hösten. Mycket information kan komma in om nätterna och det var viktigt att själv få koll 

på arbetsplaneringen och veta vem man kan vända sig till. ”Vi har ju kanske hållit oss flytande 

men det är inte som att vi har klarat det med bravur”, sammanfattar Linda hösten med.  

 

3.4 .5 .   ADMINISTRATIVA   HANDLÄGGAREN  KARIN      

Karin arbetar på Migrationsverket sedan 2008 och de senaste fem åren på en asylprövningsenhet 

som administrativ handläggare. Idag innefattar hennes arbetsuppgifter mycket administrativt 

arbete så som registrering av dokument som kommer in, hantering av id-handlingar, bokning av 

tolkar och "tusen småsaker". Karin ingår inte med sin tjänst i något team men är samtidigt 

knuten till ett. Istället arbetar hon i en grupp med åtta andra administrativa handläggare. Varje 

morgon träffas gruppen under morgonmöten för att stämma av dagens arbete.  

Karin trivs på sin arbetsplats. Men det är på gott och ont, menar hon. Arbetet svänger mycket 

beroende på omvärlden. "Man får liksom inte vara för fyrkantig", påpekar hon och lyfter fram 

vikten av att som medarbetare var beredd att tänka om. Detta är för Karin även charmen med 

jobbet på Migrationsverket; att man måste vara öppen för förändringar.   

"V I   HAR    INTE   PRATAT   OM  LEAN   PÅ   FYRA   ÅR"         

Karin måste tänka efter för att minnas hur det gick till när Lean rullas ut på enheten. Lean för 

Karin är när ett ärende går så rakt som möjligt utan mellanled. Fokus ska ligga på den sökande. 

Överlag tycker hon ändå att det har förbättrats sedan Lean introducerades, framförallt för den 

sökande. Även möjligheten för de anställda att lämna förbättringsförslag berättar Karin lät 

lovande till en början. Det finns mallar där man kan fylla i ett problem och ett förslag på hur 

detta kan lösas och därefter ett system för hur det hanteras. Vissa går igenom, vissa gör det inte. 

Men efter en tid verkar det rinna ut i sanden.    

Den första tiden upplever Karin att Lean är ”inne” och att många arbetar aktivt med det. Men 

efter några år försvinner det.  
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Alltså nu har ingen pratat om Lean på väldigt, väldigt länge. Jag har 
liksom inte ens hört. Förut fanns de till och med något i våra 
utbildningssystem som hette ”Lean introduktion”. Man kunde anmäla 
sig till någon slags utbildning men jag vet inte om den är kvar. Det är 
ingen som har gått den vad jag vet. Jag har inte gjort det i alla fall. 
(Karin)  

  

"DET   F INNS    JU    INGET   FLÖDE   LÄNGRE   L IKSOM"      

När hösten kommer och flyktingkrisen eskalerar får arbetet läggas om och arbetssättet "sviktade 

lite grann i knäna". Karin och hennes medarbetare får rycka in och hjälpa till på 

ansökningsenheten och jobba övertid.    

Karin ser likheter idag med hur det såg ut innan Lean kom till myndigheten, speciellt med tanke 

på mängden ärenden som står på kö. Flödet av ärenden är stoppat sedan september 2015 på 

grund av att fler asylprövningsmöten inte kan bokas in efter sista april. Idag finns runt 2800 

ärenden i källaren som varken har tillräckligt med information för asylprövning eller datum 

inbokat för detta. De sökande registreras, ger fingeravtryck och får höra "tack för din ansökan, 

vi hör av oss.” Det kan ta upp emot ett och ett halvt år. Karin och hennes medarbetare får ta 

emot väldigt många telefonsamtal från oroliga och frustrerade sökande som fortfarande inte 

blivit kallade på utredning. 

Karin uttrycker en oro för hur detta ska gå framöver. Hon förklarar hur ett beslut under hösten 

kommer från ledningen som innebär att istället för samtal där de sökande förklarar sin situation 

får de endast fylla i en blankett, vilket gjort att mycket information redan från början går 

förlorad.   

Nu, när det blev såhär akut. Då kortade de ju ned hela 
ansökningsförfarandet. Så att sökandena fick liksom en blankett att fylla 
i olika frågor själv. Allt från vilken dag de reste in i Sverige till 
födelseort, hemort och allting berörs liksom rent skriftligt. Sökande har 
inte fått sitta och prata med någon utan de har bara fått fylla i en 
blankett. […] Och då missas det ju ganska mycket. Så där tror jag att det 
kommer att bli kanske svårare asylutredningar på de här ärendena sen. 
För att de har inte samma, ja, bakgrundsmaterial på sökanden. Som man 
ska ha. (Karin) 

  

Hon tror att Migrationsverket inte hade gått runt om det inte vore för den lojalitet som 

medarbetarna visar.   

Man gör det ju för att det är ju faktiskt en människa i nöd. Hade det 
varit en produkt, då hade man kunnat bara – nej mitt skift är slut. Jag 
går hem. Men när det är människor som liksom kommer och man ser 
barn och de har fått sova i receptionerna och sånt. Då stämplar du inte 
bara ut och går hem. För att vart ska dom ta vägen liksom? (Karin) 
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Men i slutändan hanterar Migrationsverket och ledningen flyktingkrisen hyfsat efter 

omständigheterna, anser Karin och menar att det inte går att förutspå att det "bara smäller till."  
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4 .   TEORETISK   REFERENSRAM  

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Vi börjar med att presentera 

Management Fashion och New Public Management, därefter följer en framställning av Lean 

och dess verktygslåda, följt av hur Lean kan förstås i offentlig verksamhet. Slutligen går vi in på 

krishantering. 

 

4.1.    MANAGEMENT   FASHION,   TRENDER   OCH   NEW   PUBLIC  

MANAGEMENT    

Vi inleder med att presentera Management Fashion och NPM för att på ett djupare plan kunna 

förstå varför Migrationsverket valde att implementera Lean.   

Managementfilosofier kommer och går, precis som trender i modebranschen där organisationer 

tenderar att implementera vissa specifika koncept som finns i rampljuset för tillfället. 

Trendsättarna dock är, istället för modekedjor och designhus, managementgurus, massmedia 

eller konsultfirmor. Trots vissa likheter finns samtidigt en betydande skillnad mellan 

modevärlden och affärsvärlden; i modevärlden räcker det ofta med estetisk skönhet medan 

koncept i affärsvärlden måste vara effektiva, progressiva och framåtsträvande. Trendsättarna 

svarar för ett behov eller en efterfråga som finns på marknaden och "lanserar" sina trender 

därefter. Dessa trender kan visa sig passa ypperligt för verksamheter men vara förödande för 

andra (Abrahamson, 1996).    

På 1980-talet startades en trend att ta filosofier och tankegångar från det privata näringslivet till 

offentliga verksamheter i hopp om att öka effektiviteten (Hood, 1995). Medborgarna skulle ses 

som kunder och tankesättet skulle vara kostnadseffektivt (Box, 1999). Dessa filosofier och 

tankegångar fick i sin tur samlingsbegreppet NPM. Användningen av NPM som ett 

samlingsbegrepp är en följd av att NPM inte är en egen teori eller modell utan en samling av 

diverse olika koncept (Hood, 1995).     

NPM är ett omdebatterat ämne där framförallt lämpligheten av att överföra 

managementfilosofier till offentlig verksamhet ifrågasätts (Boyne, 2002; Hood, 1991). Eftersom 

NPM inte är en konkret teori finns heller inga direkta instruktioner att följa då det tas an av 

organisationer inom den offentliga sektorn. NPM är inte en enkel förändring eller lösning på 

problem, utan anpassning måste ske till organisationens lokala kontext (Hood, 1991). Vidare 

menar Lee och Haque (2006) att det inte finns några tecken på att NPM skulle närma sig någon 

form av generellt anpassningsbart mönster som går att tillämpa överallt, utan att utformningen 

beror på vilken kontext det sätts in i, framförallt spelar politik en stor roll. I vissa fall har 
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implementeringen av en viss managementfilosofi följts av förväntade effekter, medan andra 

organisationer har upplevt paradoxer och oklarheter (Almqvist, 2006). Ett exempel på en sådan 

managementfilosofi inom NPM är Lean (Arlbjørn et al., 2011) 

  

4.2   LEAN    
För att kunna förstå Lean i Migrationsverkets kontext krävs först en definition av dess innebörd. 

Syftet med denna del är inte att presentera en lång allmän redogörelse för Lean utan att istället 

förse läsaren med relevant information för att kunna förklara Lean i studiens kontext; 

Migrationsverket.    

Detta är dock svårt då Lean saknar en homogen definition (Karlsson & Åhlström, 1996; 

Langstrand, 2012; Pedersen & Huniche, 2011; Shah & Ward, 2007; SOU, 2012;). Lean kan 

således ha många olika betydelser där utrymmes ges för egna tolkningar. Organisationer 

tenderar att implementera Lean och göra det till sitt eget. Detta kan bidra till förvirring kring att 

förstå och förklara anledningarna till varför en implementering sker samt dess konsekvenser 

(Langstrand, 2012). På senare tid har det dessutom blivit ännu svårare att ha en generell 

definition av Lean eftersom användningsområdet utökats till den offentliga sektorn (Hasle et al. 

2012).   

4 .2 .1 .   VAD  ÄR   LEAN?      

