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1. Kan ett arbets- och förhållningssätt från näringslivet tillämpas i en 

offentlig verksamhet? 

Migrationsverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för att pröva ansökningar från 

människor som vill besöka eller bosätta sig i Sverige för att de behöver söka skydd från 

konflikter och förföljelser i sina hemländer, eller för att de avser att arbeta, studera eller 

förenas med sin familj eller partner här. Migrationsverket utför även andra uppgifter som att 

pröva ansökningar om svenskt medborgarskap, driva förvar, stödja asylsökande som ska 

återvända till hemlandet, betala ut statlig ersättning för personer med beviljade 

uppehållstillstånd till landsting och kommuner samt ansvarar för boende och sysselsättning 

för asylsökande i väntan på beslut (Migrationsverket, 2013). Med anledning av att 

Migrationsverket gång på gång misslyckades med att uppnå sina mål med en 

handläggningstid för asylärenden på maximalt sex månader, anlitades konsultföretaget 

McKinsey som tog fram ett arbetssätt anpassat till verksamheten (Eliasson, 2008). Detta 

arbetssätt benämns som lean, och prövades år 2009 i asylprocessen på Migrationsverket i 

samband med projektet ”Kortare Väntan” som syftade till att effektivisera och korta 

handläggningstiderna för asylärendena. Under uppföljningsprojektet ”Kortare Väntan 2” 

prövades lean också på vissa mottagningsenheter. År 2010 beslutades att lean skulle användas 

som arbetssätt genomgående i Migrationsverkets verksamhet, och det successiva införandet 

påbörjades år 2011 (Värde för alla, 2012, s 10).  

Migrationsverkets beslut att som ett centralt ämbetsverk anlita ett externt konsultföretag för 

att förändra sin kärnverksamhet var mycket ovanligt. Eftersom tidigare försök att åtgärda den 

bristfälliga måluppfyllelsen internt på Migrationsverket inte gett tillfredsställande resultat 

vände man sig mot näringslivet för hjälp och inspiration (Eliasson, 2008), vilket gör 

situationen ännu mer ovanlig och värd att studera ur ett statsvetenskapligt perspektiv. Lean, 

som också kallas för Lean Production, brukar ofta härledas till det kvalitetssystem som under 

årtionden utvecklades inom Toyotas verksamhet, Toyota Production System (TPS) (Dennis, 

2007; Eriksen, Fischer & Mønsted 2009; Modig och Åhlström, 2012). Lean har dock över 

tiden anpassats till olika branscher och den västerländska kulturen och uppvisar idag även 

influenser från andra kvalitets- och ledningssystem som till exempel Total Quality 

Management (TQM)
1
. Inga verksamheter som arbetar med lean har ett system som är 

                                                           
1
 Motsvarar ”offensiv kvalitetsutveckling” på svenska och kan definieras som en form av ledningssystem som 

präglas av en helhetssyn på verksamheten och där ständiga förbättringar i processer samt en hög 
kundtillfredsställelse med hjälp av mindre resursanvändning är centrala delar (Bergman och Klefsjö, 2011, s 38). 
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identiskt med ett annat. Utifrån befintlig lean-litteratur och -forskning är det tydligt att lean i 

de allra flesta fall har implementerats i olika tillverkande industrier, och först på senare år 

börjat implementeras också i tjänsteproducerande organisationer och nu även inom offentlig 

förvaltning. I flera kommunala verksamheter och bland annat inom sjukvården använder man 

sig nu av lean, med blandade resultat (Brännmark, 2012, s 6). Migrationsverkets beslut att 

implementera lean kan ses ur ett governanceperspektiv. I den enligt statsvetenskapen 

pågående samhällsutvecklingen från traditionell hierarkisk governmentstyrning mot en mer 

horisontell governancestyrning, ingår bland annat en inriktning mot New Public Management 

(NPM), där fokus ligger på effektiviteten i offentlig verksamhet. NPM står för en uppfattning 

om att offentlig verksamhet inte bör särskiljas från det privata näringslivet, och gör gällande 

att idéer därifrån kan tillämpas även inom den offentliga sektorn för att uppnå en ökad 

effektivitet och förändra staten som kan uppfattas som trögrörlig och stel (Björk, Bostedt & 