Lean är ett arbetssätt som ska öka kundens värde och minska slöseri av resurser. Detta ska göras 

genom att optimera och förbättra processer i organisationer, avdelningar och arbetsteam 

(Pedersen & Huniche, 2011). Arbetssättet kan därför liknas vid en verksamhetsstyrningsmetod 

och återfinns enligt Hines et al. (2004) både på ett strategiskt och operationellt plan. Även Shah 

och Ward (2007) menar att Lean kan ses från två olika perspektiv; filosofiskt eller praktiskt. 

Organisationer tenderar att använda Lean som en verktygslåda där man väljer ut de principer, 

tankesätt och verktyg som behövs och som är lämpliga för organisationen (Hasle el al., 2012). 

För att önskad effekt ska uppnås måste man dock se till helheten, dvs. Lean som en filosofi 

(Arlbjørn et al., 2011 och Liker, 2004).   

Liker (2004) sammanställer Leans principer med hjälp av en pyramid och menar att många 

företag ofta misslyckas eller rent av "fuskar" med grundläggande saker i pyramiden, vilket leder 

till att önskade effekter sällan kan uppnås. Vill en organisation vara Lean måste alla nivåer 

således uppfyllas (Liker, 2004).  
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Figur 4.1. Likers leanpyramid. Egenarbetad efter Liker, J. K. (2004 i svensk översättning, 2009). The 
Toyota Way: Lean för världsklass. 1. Uppl. Malmö: Liber AB. s. 24 

 

I botten av pyramiden ska Lean finnas som en filosofi. Detta är grunden för de övriga delarna i 

pyramiden och måste vara på plats för att resterande delar ska kunna uppfyllas. Lean som en 

filosofi handlar om något större; det är ett tankesätt som ska prägla hela verksamheten och ligga 

till grund för en lyckad implementering där de praktiska verktygen och metoderna används. 

Samtliga medarbetare ska sträva mot ett och samma mål, ett mål som är större än ekonomisk 

lönsamhet. Utgångspunkten i verksamheten ska vara att generera värde för kunden, samhället 

och ekonomin (Liker, 2004). Detta innebär bland annat att beslut ska vara grundade på 

långsiktigt tänkande, även om lönsamheten på kortare sikt kan försämras. Därför är det centralt 

inom Lean för organisationer att identifiera vad som är värdeskapande i verksamheten och 

utifrån detta fokusera på att med hjälp av olika verktyg försöka eliminera slöseri och skapa ett 

effektivt flöde i organisationen (Liker, 2004; Womack och Jones, 2003).  

Processer handlar om att rätt process genererar rätt resultat med fokus på att hålla nere 

kostnader och ta tillvara på resurser. I detta steg ryms de verktyg och metoder som behövs för 

att eliminera slöseri och skapa ett jämnt flöde. Exempel på slöseri är överproduktion, väntan, 

onödigt stora lager samt onödig förflyttning/bearbetning (Liker, 2004). Slöseri grundar sig ofta i 

variation, ojämnhet och överbelastning. Då efterfrågan är ojämn resulterar det i ett ojämnt flöde 

eftersom köer och ledtider ackumuleras och leder till ökad lagerhållning. Ojämnheter resulterar 

även i överbelastning och stress för medarbetarna då resurserna inte kan mätas med det som 

efterfrågas. Kvalitén blir därmed lidande eftersom medarbetarnas arbetsmiljö försämras. 

Efterfrågan kommer dessutom i två olika former; en falsk och en verklig. Den falska efterfrågan 

härstammar från att det internt inte görs rätt från början medan den riktiga efterfrågan uppstår av 

externa påtryckningar (Bicheno et al., 2011).  
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Nästa steg, medarbetarnas utveckling, handlar om att utveckla ledare, team och individer som 

följer företagets filosofi och därmed skapar värde för organisationen. Viktigt är respekt för 

människor samt att deras utveckling ska främjas och motiveras. Det är genom dessa 

medarbetare som det är möjligt att uppnå det sista stadiet; problemlösning. Organisationen som 

helhet ska ses som en lärande organisation som ständigt jobbar med förbättringsarbete för att 

undanröja problem som dyker upp. Det är viktigt att grundorsaken utreds och därefter delas med 

resten av organisationen för att undvika återkommande problem (Liker, 2004). Andra kriterier 

som anses viktiga är en låg personalomsättning för att kunna behålla den leanbas som byggts 

upp. (Bicheno et al., 2011) 

4.2 .2 .   EN    INBLICK    I   LEANS   VERKTYGSLÅDA        

Olika praktiska Leanverktyg som ofta nämns i Liker (2004) är ständiga förbättringar, visuella 

hjälpmedel så som översiktstavlor, värdeflödeskartläggning, standardisering och 5S, en 

mötesstruktur samt teamarbete.   

Ständiga förbättringar innebär att organisationen aldrig ska ge upp sin strävan mot perfektion i 

arbetssättet, vilket innebär att medarbetarna på alla nivåer ska vara delaktiga i 

förbättringsarbetet. Vid användning av visuella hjälpmedel, exempelvis en whiteboardtavla, kan 

problem snabbt upptäckas och åtgärdas då medarbetarna har en överblick över arbetet. Vid en 

kartläggning av flödet ses alla aktiviteter som på något sätt bidrar till värdeskapande över - från 

början till slut - för att identifiera slöseri och därmed vidta åtgärd för att eliminera dessa. 5S står 

för att sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa vana. Denna process ska 

standardisera arbetssättet för att lätt upptäcka då något är avvikande. Genom standardisering 

uppstår även en möjlighet att enklare kunna säkerställa kvalitén och således skapa ett ökat värde 

för kunden (Blücher et al., 2005; Liker, 2004).   

En Lean verksamhet präglas även av ett teambaserat arbetssätt. Arbetsgrupperna bör enligt 

Bicheno et al. (2011) bestå av 4-8 personer där varje förses med en teamledare som ska stödja 

och samordna teamet. Alla leanattribut är ämnade att stödja teamets arbete för ett ökat 

kundvärde. Varje enskild medarbetare utför sina egna arbetsuppgifter. Teamarbetet ger utrymme 

för samordning av arbetet, motivation samt som en plattform där medarbetarna kan lära av 

varandra. För att stärka teamarbetet och jobba för att upprätthålla leanfilosofin har teamen ofta 

kortare möten  tillsammans med teamledaren vid en tavla till exempel varje morgon eller vecka. 

Detta kallas kommunikationstavla som ska hjälpa till att driva och stödja förbättringar samt 

visualisera vart problem eller avvikelser kan uppstå (Bicheno, et al., 2011).    

Lean har genom åren haft en tendens att vara lösningen på alla bekymmer, som Modig och 

Åhlström uttrycker det; "Lean är allt bra. Allt bra är Lean" (Modig & Åhlström, 2012, s. 94). 
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Lean bör tolkas som ett helhetsbegrepp och system för att det ska fungera, vilket många 

organisationer misslyckas med. Blücher et al. (2005) beskriver det som att likt Frankensteins 

monster sätts olika utvalda verktyg samman med förhoppningen om att ett fungerande system 

ska skapas. Ser inte organisationen helheten kan resultatet bli en löst ihopsatt verksamhet som 

lätt kan falla isär.  

4.2 .3 .   LEAN  I   OFFENTLIG   VERKSAMHET     

Lean har på senare tid tagit allt större plats i den offentliga sektorn då det ofta ses som en 

lösning som lovat kvalité och produktivitet tillsammans med ett effektivt resursutnyttjande 

(Radnor & Osborne, 2013). Offentliga verksamheter har dock andra förutsättningar än privata; 

de måste tillgodose behov i stället för att låta sig styras av efterfrågan (SOU, 2012). 

Tillämpningen av Lean inom offentlig sektor har kritiserats på grund av arbetssättets för stora 

fokus på operationell verksamhet; för lite hänsyn tas till den mänskliga faktorn (Hines et al., 

2004). Dock är offentliga verksamheter verksamma i miljöer med strikta budgetkrav samtidigt 

som pressen ökar på att deras service ständigt ska hålla en hög kvalité (Pedersen & Huniche, 

2011). Enligt Scorsone (2008) har detta bidragit till att Lean ses som ett populärt arbetssätt inom 

offentliga verksamheter.  

Nicholas och Soni (2006) samt Liker (2004) menar på att principerna bakom Lean kan ses som 

generella och kan användas på alla typer av organisationer, om än att det krävs vissa justeringar 

för att anpassa sig till den specifika organisationen. Då Lean implementerats inom offentlig 

sektor har tidigare forskning visat på positiva effekter så som kortare handläggningstider 

(Arlbjørn et al., 2011; Barraza et al., 2009 och Radnor & Walley, 2008), ökad kundnöjdhet och 

arbetarmotivation (Radnor & Walley, 2008), minskad stress (Arlbjørn et al., 2011) samt ökad 

effektivitet och minskat antal fel (Barazza et al., 2009 och Radnor & Walley, 2008). Lean har 

genom åren uppmärksammats inom offentlig verksamhet eftersom det på kort sikt har tenderat 

att ge goda och märkbara resultat, särskilt då det handlat om att minska resursslöseri (Radnor & 

Osborne, 2013). På lång sikt måste dock Lean designas och utvecklas till sin offentliga kontext 

med fokus på vilket värde som tillförs slutkunden, vilket kan ses som nödvändigt för att en 

lyckad implementering av Lean ska kunna göras. Många misslyckas dock med detta och 

använder sig bara av "verktygslådan", vilket gjort Lean till en misslyckad reform inom offentlig 

verksamhet (Radnor & Osborne, 2013).  