Johansson, 2003, s 113ff). Inom statsvetenskapen finns uppfattningar som går emot detta 

synsätt och som menar att staten har en unik ställning och status som förvaltare av vissa 

demokratiska värden, vilka löper risk att bli åsidosatta vid ett alltför ensidigt fokus på 

effektivitet i en offentlig verksamhet (se exempelvis Lundquist, 1991, Rothstein, 1998; de 

Bruijn & Ringeling, 1997). Utifrån antagandet om att staten har en speciell status och har 

demokratiska värden att ta hänsyn till förutom de rent ekonomiska och effektivitetsrelaterade, 

samt att det föreligger en konflikt mellan värdena legitimitet och effektivitet är 

Migrationsverkets arbete viktigt att studera, eftersom de nu har implementerat ett 

ledningssystem som historiskt och i litteraturen har ett väldigt starkt fokus på just effektivitet 

och ekonomiska värden.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Genom att kvalitativt undersöka delar av Migrationsverkets arbete utifrån värdena legitimitet 

och effektivitet förväntar jag mig kunna dra slutsatser om huruvida lean som arbets- och 

förhållningssätt är ett verktyg som har kapacitet att beakta båda dessa värden i en offentlig 

förvaltnings verksamhet. Syftet med uppsatsen är att undersöka om handläggare och 

teamledare på Migrationsverkets mottagningsenhet i Boden upplever att införandet av lean i 

verksamheten har förändrat synen på värdena effektivitet och legitimitet. För att komma till 

dessa slutsatser besvarar jag ett antal frågeställningar:  

- Finns det motsättningar mellan värdena effektivitet och legitimitet i mottagningens 

verksamhet? 
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- Anser de som arbetar enligt lean dagligen att lean är ett lämpligt arbetssätt för att beakta 

värdena effektivitet och legitimitet i verksamheten?  

- Vilka är de upplevda effekterna av att arbeta enligt lean?  

- Vilka är de upplevda för- och nackdelarna med att arbeta enligt lean?  

1.2 Avgränsningar 
Eftersom Migrationsverkets arbete i hög grad ska vara standardiserat borde verksamhetens 

geografiska position inte ha betydelse för undersökningens utfall, och av praktiska skäl valde 

jag därför Migrationsverket i Boden som objekt för denna fallstudie. Den andra 

avgränsningen gällde vilken av de tre enheterna i Boden som skulle studeras: 

asylprövningsenheten, tillståndsenheten eller mottagningsenheten. Tillståndsenheten valdes 

bort då den inte enbart hanterar asylärenden utan även andra migranter, bland annat 

ansökningar om arbetstillstånd och anhöriginvandring. Jag hade för avsikt att se på en 

verksamhet som enbart jobbar med asylsökande, dels för att de som söker asyl i regel har ett 

mer trängande behov av snabba och rättssäkra beslut än andra migranter, och dels på grund av 

att det är ett aktuellt område i och med att det är verksamheterna som hanterar asylsökande 

som figurerat i mediegranskningar i hög utsträckning under det senaste året.  Vidare så 

infördes lean först på asylprövningsenheten i samband med projektet ”Kortare Väntan” som 

syftade till att förkorta handläggningstiderna för asylärenden. Det leansystem som 

Migrationsverket använder sig av anpassades till asylprövningens verksamhet av 

konsultfirman McKinsey, och det var inte förrän under uppföljningsprojektet ”Kortare Väntan 

2” som lean infördes även på mottagningsenheten, där arbetssättet i högre grad utvecklats 

inom organisationen snarare än att en anpassad mall överlämnades av en konsultfirma. Medan 

asylprövningsenheten har som huvuduppgift att utreda och fatta beslut i asylärenden har 

mottagningen flera huvuduppgifter uppdelade på olika team. Kortfattat handlar mottagningens 

arbetsuppgifter om att hantera återvändandeärenden, hålla utredningssamtal med socialt 

fokus, besluta i ekonomiska ärenden och ansvara för boendet för de som är inskrivna som 

asylsökande i kommunen. Det innebär flera olika arbetssätt och flera möjliga tolkningar av 

lean, vilket gjorde att jag ansåg att en undersökning på denna enhet skulle vara mest givande. 

Mottagningsenheten uppvisar även en komplex blandning av beslut och samtal vilket gör att 

det kan vara svårare att hitta både kvantitativa och kvalitativa mätetal för deras verksamhet i 

samband med lean, varför jag också ansåg att det skulle vara av värde att titta på denna enhet 

för att få en kvalitativ bild av vad handläggarna själva anser vara relevanta mätetal och hur de 

upplever det lean som närmast kan sägas ha spillt över på dem från asylprövningsenheten.  
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1.3 Metod och material 
I denna fallstudie utgör mottagningsenheten på Migrationsverket i Boden 

undersökningsobjekt. Jag använder mig av semistrukturerade intervjuer med en 

förändringsledare, sex handläggare och två teamledare på mottagningsenheten. Enligt Martyn 

Denscombe (2009, s 232f) är intervjuer att föredra bland annat när man som forskare söker 

efter åsikter, känslor, erfarenheter och uppfattningar av fenomen, och när frågornas karaktär 

kräver svar från människor som i egenskap av sina specifika positioner kan ge djupare 

information om det man undersöker. Intervjun med mottagningsenhetens förändringsledare 

Glenn Gunnestam bestod av ett antal öppna frågor, men det handlade snarare om ett 

informellt samtal eftersom den fungerade som ett underlag för den frågelista som jag sedan 

sammanställde för övriga intervjupersoner (se Bilaga 1). I dessa intervjuer gavs 

intervjupersonerna utrymme för att själva utveckla sina svar och avgöra hur utförliga svar de 

ville ge i olika frågor. Vid urvalet av intervjupersoner har det väsentliga varit att täcka in de 

olika befattningarna handläggare och teamledare på grund av deras olika arbetsuppgifter och 

befogenheter och således även användandet av lean i sitt dagliga arbete. Intervjupersonerna 

kommer från olika team på mottagningen, och de flesta har tidigare arbetat i flera av dessa 

team. Ett villkor var att de ska ha blivit anställda på Migrationsverket senast från och med då 

lean infördes tills idag. 

I mina intervjuer har jag tagit hänsyn till så kallade intervjuareffekter som kan ha att göra med 

min personliga identitet och det faktum att jag sedan tidigare varit i kontakt med 

intervjupersonerna genom min praktikperiod i samband med min utbildning. Min uppfattning 

är att dessa faktorer inte påverkat svaren i någon speciell riktning, eftersom frågorna inte är av 

privat karaktär. Alla intervjupersoner har gett sitt samtycke till intervjuerna och är garanterade 

anonymitet. Intervjuerna spelades inte in.  

Intervjuerna analyseras sedan kvalitativt. Fördelar med en kvalitativ analys av data är att den 

på ett mer detaljerat sätt speglar och har en förankring i verkligheten där även motstridiga 

uppgifter får utrymme. Det finns också möjlighet till flera olika svar och förklaringar då 

datamaterialet i sig kan uppvisa mer djup och detaljrikedom (Denscombe, 2009, s 398f). Det 

finns även nackdelar med den kvalitativa analysmetoden som att förmågan att generalisera 

slutsatser minskar, samt att tolkningen oundvikligen kopplas till forskaren. Dessutom kan 

omfattningen av den kvalitativa datan innebära att vissa data förbises, feltolkas eller tas ur sitt 

kontextuella sammanhang (Denscombe, 2009, s 399f). Jag har strävat efter medvetenhet om 

den kvalitativa analysmetodens styrkor och svagheter när jag använt mig av den.  
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Min intention var från början att även komplettera den kvalitativa datan från intervjuer med 

kvantitativa inslag i form av sekundärdata från Migrationsverket med avsikt att styrka mina 

slutsatser. Jag hade förhoppningar om att kunna jämföra siffror från tiden innan lean infördes 

med siffror från idag, specifikt för enheten i Boden, som kunde ge en bild av huruvida 

effektiviteten och rättssäkerheten förbättrats, försämrats eller ligger kvar på samma nivå. 