Tidigare forskning av Lean i offentlig verksamhet har lyft fram ett antal hinder som är vanligt 

förekommande, till exempel oinsatta konsulter eller svårigheter att hålla i ett långsiktigt 

leanarbete (Barraza et al., 2009). Inte sällan har medarbetarna dessutom glömts bort vid 

införandet av Lean vilket lett till förändringsmotsättningar ute på arbetsplatsen (Radnor, 2010).   
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Det finns således både för- och nackdelar i tidigare forskning kring Lean i offentlig verksamhet. 

Trots att positiva effekter har bevisats finns även hinder för att implementeringen ska fungera på 

lång sikt. Åsikterna går isär och mycket handlar om hur Lean ska ses som ett tankesätt eller 

verktygslåda, där mjuka och hårda aspekter spelar roll.  

  

4.3.   KRISHANTERING    
Det som undersöks i studien är Migrationsverkets arbete enligt Lean innan och under 

flyktingkrisen 2015, därför är det väsentligt att teorier gällande krisers händelseförlopp och dess 

hantering presenteras. Detta eftersom vi ämnar förstå krisen i höstas och därmed våra 

intervjupersoners roll och agerande. Avsnittet har strukturerats genom att dela upp krisen i två 

faser; innan krisen och under krisen. Indelningen bygger på att krisens händelseförlopp även 

påverkas av hur organisationen ser på kris innan den uppstår (Larsson, 2010). Även Ray (1999) 

menar att det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv för att kunna förstå en kris fullt ut.   

En kris karaktäriseras av en händelse där organisationens måluppfyllelse och värderingar hotas, 

samtidigt som beslut framtvingas på grund av tidspress. Händelsen är inte väntad eller 

förutspådd från organisationens sida (Hermann, 1963). Den är även osannolik och resulterar i 

höga konsekvenser (Weick, 1988).  

4.3 .1 .    INNAN  KRISEN        

Det första stadiet representerar normaltillståndet. Organisationen uppvisar här kontroll och 

medvetenhet gällande eventuella risker och har rätt resurser för att kunna möta dessa (Seeger et 

al., 2003). I detta stadie bör organisationen lägga en grund för hantering av eventuella 

oförutsedda händelser i framtiden (Larsson, 2010 och Sjökvist, 2015). Detta kan innebära att ha 

rätt resurser för eventuella kriser samt stresstålig personal som är välbekanta med yrket. 

Väsentligt är även att personalen har utbildats på samma sätt (Larsson, 2010). Personal med 

samma utbildning leder till liknande tankesätt och därmed kan färre missförstånd uppstå 

(Sjöberg et al., 2006). Har organisationen i denna fas dessutom utvecklat en trygg arbetsmiljö, 

rutiner samt arbetsmetoder hjälper detta med att hålla ordning under en kris (Larsson, 2010). I 

en krissituation ökar pressen på organisationen, varför det är väsentligt med en struktur som kan 

upprätthålla arbetet i den mån det går (Vrbanjac & Larsson, 2006 i Larsson, 2010). En kris kan 

även hanteras mer effektivt eller rent av undvikas om den upptäcks i tid (Littlejohn, 1983).  

Vanligt är dock att organisationen misslyckas med att förutse och uppfatta signaler om att en 

kris kommer utbryta (Seeger et al., 2003). Anledningen till att dessa signaler förbises eller 

ignoreras är enligt Weick (1988) på grund av medarbetarnas världsbild. Denna världsbild 

bygger på tidigare erfarenhet och kunskap samt ligger till grund för individens föreställningar 
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om framtiden. Därför kommer de aspekter som inte passar in i denna föreställning om framtiden 

inte att uppmärksammas eller rent av ignoreras. Vidare menar Weick (1979) att om information 

som indikerar på en kris uppfattas måste det även ske ett agerande på denna information. I de 

fall då krisen är stor och icke hanterbar ignoreras således informationen fram till dess att krisen 

inte längre går att undvika. 

 

4.3 .2 .   UNDER  KRISEN        

MENINGSSKAPANDE   

I en kris går den tidigare rationella och organiserade världsbilden inte att återfinna (Weick, 

1993). Det är ett nytt läge där den tidigare världsbilden inte är gångbar. Medarbetarna behöver 

skapa sig en ny mening av händelsen, vilket Weick (1988) benämner sensemaking, vilket vi 

översätter till meningsskapande. Detta sker genom att ta in information och sätta situationen i ett 

sammanhang och relatera till tidigare uppfattningar i kombination med hur andra regerar. Den 

information som är användbar behålls och leder till ett agerande (Weick, 1988). Informationen 

som finns att tillgå vid denna tidpunkt är dock ofta vag och osäker, varför världsbilden ändå blir 

bristfällig (Weick, 1993). Likaså blir besluten bristfälliga och kortsiktiga och det finns inte tid 

för avvägningar mellan olika alternativ och långsiktiga konsekvenser (Seeger et al., 2003). I 

sådana situationer menar dock Larsson (2010) att det inte finns några bra alternativ utan att 

fokus ligger på att försöka välja det minst dåliga. Även Sjökvist (2015) menar att beslut fattas 

på ofullständiga underlag och är av kortsiktig karaktär.  

Kommunikationen är väsentlig för att reda ut bristfällig information för att medarbetarna ska 

kunna skapa sig en sanningsenlig uppfattning. Svårigheter att skapa mening och förstå 

situationen kan i sin tur leda till irrationellt, onormalt och förvirrat beteende som kan komma att 

förvärra krisen (Weick, 1988).  

ORGANISAT IONSSTRUKTUR      

Weick (1993) analyserar ”The Mann Gulch Disaster” som var en katastrof där en grupp om 16 

brandmän gav sig ut för att bekämpa vad de trodde var en brand som skulle vara kontrollerbar 

inom 24 timmar. Dock eskalerade branden och resulterade i att 13 av brandmännen miste sina 

liv. I denna analys kommer Weick (1993) fram till att organisationsstrukturen och 

meningsskapande går hand i hand. Detta menar Weick (1993) innebär att om 

organisationsstrukturen faller, försämras förmågan att skapa mening. Detta leder i sin tur till 

ytterligare svårigheter att förstå sig på det nya läget. Detta symboliserar ett direkt förhållande 

och innebär att mindre struktur i regel leder till mindre mening eftersom då strukturen faller är 
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det inte längre möjligt att använda sig av denna för att skapa mening om vad som sker. Således 

gäller även att mer struktur leder till mer mening. 

Bidragande faktorer till organisatorisk upplösning är tvetydighet gällande arbetsuppgifter. 

Medarbetare tvingas agera i nya roller som de inte är vana vid, vilket i sin tur innebär att rutiner 

börjar fallera (Weick, 1993). Sjökvist (2015) menar att det i en krissituation ställs mer krav på 

alla inblandade, vilket innebär att de får ta mer ansvar än i normaltillståndet. Då rollsystem sätts 

ur spel är det viktigt att ha ett övergripande helhetstänk på organisationen för att bättre kunna 

kontrollera och hantera situationen (Weick, 1993).  

VÄGEN  T ILLBAKA   
Målsättningen är att ta sig igenom krisen snabbt med så lite skada som möjligt, vilket innebär att 

ta sig tillbaka i normaltillståndet (Seeger et al., 2003) Det handlar om att eliminera den 

tvetydighet och osäkerhet som råder i organisationen (Weick, 1988). Vägen tillbaka kan 

underlättas om organisationen varit med om något liknande tidigare. Exempelvis kan mindre 

liknande kriser visa på brister i organisationen som vid en mer allvarlig kris kan vara 

nödvändiga att ta hänsyn till. Det är således enklare att skapa mening för situationen eftersom 

liknande händelser tillåter medarbetarna att skapa erfarenhet som de kan använda i framtida 

krissituationer. Därmed skapas metoder, riktlinjer och rutiner för organisering (Weick, 1979).  
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5 .   ANALYS  

Analyskapitlet inleds med korta sammanfattningar av medarbetarnas berättelser för att friska 

upp minnet. Därefter följer en tabell som visar på skillnader och likheter mellan leanattributen i 

berättelserna. Två huvudberättelser identifieras, vilka sedan ligger till grund för den 

kronologiska analysen av Lean innan och under krisen på Migrationsverket.  

 

5.1.   SAMMANFATTNING  AV  MEDARBETARNAS  BERÄTTELSER  

 

  

  

  

Regionchef 
Stefan 

Stefan var projektledare för Kortare Väntan och Lean togs emot av honom som en 
problemlösning. Lean möttes delvis av motstånd och fick således bättre fäste på vissa 
avdelningar. Trycket på myndigheten ökade enormt under krisen, vilket gjorde att 
mycket ställdes på sin spets. En beredskapsplan drogs igång, handläggningstiderna 
blev åter längre. Stefan menade att Lean var närvarande under krisen och utan Lean i 
ryggen hade det blivit värre. För Stefan handlar Lean mer om en filosofi och processer 
än verktygen; han ser det som en kompass. 

Navigatör 
Sofia 

Sedan flera år tillbaka är Sofia involverad i leanarbetet på Migrationsverket och 
arbetar idag med kvalitetssäkring. För Sofia är Lean ett sätt att tänka och ett 
förhållningssätt snarare än enbart fokus på verktyg. Flyktingkrisen märktes främst 
genom ett enormt tryck på myndigheten och mycket handlade om att hålla huvudet 
över vattenytan. Grunden i Lean blev urvattnat i och med massrekryteringen under 
krisen och måste på plats igen. Sofia tappade inte tron på Lean, men är besviken på 
hur det inte fått fäste i hela organisationen.  