Dessvärre har jag inte lyckats nå någon som kunnat bistå mig med dessa data och framför allt 

med tolkning av dem så att jag skulle kunna ge en korrekt beskrivning, då man inte använde 

samma mätetal före lean som nu. På grund av begränsad tid kunde jag inte fortsätta leta efter 

dessa siffror som då fick utgå ur min uppsats. Jag anser dock, liksom Brännmark (2012) 

påpekar i sin sammanställning om befintlig forskning inom området, att det vore relevant för 

framtida forskning att även undersöka kvantitativa data i förhållande till lean, vilket jag 

återkommer till i mitt diskussionsavsnitt. I en ansats att ändå kunna ge en bredare bild av lean 

på Migrationsverket samt styrka datan från intervjuer använder jag mig också av den interna 

arbetsboken Värde för alla (2012) som delas ut till alla medarbetare som en del i 

introduktionen till lean.  

Utgångspunkten i den teoretiska delen av min uppsats är att staten och förvaltningen inte kan 

betraktas på samma sätt som privata organisationer utan måste ta hänsyn till andra värden än 

bara effektivitet, där legitimitet är ett av dessa värden. För att belysa denna uppfattning 

använder jag mig främst av litteratur från Lennart Lundquist (1994; 1998) och Bo Rothstein 

(1998; 2010). Lennart Lundquist är professor i statsvetenskap vid Lunds Universitet och har 

bidragit till förvaltningsforskningen med en betydande mängd studier. I flera av sina böcker 

diskuterar han de värden som han anser att staten måste beakta. Bo Rothstein är professor i 

statsvetenskap vid Göteborgs Universitet där han även sedan 1995 innehar August Röhss 

professur i statsvetenskap. Även han förespråkar i flera av sina böcker en syn på staten som 

förvaltare av viktiga demokratiska värden.  

Det empiriska avsnittet innehåller förutom resultatet från mina intervjuer och arbetsboken 

Värde för alla (2012) även referat från litteratur som behandlar lean som styrsystem. Jag har 

använt mig av flera olika källor i detta hänseende för att kunna ge en så komplett och 

nyanserad bild som möjligt av vad lean är. 
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1.4 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i avsnitten teori, empiri samt analys och diskussion.  

- I teorikapitlet kommer utvecklingen från government till governance och New Public 

Management diskuteras för att ge en bakgrund till Migrationsverkets reformeringsarbete. 

Därefter behandlas teorier om statens speciella status och den konflikt mellan legitimitet 

och effektivitet som den kan innebära. Jag kommer även att redogöra för hur begreppen 

legitimitet och effektivitet används i uppsatsen. Kapitlet avslutas med en presentation av 

lean och vad ett leansystem enligt litteraturen är och ska vara.  

- I empirikapitlet används sedan data från intervjuer samt referat från Migrationsverkets 

arbetsbok för att ge en bild av hur lean används praktiskt på Migrationsverket, 

sammanställda under olika rubriker för en bättre översikt.  

- I analyskapitlet utvärderas dessa resultat utifrån perspektivet som presenteras i 

teoriavsnittet och som gör gällande att staten har andra värden att ta hänsyn till än de rent 

ekonomiska och effektivitetsrelaterade. Jag kommer även att knyta an till den del av 

teoriavsnittet som behandlar lean i min analys. Analyskapitlet avslutas sedan men den 

diskussiondel där jag presenterar mina slutsatser i frågan om huruvida lean upplevs vara 

ett lämpligt arbetssätt och ledningssystem för offentlig verksamhet. Här förs även en 

diskussion om mitt metodval samt förslag till fortsatt forskning.  
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2. Från government till governance och idéer från den privata sektorn 
I detta teoriavsnitt presenteras begreppet och fenomenet governance och hur begreppet 

speglar utvecklingen av offentlig verksamhet mot ökad effektivitet, ledningssystem och lean. 