Teamledare 
Karl 

Lean infördes på grund av långa handläggningstider och i början motsatte sig Karl 
Lean eftersom myndigheten gått igenom många förändringar genom åren. Men Lean 
kom att växa på Karl och han blev i stället förändringsledare och arbetade med 
införandet av arbetssättet. Krisens största utmaning var den enorma mängd sökande 
som kom. Massrekrytering vidtogs för att klara pressen. Detta ledde till att nyanställda 
inte fick någon ordentlig upplärning, vilket påverkade kvalitén på arbetet. Coaching, 
förbättringsarbete och andra leanverktyg fick läggas på hyllan, vilket Karl inte hade 
önskat. Han menade att man ska hålla kvar vid det som är bra i sådana tider. 
Migrationsverket hade inte förberett sig på hur Lean skulle fungera i kris.  
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Tabell 5.1. Sammanfattning av medarbetarnas berättelser. 

  

5.2.   LEAN  INNAN  OCH  UNDER  KRISEN  –  EN  ÖVERSIKTSTABELL  

I tabell 5.2. sammanställer vi leanattribut som nämnts i berättelserna. Tabellens syfte är att ge en 

översiktsbild gällande vilka leanattribut som var dominerande under respektive tid, innan 

respektive under krisen, samt för att tydliggöra skillnader och likheter som identifierats. 

 

  

Handläggare 
Linda 

Linda fick en mindre introduktion av Lean då hon började på Migrationsverket 
sommaren 2015. De arbetade i team, hade morgonmöten, översiktstavlor och ett 
system för förbättringsarbete. Utöver det tyckte inte Linda att Lean var något som var 
särskilt tydligt. När krisen kom med enorm press fick de besked om att undantags-
tillstånd rådde, att informationsinsamlingen skulle kortas avsevärt. Linda upplevde en 
otillräcklighet av att inte kunna hjälpa alla och kämpade sig igenom hösten. Hon fick 
som relativt nyanställd introducera de nya medarbetarna till arbetssättet. 
Morgonmötena höll i sig och kom att bli väldigt viktiga för informationsspridningen. 
Kvalitén på ärendena sjönk och Linda menar att Lean inte var någon prioritet under 
denna tid.  

Adm. 
handläggare 

Karin 

Karin måste tänka efter för att minnas leanimplementeringen, men minns 
förändringsledare som befann sig ute på verksamheten samt att förbättringsförslag 
introducerades, något hon tyckte verkade lovande. Trots att Lean var populärt i 
början rann det därefter ut i sanden och idag har hon knappt hört talas om Lean på 
fyra år. Under krisen började arbetssättet svikta och asylärendena började läggas på 
hög. Hon fick släppa sina uppgifter när det blev som mest för att hjälpa till på 
ansökningsenheten. Mycket viktig information gick förlorad då processerna skulle 
kortas ned, vilket nu i efterhand måste jobbas in.  
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Tabell 5.2. Sammanställning av leanattribut.

Intervjupersoner Innan krisen Under krisen 

Regionchefen Stefan • Handläggningstiderna kortades  
• Ökade förmågan att prata processer  

• Leanreferenser under ytan  
• Ständiga förbättringar, morgonmöten och 

teamarbete fanns kvar men ändrade innebörd  
• Ändrat flöde 
• Kortsiktigt tänkande 
• Utan Lean hade handläggningstiderna blivit ännu 

längre   
Navigatören Sofia • Handläggningstiderna kortades 

• Morgonmöten 
• Teambaserat arbetssätt 
• Ständiga förbättringar 
• Whiteboardtavlor 
• Värdeflödesanalys 

• Åter en släcka bränder verksamhet 
• Morgonmöten och teamarbete höll  
• Förbättringsarbetet brast 
• Flödet ändrades 
• Massrekryteringen ledde till ett urvattnat Lean   

Teamledaren Karl • Handläggningstiderna kortades 
• Morgonmöten 
• Teambaserat arbetssätt  
• Släcka bränder verksamheten försvann 
• Visualisering av genom whiteboardtavlor  
• 5S för att identifiera problem  
• Den sökande ska stå i centrum  

• Åter en släcka bränder verksamhet  
• Fick ansvara för större team 
• Whiteboardtavlor fungerade till viss gräns 
• Coaching, uppföljning och förbättringsarbete brast  
• Morgonmöten fanns kvar  
• Flödet ändrades 

 

Handläggaren Linda • Morgonmöten 
• Teambaserat arbetssätt 
• Lyssna på medarbetare och ta tillvara på 

kunskap. 
• Slimmade flöden 
• Sökandes perspektiv 
• Anslagstavlor för visualisering  
• Ständiga förbättringar 

• Lean ingen prioritet  
• Flödet anpassades och kortades ned 
• Morgonmöten och teamarbete höll i sig 
• Snabba lösningar 

Adm. handläggaren Karin • Förbättringar för den sökande 
• Förbättringsförslag 

 

• Likheter med hur det var innan Lean 
• Fick rycka ut på ansökningsenheten  
• Flödet stoppades 
• Många telefonsamtal från sökande  
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5.3.   IDENTIFIERING  AV  HUVUDBERÄTTELSER    

Utifrån ovanstående tabell har vi identifierat två huvudberättelser gällande Lean i kris på 

Migrationsverket, vilka presenteras nedan. 

 

5.3 .1 .   HUVUDBERÄTTELSE   1   –   LEAN  HÖLL   UNDER  KRISEN     

Huvudberättelse 1 utgörs av regionchefen Stefans berättelse eftersom han var den enda som 

ansåg att Lean höll under krisen. Arbetssättet Lean fanns kvar i verksamheten och var en 

bidragande faktor till att myndigheten kunde hantera krisen. Utan Lean skulle Migrationsverket 

haft ännu längre handläggningstider och Stefan var således tacksam för att myndigheten hade 

Lean i ryggen. Att huvudberättelse 1 endast grundas på Stefans berättelse menar vi dock inte är 

ett hinder i analysen eftersom berättelsen är så pass omfattande.  

5.3 .2 .   HUVUDBERÄTTELSE   2   –   LEAN  BRAST   UNDER  KRISEN  

Övriga berättelser anser, till skillnad från Stefan, att Lean var bristfälligt under krisen, varför 

dessa kommer utgöra huvudberättelse 2. Dock finns en perspektivskillnad bland 

intervjupersonerna; navigatören Sofia och teamledaren Karl har ett mer helhetsperspektiv på 

Lean i krisen än de båda handläggarna Linda och Karin. Vi har ändå valt att kategorisera dessa 

som en gemensam huvudberättelse i och med att dessa skillnader endast bidrar med olika 

dimensioner till en slutligt gemensam kontenta; att Lean brast under krisen.   

  

5.4.   INNAN  KRISEN:  2006  –  AUGUSTI   2015  

För att få en förståelse för Lean och dess roll under krisen bör vi även analysera hur Lean 

fungerade på myndigheten innan krisen bröt ut. Vidare menar Larsson (2010) att hantering av 

en kris beror på hur organisationen beter sig innan. Dessutom förespråkar Ray (1999) ett 

helhetsperspektiv för att kunna förstå en kris fullt ut. Vi börjar således med att i kronologisk 

ordning analysera tiden innan flyktingkrisen; från regeringsskiftet som ställde krav på 

förändring inom Migrationsverket fram tills krisen bröt ut i augusti 2015. 

5.4 .1 .    IMPLEMENTERINGEN  AV   LEAN    

Migrationsverkets leanresa började 2006 då regeringen satte krav på myndigheten att de var 

tvungna att få ned de sedan länge långa handläggningstiderna. Vi anser att detta är ett oönskat 

tillstånd eftersom de inte kunde utföra sina tjänster snabbt nog och inte levde upp till 

regeringens krav. Att Lean då kom att ses som lösningen på detta oönskade tillstånd återfinns i 

båda huvudberättelserna och stämmer således med förklaringen från myndigheten själv. Vi ser 
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även en hoppfullhet lysa igenom i framförallt regionchefen Stefan och teamledaren Karls 

berättelser om Lean som räddaren i nöden för Migrationsverket, om än Karls något kritiska 

förhållningssätt inledningsvis. I huvudberättelse 2 nämndes även av Karl att det vid denna 

tidpunkt handlade om att släcka bränder och att tänket var kortsiktigt, vilket vi tolkar som att 

inget arbete för en hållbar verksamhet på längre sikt fanns.  

Varför det kom att bli Lean som skulle bli det nya arbetssättet på myndigheten finns det belägg 

för inom Management Fashion (Abrahamson, 1996) och NPM (Hood, 1995). Under 2000-talet 

stod Lean i rampljuset och fick som managementfilosofi från biltillverkningsindustrin allt större 

slagkraft i offentliga verksamheter (Radnor & Osborne, 2013). Lean ses i och med detta som en 

trend inom NPM (Arlbjørn et al., 2011). I huvudberättelse 2 nämndes av både Karl och den 

administrativa handläggaren Karin att de i början upplevde Lean som ”populärt” respektive 

"inne", vilket vi menar stärker intrycket av Lean som en trend inom offentlig verksamhet vid 

den här tiden. Lean kom dessutom med löften från den privata sektorn om att effektivisera 

flöden och minimera resursslöseri (Pedersen & Huniche, 2011 och Radnor & Osborne, 2013). 

Detta menar vi måste varit frestande för Migrationsverket som befann sig i en situation i behov 

av stor förändring. Det var detta som Migrationsverket, i enlighet med 7 § i förvaltningslagen 

(1986:223), var tvungna att uppnå. Lean skulle bli lösningen på deras problem med 

handläggningstider och kortsiktigt tänkande. Att handläggningstiderna behövde sänkas är 

därmed i enlighet med vad Arlbjørn et al. (2011), Barraza et al. (2009) och Radnor & Walley 

(2008) anser är det som uppnås vid en implementering av Lean, vilket motiverar valet av Lean 

som arbetssätt på Migrationsverket. En statlig myndighet har även en pressad budget, vilket vi i 

enlighet med Pedersen och Huniche (2001) och Scorsone (2008) menar gör att de 

effektivitetslösningar med sänkta kostnader som Lean i längden skulle kunna innebära rimmar 

väl med deras egna önskemål och förutsättningar.   

Under 2009 startades projektet Kortare Väntan med målet att korta ned asylärendenas 

handläggningstider. Projektet resulterade i, som utlovat, kortare handläggningstider, och låg 

således till grund för beslutet 2010 att implementeringen skulle ske i hela myndigheten. 

Resultatet från projektet anser vi var avgörande för myndighetens fortsatta arbete med Lean, 

vilket även framgick i huvudberättelse 1. Vid vår tolkning av berättelserna noterar vi att 

handläggningstiderna är ett ständigt återkommande mått som används för att visa på effektivitet 

inom myndigheten, oberoende position eller avdelning hos intervjupersonerna.   

Vid en implementering av Lean är det viktigt att få med alla och att samtliga medarbetare ska 

tänka Lean (Blücher et al., 2005 och Liker, 2004). Problematik kring detta framgår i 

huvudberättelse 1 som förklarade hur det inte fanns tid att övertyga samtliga medarbetare i 

myndigheten om att Lean var lösningen för Migrationsverket. Enligt Likers (2004) pyramid 
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(figur 4.1), där filosofin utgör grunden för att resterande delar ska generera rätt resultat, framgår 

att alla ska sträva mot ett och samma mål och således vara införstådda gällande Leans innebörd. 

Pressen på att uppnå snabba resultat, menar vi, bidrog till att Lean på Migrationsverket fick 

bättre fäste på vissa ställen än andra, vilket går att återfinna i båda huvudberättelserna. Den 

administrativa handläggaren Karin berättade bland annat om hur Lean kom till hennes 

arbetsplats men att det därefter knappt har pratats om Lean på fyra år. Regionchefen Stefan, som 

hade inblick i implementeringen på ett annat sätt än de andra i och med sin projektledarroll i 

Kortare Väntan, menade att det inte fanns någon tid att ta hänsyn till alla reaktioner utan att det 

var snabba resultat som gällde. För att helt ut lyckas med en god implementering av Lean gäller 

det att inte ta några genvägar eller förhastade beslut, vilket framgår i Likers (2004) pyramid 

(figur 4.1). I huvudberättelse 1 ser vi således att den snabba implementeringen som sådan inte 

var ett problem, medan huvudberättelse 2 lyfter fram detta som en av orsakerna till att det 

senare inte höll så bra som de faktiskt hoppats på.   

5 .4 .2 .   EFFEKTER   AV   LEAN    

Förutom de förkortade handläggningstiderna resulterade även Lean i andra effekter gällande 

myndighetens arbetssätt. Enligt huvudberättelse 1 var Leans största förtjänst en ökad förmåga 

att prata processer, vilket vi tolkar som att myndigheten fick en annan syn på verksamheten med 

ett större fokus på flödet. Här ser vi tydliga paralleller med en processorienterad verksamhet 

som återfinns i Likers (2004) pyramid (figur 4.1) där vikten av ett jämnt flöde presenteras. Även 

Pedersen och Huniche (2011) redogör för att optimering och förbättring av verksamhetens 

processer är centralt inom Lean. 

I huvudberättelse 2 återfinns däremot ett större fokus på praktiska verktyg. Liker (2004) och 

Blücher et al. (2005) presenterar vanligt förekommande verktyg som återfinns inom Lean, där 

många går igen i Migrationsverkets leanarbete så som ny mötesstruktur, teamarbete och ett 

system för ständiga förbättringar. Speciellt förbättringsarbete är en central aspekt som samtliga 

intervjupersoner nämner. Dock berättar den administrativa handläggaren Karin att 

förbättringssystemet verkade lovande till en början, men att detta rann ut i sanden efter ett tag, 

vilket vi anser tyder på att Lean inte fick särskilt bra fäste på hennes enhet. Ytterligare verktyg 

som nämns av en eller flera av respondenterna i huvudberättelse 2 är visualisering med hjälp av 

whiteboardtavlor, kartläggning av flöden och 5S. Den visuella effekten, som exempelvis 

översiktstavlor, är av stor betydelse inom Lean, dels för att kunna överskåda processen samt för 

att upptäcka vart slöseri av resurser uppstår (Liker, 2004). Samtliga praktiska verktyg som 

initierades i verksamheten menar vi är relativt enkla för medarbetarna att ta sig an; de tar inte 

lång tid att inrätta och det ger snabba resultat i det operativa arbetet. Därför ser vi också en fara i 

att ta sig an Lean som enbart en verktygslåda, så som vi tolkar har skett på flera enheter på 
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Migrationsverket utifrån våra intervjupersoners berättelser. Således blir det ett enkelt sätt att 

införa Lean på där verktygen går före filosofin som bör ligga bakom arbetssättet, vilket även 

Radnor och Osbornes (2013) samt Hines et al. (2004) forskning pekar på. Dessutom menar 

Radnor och Osborne (2013) och Liker (2004) att om Lean ska fungera på lång sikt måste 

anpassningar ske till den kontext som Lean ska gälla i, varför vi anser att organisationen måste 

gå bortom de praktiska verktygen. 

Liknelsen som Blücher et al. (2005) presenterar, där Lean sätts ihop likt Frankensteins monster 

med hopp om att nå ett fulländat resultat, finner vi intressant i och med att många organisationer 

tenderar att fuska fram sitt Lean genom att plocka ut vissa leanverktyg för att sedan hoppas 

detta ska leda till framgång (Liker, 2004). Vi kan här identifiera brister i Migrationsverkets 

implementering av Lean då handläggarna i huvudberättelse 2 refererar Lean till de verktygen 

som finns samtidigt som navigatören Sofia och teamledaren Karl menar att det finns svårigheter 

att få ut tankesättet Lean till hela organisationen. Paralleller finner vi även här i Shah och Ward 

(2007) som menar att det ofta finns en uppdelning av perspektiv på Lean; antingen filosofiskt 

eller praktiskt, där vi tolkar att huvudberättelse 2 har ett större fokus på själva leanverktygen 

efter implementeringen.  

5.4 .3 .   MISSADE  S IGNALER  

Lean kom till Migrationsverket och att tyda av berättelserna förändrades verksamheten i form 

av kortare handläggningstider, förmåga att prata processer, ständiga förbättringar, teamarbete 

och mötesstruktur. Detta identifierar vi således som myndighetens normaltillstånd då detta är en 

del av deras vardag (Seeger et al., 2003). I normaltillståndet har även organisationen enligt 

Seeger et al. (2003) kontroll samt en medvetenhet gällande eventuella risker och rätt resurser för 

att möta dessa, vilket vi har identifierat att Migrationsverket ansåg sig ha genom sina prognoser 

om omvärlden. Det planerade antalet asylsökande under 2015, som prognoserna visade, var 90 

000 men redan i augusti hade Migrationsverket uppnått cirka 60 000 asylsökningar och 

ökningen bara fortsatte och fortsatte (Migrationsverket, 2016b). Prognoserna visade sig således 

vara felaktiga, vilket vi anser ledde till att myndigheten inte längre hade kontroll och 

medvetenhet gällande situationen och vad som väntade dem. Karl berättar om hur myndigheten 

inte hade tänkt på hur Leanarbetet i kris skulle hanteras, varför de inte var förberedda på detta. 

Att tyda av Weick (1988) kan en händelse förbises på grund av att den inte passar in med de 

föreställningar man har om framtiden, vilket präglas av tidigare erfarenheter och kunskap. Till 

storleken hade myndigheten inte upplevt en liknande situation förut, men samtidigt är det inget 

nytt i det hänseendet att det är samma procedur som alltid men att det endast är antalet som har 

ökat. Vi menar att Migrationsverket således borde uppfattat dessa signaler genom sina analyser 

av omvärlden. Å andra sidan kan den orimliga storleken resulterat i att signalerna ignorerades 
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eftersom de aldrig tidigare haft ett så stort antal och således inte heller förväntade sig detta 

(Weick, 1988). Detta då det största antal flyktingar som myndigheten tidigare tvingats hantera 

var under Balkankriget 1992, vilket var 84 000 asylsökande. Att det då skulle komma näst intill 

dubbelt så mycket sökande, som fallet var under flyktingkrisen 2015, menar vi således inte var 

förenligt med tidigare erfarenheter. Vidare kan den orimliga storleken resulterat i att den sågs 

som icke hanterbar, varför signaler gällande flyktingströmmens omfattning kan ha ignorerats 

(Weick, 1979).  