Vidare redogörs för uppfattningen om att det existerar en spänning mellan de olika värdena 

effektivitet och legitimitet i offentliga verksamheter. Efter det kommer legitimitet och 

effektivitet som begrepp att diskuteras och definieras. Därefter redogörs för hur de kommer 

att användas i denna uppsats. Avsnittet avslutas sedan med en kortare sammanfattning av 

befintlig forskning om lean i offentlig verksamhet samt en presentation av lean som arbetssätt 

och ledningssystem.  

2.1 Governance och New Public Management 
När gränserna mellan det offentliga och det privata blir alltmer otydliga samtidigt som 

problemen och målen blir fler, mer motstridiga och komplexa, ifrågasätts statens traditionella, 

auktoritära och hierarkiska roll. Staten förväntas överge sin auktoritära ställning och istället 

verka i en stödjande roll där den ska underlätta för, lära ifrån, samarbeta med samt informera 

medborgarna i en samverkan och illustrerar ett skifte från styrningsformen government till 

governance (Sundström & Pierre, 2009, s 7ff). Government lägger stor vikt vid den formella 

statens unika position och betydelse, där den med sina institutioner har ett legitimt 

våldsmonopol och besitter möjligheten att fatta beslut och förmågan att driva igenom dem 

(Björk et al., 2003, s 21f). Governance var från början en synonym till begreppet government 

(Stoker, 1998, s 17), men står idag för en kritik mot government och har dessutom utvecklats 

till ett ganska oklart begrepp som kan definieras på många olika sätt (Björk et al., 2003, s 21). 

Governance står för styrning i nya sammanhang där aktörerna är ömsesidigt beroende av 

varandra, och där både interaktioner och resultat blir svårare för staten att kontrollera, vilket 

innebär att det krävs nya former och idéer för att styra och påverka (Stoker, 1998, s 17). Dessa 

former tar sig uttryck i interaktioner mellan offentliga och privata aktörer och i hur staten kan 

styra dessa nätverk. Med detta synsätt blir governance ett empiriskt fenomen (Björk et al., 

2003, s 23), och det är så det kommer att användas i denna uppsats, i motsats till governance 

som ett analytiskt perspektiv som anses kunna förklara och beskriva styrning av politiska 

processer och system (ibid).  

När staten ur ett governanceperspektiv i större utsträckning ses som en aktör bland andra 

innebär det att den förlorar en del av den ”speciella” status som governmentperspektivet sett 

som självklar. Ur traditionella ekonomiska perspektiv behöver inte staten ses som något 

undantag för de regler som gäller för marknaden, utan även den offentliga sektorn ska vara 
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produktiv och effektiv. Det håller flera statsvetenskapliga forskare med om (se exempelvis de 

Bruijn och Ringeling (1997), Rothstein (1998; 2004), Lundquist (1998)), men de menar också 

att det finns andra värden som statlig verksamhet måste ta hänsyn till än de rent ekonomiska. I 

och med övergången till governanceperspektivet har nya trender tillkommit som förespråkar 

nya sätt på vilka offentlig verksamhet bör styras. Det handlar exempelvis om nätverksstyrning 

i förvaltandet av offentliga resurser, om idéer om en mindre och mer flexibel stat som i lägre 

grad ska vara ingripande i samhället, men även om en inriktning mot New Public 

Management (NPM) där fokus ligger på ledorden ”economy”, ”efficiency” och 

”effectiveness”, vilka antas kunna uppnås med hjälp av olika idéer från näringslivet som ska 

användas för att förändra den mer traditionella och ineffektiva styrningen inom offentlig 

sektor, i kommuner och på myndigheter. Björk et al (2003) nämner att det visserligen går att 

ifrågasätta huruvida NPM ska anses som en form av governance, delvis på grund av att NPM 

skiljer sig från governanceperspektivets i sin syn på det offentliga (a.a. s 113ff). Lean är ett 

exempel på en sådan inspiration från näringslivet och är idag det arbetssätt och 

ledningssystem som används i varierande utsträckning på Migrationsverkets olika enheter.  