 

5.5.   UNDER  KRISEN    
  

5 .5 .1 .   EN   KRIS   UPPSTÅR     

Båda huvudberättelserna är samstämmiga gällande orsaken till krisen; det var flyktingströmmen 

som var övermäktig och skapade ett högt tryck på myndigheten. Det fanns dock olika perspektiv 

där huvudberättelse 1 uteslutande utgår från ett helhetsperspektiv då regionchefen Stefan 

beskrev hur trycket på hela verksamheten ökade. I huvudberättelse 2 går det däremot att urskilja 

både ett helhets- och individperspektiv då navigatören Sofia och teamledaren Karl frågade sig 

hur myndigheten som helhet skulle hantera det stora ansökningsantalet. Handläggarna Linda 

och Karin var i stället mer fokuserade på sitt eget arbete och hur det förändrades. 

Intervjupersonerna har således olika perspektiv, vilket vi anser grundar sig i deras 

arbetsuppgifter. Stefan, Sofia och Karl måste ha ett helhetsperspektiv på hur organisationen 

drabbas medan Linda och Karin däremot måste vara mer fokuserade på den sökandes situation. 

Alla var dock överens om att det är det stora flyktingantalet som utlöser själva krisen.  

Att det är en kris som uppstår stöds av de kriterier som Hermann (1963) presenterar; händelsen 

var oväntad, värderingar och mål hotades och beslut tvingades fram under tidspress, vilka 

återfinns i samtliga berättelser. Det var inte något som var väntat, prognoserna för 2015 låg på 

90 000 men sammanlagt kom det 163 000 asylsökande. Samtidigt övergick myndigheten till en 

verksamhet där snabba beslut behövde tas och dess värderingar hotades. Det var inte var möjligt 

att handlägga ett ärende på samma sätt som tidigare. Även Weicks (1988) kriterier uppfylls 

eftersom händelsen kan ses som osannolik i och med de felaktiga prognoserna samt att de aldrig 

varit med om något liknande tidigare. Detta ledde i sin tur till konsekvenser såsom långa 

väntetider för sökande och en påfrestande arbetsmiljö för medarbetarna.  
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5 .5 .2 .   MENINGSSKAPANDE        

I krissituationer menar Weick (1988) att det är väsentligt att skaffa sig en ny meningsbild 

eftersom den tidigare har rubbats. Detta är i enlighet med det som i huvudberättelse 1 benämns 

krismedvetenhet. Grunden till liknelsen anser vi är att båda begreppen innebär att vikten av ett 

lyckat agerande i kris innebär förståelse för att det är en ny situation och att man därmed måste 

agera annorlunda. Skapas inte ny mening eller krismedvetenhet resulterar det istället i 

ytterligare intensitet av krisen (Weick, 1988). Meningsskapande sker enligt Weick (1988) 

genom tidigare erfarenheter och kunskap men även genom att se hur andra agerar. 

Migrationsverket hade aldrig varit med om en liknande situation förut, varför de därmed var 

tvungna att skaffa sig en ny bild av händelsen. Därför anser vi att meningsskapande var en stor 

del av Migrationsverkets krishantering.  

I huvudberättelse 1 framgick att det fanns spridda skurar gällande meningsskapande i 

myndigheten. Detta är även något som går att återfinna i huvudberättelse 2 där teamledaren Karl 

och navigatören Sofia är mer inställda på att hålla kvar det gamla tankesättet med långsiktigt 

förbättringsarbete respektive processtänk. Detta medan handläggarna Linda och Karin var mer 

inställda på att situationen krävde ett nytt tankesätt. Linda beskrev exempelvis hur de fick 

direktiv om att undantagstillstånd rådde och att de var tvungna att agera annorlunda. Beskedet 

om undantagstillstånd anser vi kan ses som hjälp från ledningen att skapa mening för 

situationen. I detta fall anser vi att kommunikationen fungerade väl.  Weick (1988) menar att en 

bra kommunikation är väsentlig för att kunna förstå situationen. Dock menar Stefan och Karl att 

kommunikationen var bristfällig på många ställen. Skillnaden anser vi grundar sig i att Stefan 

och Karl är tvungna att samordna arbetet och skapa en sanningsenlig uppfattning att förmedla 

till andra medarbetar, vilket ställer högre krav på kommunikationen. Anledningar till den 

spridda krismedvetenheten kan i enlighet Weick (1988) även grundas i att medarbetarna har 

olika erfarenheter, vilket påverkar deras meningsskapande. 

5.5 .3 .   LEAN  I   KR IS      

FÖRÄNDRAT   FLÖDE      

En tydlig effekt av krisen som vi kan identifiera var att flödet fick dirigeras om, vilket återges i 

samtliga berättelser. I huvudberättelse 2 framgick det tydligt att det nya flödet innebar ett 

förkortat ansökningsförfarande, vilket ledde till att endast den allra nödvändigaste 

informationen skulle samlas in. Därtill gick det inte längre att boka in mer asylprövningsmöten, 

vilket ledde till att den sökande kunde lämna in sin ansökan och registreras på 

mottagningsenheten, men därefter lades ärendet på hög och flödet stoppades, vilket illustreras i 

figur 5.1.  
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Figur 5.1. Stopp i asylärendets flöde. Egenarbetad efter empiriskt material. Källa: Migrationsverket. 
(2016e). Om Migrationsverket – fakta om migration – fakta om ett ärendes gång. Hämtad 2016-03-17, 
från http://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/fakta-om-migration/fakta-om-ett-arendes-
gang.html  

 

Vi menar att efterfrågan på Migrationsverkets tjänster ökade enormt, vilket resulterade i en 

ojämn efterfråga (Bicheno et al., 2011). Den ojämna efterfrågan ledde i sin tur till 

överbelastning eftersom resurserna inte kunde mätas med det höga trycket, vilket återfinns i 

huvudberättelse 1. Detta resulterade i ett ojämnt flöde eftersom lagerhållning (asylsökande som 

behöver boende) ökade och ledtider (handläggningstider) ackumulerades (Bicheno et. al., 2011). 

I detta hänseende kan Lean anses ha brustit under hösten, vilket indikeras av huvudberättelse 2. 

Detta eftersom Migrationsverket inte längre kunde uppfylla vad de ämnade med Lean, dvs. att 

utföra sitt uppdrag utan störningar, omarbetning och överarbetning samt att skapa värde för 

kund genom minskade ledtider och slöseri (Migrationsverket, 2012).  

Utifrån ovanstående kan vi konstatera att andra villkor gäller under krisen vilket påverkar 

flödena. Detta är även förenligt med vad Weick (1988) benämner meningsskapande. Det var ett 

nytt läge som krävde att myndigheten var tvungen att tänka om då den tidigare världsbilden inte 

längre var förenlig med de nya omständigheterna. Flödet anpassades således efter den nya 

situationen, vilket enligt huvudberättelse 1 inte betydde att Lean brast utan endast var en 

nödvändig anpassning. Vi anser dock att den nya situationen inte borde kunna ses som lämplig 

eller rent av förenlig med Lean eftersom ett jämnt flöde inte längre gick att upprätthålla (Liker, 

2004). I huvudberättelse 1 framgick även att en väsentlig effekt av leanimplementeringen var en 

ökad förmåga att prata och förstå processer.  I berättelserna märks detta då samtliga medarbetare 

tänker i termer av flöde och processer både innan och under krisen. Vi anser således att 

processtänket fortfarande finns kvar i verksamheten och hos medarbetarna under krisen, trots att 

det jämna flödet fallerade.  

DET   FÖRÄNDRADE   FLÖDETS   EFFEKTER      

I och med att flyktingkrisen ledde till ett förändrat flöde på Migrationsverket kan vi utifrån 

berättelserna identifiera två följder; massrekrytering av personal samt påverkan på kvalitén.  
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Under 2015 var Migrationsverkets nettopersonalomsättning 45 %, vilket visar på den 

massrekrytering som uppstod till följd av att kunna möta den enorma efterfrågan på 

myndighetens tjänster. Ställer vi det i kontrast med 2013 års nettopersonalomsättning på 13 % 

är uppgången markant. Huvudberättelse 2 menade att denna massrekrytering ledde till 

ineffektivitet på myndigheten. Detta då bristande upplärning resulterade i en falsk efterfrågan 

eftersom fel gjordes som senare behövde rättas till (Bicheno et al., 2011).  Att fel uppstod anser 

vi delvis kan bero på att de på grund av bristande upplärning inte hade tillräckligt med underlag 

för att kunna skapa mening för situationen och därmed svårigheter att ta ändamålsenliga beslut 

och delvis på att deras utbildning skiljer sig från de som jobbat en längre tid på myndigheten. 

Detta eftersom att personal som får olika utbildning så småningom kommer resultera i 

missförstånd mellan medarbetare och därmed en ineffektivitet (Sjöberg et al., 2006). Även 

Larsson (2010) förespråkar att det är väsentligt att personalen utbildas på samma sätt samt att de 

är väl bekanta med yrket, vilket att tyda av berättelserna inte var fallet under massrekryteringen.   

Linda berättar exempelvis hur hon fick lära upp fem nyanställda samtidigt och att fokus endast 

låg på att lära ut det viktigaste. Detta är förenligt med huvudberättelse 1 där regionchefen Stefan 

exemplifierade krismedvetenhet med att rekryteringsprocessen var tvungen att se annorlunda ut 

på grund av de nya omständigheterna. 

Navigatören Sofia förklarade även att massrekryteringen var en anledning till att Lean blev 

urvattnat då de nyanställda i myndigheten inte hade leantänket med sig, vilket är förenligt med 

Bicheno et al. (2011) som förespråkar en låg personalomsättning för upprätthållandet av Lean. 

Dock var massrekryteringen en nödvändig åtgärd för att Migrationsverket skulle kunna möta 

den höga efterfrågan under krisen. Myndighetens resurser var deras anställda, varför det enda 

sättet att möta den höga efterfrågan på var att rekrytera mer personal.  

I huvudberättelse 2 framkom även att kvalitén ifrågasattes med tanke på det omdirigerade 

flödet. Detta är i enlighet med Bicheno et al. (2011) som menar att det inte är möjligt att uppnå 

en hög kvalité i en överbelastad situation. Den officiella berättelsen menade att de med hjälp av 

Lean skulle skapa jämna flöden för att ha en bra arbetsmiljö med mindre stress, vilket inte 

verkade vara möjligt i detta fall då Linda beskrev hur hon kände sig pressad och otillräcklig. 

Karin berättade vidare hur hon fick jobba över och Stefan menade att de anställdas uthållighet 

sattes på prov.  

Jämna flöden var inte att tänka på för myndigheten under krisen. Ett förkortat 

ansökningsförfarande, där myndigheten fick välja bort viktig information, var en nödvändig 

åtgärd för att överhuvudtaget kunna hantera krisen och alla de sökande som kom. Effekterna 

som uppstod av det förkortade flödet berodde på att myndigheten var tvungen att anpassa sig till 

det nya läget. En kris karaktäriseras av ett kortsiktigt tänk där snabba beslut måste fattas på 
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bristfällig och osäker information (Sjökvist, 2015). Det fanns ingen tid att resonera över vilka 

långsiktiga följder deras agerande kunde få, i enlighet med Seeger et al. (2003). Anpassningen 

till det nya läget med ett förändrat flöde menar vi därmed var en kortsiktig men nödvändig 

åtgärd och flödet tog således en kortsiktig karaktär.  

Linda menade att detta kanske inte var det bästa sättet att lösa det på, men att det var det minst 

dåliga. Migrationsverket hamnade i en oönskad situation där ingenting var som det brukade och 

varje beslut blev en avvägning, vilket är i enlighet med Larsson (2010) som menar att en kris 

handlar om att välja de minst dåliga besluten.   

FÖRBÄTTR INGSARBETE      

Ständiga förbättringar inom Lean handlar om att aldrig ge upp strävan mot ett perfekt arbetssätt, 

vilket innefattar att alla medarbetare ska vara delaktiga (Liker, 2004). Detta är något som 

samtliga intervjupersoner nämner i sina berättelser, dock har vi identifierat en skillnad mellan 

huvudberättelserna i hur förbättringsarbetet förändrades under krisen. 

I huvudberättelse 1 framgår att förbättringsarbete var något som fanns kvar under krisen men att 

det bytte fokus. I stället för att handla om långsiktiga verksamhetsförbättringar bytte det till en 

kortsiktig skepnad och kom istället att handla om förbättring i avseende med att inte brinna 

inne. Regionchef Stefan menade således att förbättringsarbetet som sådant fanns kvar, men att 

krisläget tvingade dem att i stället fokusera på hur problem och situationer som uppstod från dag 

till dag skulle kunna lösas på bättre sätt. I en krissituation finns inte tid för långsiktigt 

avvägande (Seeger et al., 2003). Detta menar vi är ett tydligt tecken på att det i huvudberättelse 

1 fanns meningsskapande gällande den nya situationen (Weick, 1988). Att förbättringsarbetet 

istället handlade om att få koll på läget och att arbeta snabbt och effektivt för att undvika vidare 

problem under själva krisen.  

Förbättringsarbetet var enligt huvudberättelse 2 något som Lean brast i under krisen. Enligt 

navigatören Sofia berodde detta på att de inte tänkte långsiktigt längre utan fokuserade på kort 

sikt, vilket resulterade i en släcka bränder verksamhet, något som även backades upp av 

teamledaren Karl. Hans berättelse innehöll därtill information om hur coaching och uppföljning 

av medarbetarnas arbetssysslor fick läggas på hyllan, vilket enligt honom var grunden till att 

Lean brast under krisen. Karins berättelse är dock utmärkande i detta fall då hon menar att 

förbättringsarbetet brast på hennes enhet redan innan krisen kom. Detta stödjer således att 

implementeringen av Lean fick sämre fäste på hennes enhet än på de andras.  

I och med att förbättringsarbetet inte kunde upprätthållas under krisen på samma sätt som innan, 

menar huvudberättelse 2 att detta leanattribut föll. Dock har vi kunnat identifiera att ett 

kortsiktigt agerande var nödvändigt under krisen för att möta de nya förutsättningarna i enlighet 
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med Weicks (1988) meningsskapande, och att förbättringsarbetets skiftande fokus, som beskrivs 

i huvudberättelse 1, inte uppfattades på samma sätt av de andra medarbetarna i huvudberättelse 

2. Strävan mot ett perfekt arbetssätt, som enligt Liker (2004) karaktäriseras av ett ständigt 

förbättringsarbete och en lärande organisation, anser vi dock fanns kvar eftersom medarbetarna 

ständigt ville göra det bästa för den sökande, men att det fick en kortsiktig karaktär. Istället för 

långsiktiga förbättringar handlade det istället om åtgärder för att hålla sig flytande och minimera 

misstagen för att underlätta det pressade arbetsläget.  

TEAMBASERAT   ARBETSSÄTT   OCH   MORGONMÖTEN     

Utifrån vår tolkning av berättelserna anser vi att det teambaserade arbetssättet och 

morgonmötena var de mest utmärkande leanreferenserna under höstens flyktingkris. 

Huvudberättelse 1 och 2 var samstämmiga gällande att teambaserat arbetssätt och morgonmöten 

höll i sig under krisen och var väldigt viktigt. Handläggaren Linda menade att morgonmöten var 

oerhört betydelsefullt eftersom hon här fick reda på väsentlig information om vad som gällde. 

Detta ansåg även Stefan och berättade att utan morgonmötena hade de inte klarat krisen så bra 

som de gjorde. Detta är i enlighet med Bicheno et al. (2011) som menar att dessa möten är ett 

viktigt kommunikationsverktyg mellan teamets medlemmar. Även Weick (1988) menar att bra 

kommunikation är väsentligt för meningsskapandeprocessen. Team var enligt huvudberättelse 1 

även ett sätt att motivera medarbetarna på och menade samtidigt att teamledarna fick ta ett 

oerhört stort och betydelsefullt ansvar, framförallt gällande medarbetarnas välmående och 

mycket av det praktiska arbetet, vilket var väldigt viktigt under krisen.  

I en kris ökar kraven på medarbetarna ökar och de få ta mer ansvar (Sjökvist, 2015). I 

huvudberättelse 2 framgår att Karls ansvar ökade från att ha haft hand om 10-12 personer till att 

ansvara för 25 personer. Enligt Bicheno et al. (2011) är dock det optimala antalet i ett team 4-8 

personer. Å andra sidan fanns strukturen redan där på Migrationsverket, vilket gjorde att endast 

intensiteten ökade. Utöver Karls berättelse drar vi även paralleller till Karin som fick hjälpa till 

på ansökningsenheten och Sofia som fick anta en form av ”expertroll” och vara stödjande i en 

krisgrupp. Dock anser vi inte att rollerna i sig rubbades såsom Weick (1993) menar händer i en 

kris, utan att medarbetarna i stället fick ett utökat ansvar med koppling till deras tidigare 

arbetsuppgifter.  

I Weicks (1993) analys av "The Mann Gulch Disaster” framgår att en kris resulterar i förlust av 

meningsskapande samt organisationsstruktur. Det som dock går att se i studien är att 

Migrationsverket lyckades bibehålla struktur i form av upprätthållande av teamarbetet samt 

morgonmöten. Detta resulterade i sin tur i att strukturen möjliggjorde meningsskapande, då det 

enligt Weick (1993) finns ett direkt förhållande mellan dessa. I ett sådant läge anser vi således 

att Lean varit en hjälpande faktor eftersom de med hjälp av Lean haft en struktur som även höll i 



62  
  

kris och dessutom var en bidragande faktor till att skapa ny mening för situationen. Även 

Vrbanjac och Larsson (2006) i Larsson (2010) menar att strukturen är väsentlig för att kunna 

upprätthålla arbetet i den mån det går under kris. Detta bidrar således med tyngd till att verktyg 

kan underlätta att upprätthålla en struktur i krissituationer är avgörande för att kunna hantera 

den. Även Larsson (2010) stödjer detta då han menar att rutiner och arbetsmetoder är gynnsamt 

för upprätthållandet av en struktur i krissituationer. Vi anser därmed att det är väsentligt att 

påpeka att Lean bidrog med just detta under flyktingkrisen.  

 

5.6.   LEAN  SOM  STÖDSTRUKTUR  I   KRIS    

Med utgångspunkt i det vi hittills lyft fram i analysen illustrerar vi i figur 5.2 Leans roll som 

stödstruktur i flyktingkrisen.   

 

Figur 5.2. Egenarbetad modell om Lean som stödstruktur vid kris.  