De Bruijn och Ringeling (1997) skriver att en offentlig verksamhet har som främsta uppgift 

att allokera värden, och att ansvaret för dessa uppgifter medför vissa moraliska krav och 

normer som staten måste beakta eftersom den har en speciell status. Förvaltningen har 

uppgifter som inte kan lösas av andra organisationer i ett samhälle, som att upprätthålla sina 

medborgares grundläggande rättigheter samt att ta hand om specifika sociala problem. Staten 

är också speciell i den bemärkelsen att den har ett antal instrument till sitt förfogande som inte 

får användas av andra aktörer, till exempel rätten att stifta lagar och användandet av legitimt 

våld. Detta innebär att den offentliga sektorns prestationer ibland blir oförenliga med ett 

alltför ensidigt fokus på effektiviteten i verksamheten (a.a. s 153-154). De Bruijn och 

Ringeling talar om tre kärnvärden som är viktiga för den offentliga sektorn att beakta i lika 

hög utsträckning: effektivitet, legitimitet och statens speciella status. De menar att legitimitet 

är viktigt, men att man måste förstå att en ineffektiv organisation också kan undergräva 

legitimiteten. En offentlig verksamhet som ständigt misslyckas med att uppnå uppsatta mål 

tappar sin trovärdighet (a.a. s 155f).   

Bo Rothstein (1998) anser också att effektivitet inte får vara det enda målet för statlig 

verksamhet. Han nämner laglighet, likabehandling, och ansvarstagande som andra mål vilka 

den offentliga sektorn har att ta hänsyn till. Detta innebär att man måste hantera 

marknadsbaserade lösningar som handlar om vinstmaximering och kostnadseffektivitet med 
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försiktighet. Han menar att det är omöjligt att ställa de klassiska argumenten för 

marknadslösningar, det vill säga konkurrenskraftiga organisationer genom effektiv 

produktion, respekt för och anpassning till kundernas önskemål, mot offentliga lösningar (a.a. 

s 200ff).  

Lennart Lundquists (1998) uppfattning om den offentliga verksamhetens särart liknar 

Rothsteins. I flera av sina bidrag till förvaltningsforskningen återkommer han till det han 

kallar ”vårt offentliga etos”. Han skiljer mellan de ekonomiska värden som alla verksamheter 

har att ta hänsyn till och som innefattar kostnadseffektivitet, funktionell rationalitet och 

produktivitet, och de demokratiska värden som offentlig verksamhet måste tillgodose, som 

rättssäkerhet, offentlig etik och politisk demokrati (a.a. s 53ff). Lundquist (1998) skriver att 

medan ekonomivärdena gäller både för privat och offentlig verksamhet, är demokrativärdena 

specifika för den offentliga sfären. Alla dessa värden måste genomgående beaktas i den 

offentliga verksamheten, men i praktiken innebär det också att vissa värden kommer att 

prioriteras på bekostnad av andra, eftersom det är omöjligt att lägga lika mycket vikt vid alla 

värden samtidigt (a.a. s 63). Lundquists utgångspunkt i flera böcker är att ekonomivärdena är 

de som prioriteras mest och ifrågasätts minst (se Lundquist, 1998; Lundquist, 1994). 

Legitimiteten i olika former nämns av alla de ovanstående författarna som ett viktigt värde 

precis som effektiviteten som också anses skapa legitimitet för en offentlig verksamhet. Dessa 

värden tillsammans kan ofta resultera i motsättningar som gör att avvägningar blir 

nödvändiga. 

2.2 Legitimitet och effektivitet 
Legitimitet och effektivitet är värden som är nära förknippade med varandra. Effektiviteten 

har i sig betydelse för att en statlig verksamhet ska ses som legitim av samhället. Samtidigt är 

legitimiteten i form av rättssäkerhet viktig för individen och beaktandet av legitimitet kan 

göra offentlig verksamhet mindre effektiv.  