Modellen har två faser; innan krisen och under krisen. Innan krisen representerar 

organisationens normaltillstånd och i denna fas har implementeringen av Lean ägt rum och 

verktygen har fått fäste i verksamheten. Detta innebär, i Migrationsverkets fall, att 

verksamheten arbetar teambaserat, har en väl etablerad mötesstruktur samt ett långsiktigt tänk 

genom förbättringsarbete och jämna flöden. Som tidigare nämnt har vi dock identifierat att Lean 

fick bättre fäste på vissa enheter än andra. 
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I och med flyktingkrisen rubbades normaltillståndet och organisationen försattes i ett nytt 

osäkert tillstånd (Weick, 1988). Organisationen behövde agera mer flexibelt och anpassa sig till 

den nya situationen där förutsättningarna ändrades från dag till dag. Detta var en miljö som 

enligt Liker (2004) inte kan ses som lämplig för ett leanbaserat arbetssätt, då Lean 

karaktäriseras av standardisering och stabilitet. Organisationen och medarbetarna måste skapa 

mening för den nya situationen, vilket enligt Weick (1993) kan göras genom upprätthållande av 

organisationens struktur. I detta hänseende anser vi att Lean bidrog till skapande av en sådan 

struktur. Detta i form av en mötesstuktur och ett teambaserat arbetssätt som höll i sig under 

krisen, trots ändrade förutsättningar och villkor. Upprätthållandet av strukturen bidrog i sin tur 

till meningsskapande för medarbetarna, vilket enligt Weick (1993) bidrar till ett lyckat 

krishanterande. Förbättringsarbete och processtänk var även detta närvarande under krisen, dock 

anpassades de till den nya situationen genom att ta en kortsiktig skepnad.  

För att knyta an till avsnittet om implementeringen av Lean innan krisen, verkar det således inte 

ha någon betydelse om samtliga medarbetare inte tar till sig leanfilosofin fullt ut. Detta då vår 

studie indikerar på att verktygen teamarbete och morgonmöten är behjälpliga i en kris för att 

skapa struktur och därmed mening. Filosofin, som enligt Liker (2004) grundas på långsiktigt 

tänkande, är däremot inte lika närvarande under krisen eftersom vi kunnat se att ständiga 

förbättringar och processtänk, där ett långsiktigt tänk vanligtvis är närvarande, blir kortsiktiga 

under krisen. 
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6 .  SLUTSATS    

I denna studie undersökte vi hur tillämpningen av Lean fungerar inom offentlig verksamhet i en 

krissituation, vilket gjordes genom en fallstudie på Migrationsverket och flyktingkrisen under 

hösten 2015. Vi analyserade Lean på Migrationsverket i två stadier; innan och under krisen. 

Nedan presenterar vi slutsatsen utifrån studiens frågeställningar: Hur upplevde medarbetarna 

arbetet enligt Lean innan flyktingkrisen 2015? Hur påverkades arbetet enligt Lean under 

flyktingkrisen 2015? Hur förenligt är Lean med krishantering? 

Implementeringen av Lean var en följd av kraven från regeringen på att korta ner de traditionellt 

långa handläggningstiderna på Migrationsverket. Lean var under denna tid en trend som tagit 

sig från tillverkningsindustrin till offentliga verksamheter, vilket vi har funnit belägg för inom 

New Public Management. Det nya arbetssättet utlovade effektiviserade flöden, mindre slöseri 

och framförallt kortare handläggningstider, som samtliga blev verklighet för Migrationsverket. 

Teamarbete, mötesstruktur, förbättringsarbete samt ett större fokus på flöden och processer är 

effekter av Lean som vi kunnat identifiera. Vi har även upptäckt en väsentlig skillnad hos 

medarbetarna där Lean antingen betraktades som en filosofi med helhetssyn på verksamheten 

eller som en uppsättning av praktiska verktyg där den filosofiska bakgrunden saknades. 

Implementeringen fick således bättre fäste på vissa ställen än andra. Även om Lean fanns och 

var närvarande i olika utsträckning i verksamheten innan krisen, menar vi att en gemensam och 

generell bild av Leans innebörd inte existerade, något som går igen i tidigare forskning om Lean 

som svårdefinierad managementfilosofi.  

När signaler om flyktingkrisen kom missades dessa till en början, vilket berodde på bristfälliga 

prognoser samt att Migrationsverket tidigare inte befunnit sig i en liknande situation och således 

inte uppfattade signalernas innebörd. Utifrån intervjupersonernas svar kunde vi identifiera två 

huvudberättelser där medarbetarna menade att Lean antingen höll eller brast under krisen. Det 

som hände med Lean under krisen var att flödet anpassades till det nya läget genom att byta till 

en kortsiktig skepnad samt att förbättringsarbetet förändrade innebörd från en långsiktig 

verksamhetsförbättring till kortsiktig problemlösning. Detta anser vi var en följd av att 

Migrationsverket var tvungna att skapa mening för den nya situationen. För att kunna möta de 

nya förutsättningarna var flödet tvunget att dirigeras om. Detta resulterade i massrekrytering av 

personal samt bristande informationsinsamling för handläggningen av asylärenden, vilket 

påverkade kvalitén. Migrationsverket hade under krisen inte möjlighet att tänka på möjliga 

långsiktiga konsekvenser. Flödet och förbättringsarbetet fick således en annan karaktär än 

tidigare, men fanns samtidigt kvar i verksamheten. 
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Det teambaserade arbetssättet samt morgonmötena höll i sig under hösten och var viktiga forum 

för att nå ut med avgörande information till medarbetarna. På så sätt bidrog detta till 

meningsskapande för medarbetarna. Därmed anser vi att detta var ett sätt för Migrationsverket 

att upprätthålla strukturen i arbetet och på så sätt möjliggöra meningsskapande av den nya 

situationen. Det är således leanverktygen som varit mest påtagliga under höstens kris och inte 

den långsiktiga leanfilosofin i sig.  

De centrala leanaspekterna som vi kunnat identifiera för utveckling i kris sammanfattas som 

teamarbete, mötesstruktur, förbättringsarbete samt processflöden. Vår studie visar således på att 

Lean fungerade som en stödstruktur för Migrationsverket under flyktingkrisen 2015 och fick en 

viktig betydelse för meningsskapandet. Detta menar vi indikerar på att Lean kan vara förenligt 

med krishantering och således ha ett annat värde än vad tidigare forskning ännu visat på. 

  

6.1.   FRAMTIDA  FORSKNING    

Vår slutsats öppnar många nya dörrar för forskning om Lean i kris inom offentlig verksamhet. 

Om mer forskning på området görs skulle detta kunna leda till ett nytt synsätt på Lean som en 

stödstruktur för organisationers krishantering i stället för endast effektivisering och optimering 

av verksamheten. Huruvida Lean hör hemma i offentliga verksamheter eller inte har tidigare 

diskuterats, varför vår studies resultat är ytterst intressant för framtida forskning och kan göra 

stor skillnad i liknande verksamheters krishantering. Kopplingen mellan Lean och 

meningsskapande för medarbetarna öppnar även detta upp för mer forskning kring vad Lean kan 

bidra med vid krishantering. Att medarbetarna skapar sig en bild av vad det är som händer är 

avgörande för hur en organisation hanterar en kris, varför vi efterfrågar mer forskning kring 

Lean och meningsskapande. 

Vi identifierade även att vissa leanattribut tog en kortsiktig och mer flexibel skepnad i kris. Vi 

kunde se paralleller till ett mer flexibelt arbetssätt där Lean fungerade som en stödstruktur. 

Utanför vårt syfte har vi därmed upptäckt vissa kopplingar till Agile Production (Agile), som 

bland andra Towill och Christopher (2002) och Mason-Jones et al. (2000) lyfter fram. En Agile 

verksamhet präglas av flexibilitet och snabb anpassningsförmåga på marknader med ojämn 

efterfrågan, varför vi anser detta vara intressant då krissituationer har andra förutsättningar än 

vid normalläge. En kombination av Lean och Agile föreslås i Stenberg et al. (2012) genom en 

fallstudie på ett räddningstjänstförbund där krav ställs på både hög säkerhet och 

kostnadseffektivitet i pressade kontexter. Vi har inte kunnat identifiera tidigare forskning som 

visar på att Lean och Agile kan fungera tillsammans på samma plats vid samma tid, vilket dock 
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denna studie visar tendenser på. Därför anser vi att mer forskning bör genomföras för att vidare 

undersöka möjligheten för Lean och Agile gemensamt för krishantering.  

Vi skulle även vilja se vidare empirisk forskning gällande offentliga verksamheter med Lean 

som genomgått större kriser där deras verksamhet satts på prov. Studien genomfördes på 

Migrationsverket och om liknande resultat kan fås i andra verksamheter där Lean finns, skulle 

detta innebära en större tyngd till att Lean kan ha ett annat värde än vad man tidigare trott. Detta 

skulle kunna utveckla synsättet på Lean såväl som nyansera tidigare forskning om Lean.    

Då studien läggs fram i juni 2016 är flyktingkrisen fortfarande aktuell och långt ifrån över. 

Därför skulle det även vara intressant att se fortsatt forskning kring hur Lean på 

Migrationsverket på längre sikt påverkades av flyktingkrisen. Detta är intressant i det avseende 

att många av de ärenden som registrerades under flyktingkrisen har en väntetid på över ett år. 

Således kommer flödet att påverkas en lång tid framöver. Därmed vore det intressant att se hur 

Migrationsverket fortsätter med sitt leanarbete.   
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