De Bruijn och Ringeling, Lundquist och Rothstein har samma synsätt på staten som ett 

speciellt organ som skiljer sig från det privata, med ett speciellt ansvar. Dels måste offentlig 

verksamhet beakta ekonomiska värden genom att vara funktionell och effektiv, men den har 

även andra värden att förvalta och upprätthålla. Uppfattningen om vilka dessa värden är 

skiljer sig något åt mellan författarna: Rothstein talar om laglighet, likabehandling och 

ansvarstagande. Lundquist nämner rättssäkerhet, offentlig etik och politisk demokrati. De 

Bruijn och Ringeling fokuserar på legitimiteten.  
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Rothstein (1998) menar att man kan se legitimiteten ur ett samhälleligt perspektiv och frågar 

sig varför människor i ett samhälle exempelvis accepterar att betala skatter till staten, 

accepterar statlig sjukvård och skola eller gör militärtjänst. Medborgarna måste se 

policyprogrammet som rimligt och rättvist, ha tilltro till att det finns en solidaritet när det 

gäller andra medborgares bidrag till programmet, samt uppfatta programmet som lagligt, 

alltså att det följer de proceduriska regler som begränsar det (a.a. s 140ff).  

I sin modell av det offentliga etoset delar Lundquist (1998) upp ekonomivärdena i funktionell 

rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. Funktionell rationalitet är en form av mål-

medel-rationalitet och handlar om att välja de medel som på bästa sätt leder till givna mål. 

Kostnadseffektivitet handlar om att minimera kostnader medan produktivitet handlar om att få 

ut så mycket som möjligt av så lite resurser som möjligt (a.a. s 64). 

Lundquists uppfattning av effektivitet delas även av Per Borg (1996) som använder sig av 

definitionen ”rätt resultat till lägsta möjliga kostnad” när han i sin bok diskuterar effektivitet i 

offentlig sektor, där den lägsta kostnaden är den som är möjlig att nå utan att kvaliteten blir 

urholkad (a.a. s12). På samma sätt använder sig Migrationsverket av effektivitetsbegreppet 

som vi ska se nedan.  

Ur ett governanceperspektiv förväntas staten ta hänsyn till ekonomiska värden utöver de 

demokratiska, och som de Bruijn och Ringeling (1997) skriver så anses en ineffektiv offentlig 

verksamhet vara illegitim på samma sätt som om den inte tar hänsyn till de demokratiska 

värdena. Legitimiteten kan enligt det teoretiska urval som jag presenterat ses på olika sätt och 

delas upp i flera dimensioner som har olika innebörder.  

I arbetet med lean på Migrationsverket står kundvärdet i centrum. Detta kundvärde definieras 

enligt förvaltningslagens 7§, som säger att ett ärende ska handläggas på ett så billigt, snabbt 

och enkelt sätt som möjligt, utan att säkerheten får stå tillbaka (Värde för alla, 2012, s 28). 

Denna lagparagraf sammanfattar således de ekonomiska värden som verksamheten har att ta 

hänsyn till i kraven på kostnadseffektivitet, produktivitet och effektivitet i resursanvändande 

samt de demokratiska kraven på rättssäkerhet och att utföra arbetet inom de legala ramar som 

gäller. Kraven på att Migrationsverket ska vara en legitim verksamhet för både migranten och 

samhället tillgodoses genom rättssäkerheten och ett standardiserat arbetssätt, så att 

verksamheten fungerar enligt lagarna, och även genom att den uppvisar effektivitet i snabba 

beslut för migranten och för samhället i ett genomtänkt resursutnyttjande. Därför använder jag 

dessa begrepp på samma sätt i denna uppsats.  
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2.3 Tidigare forskning kring lean i offentlig verksamhet 
Den största delen av forskning kring lean fokuserar på lean i privata verksamheter. Mikael 

Brännmark (2012) har på uppdrag av Innovationsrådet i en statlig utredning sammanställt en 

övergripande bild av den empiriska forskning som existerar om lean som ledningssystem i 

kommuner och på myndigheter. Han kommer fram till flera intressanta slutsatser: det finns 

inte så mycket empirisk forskning kring detta fenomen, och en stor del av den existerande 

forskningen har kvalitets- och/eller utformningsbrister. Majoriteten av forskningen är 

kvalitativ samt saknar ofta teoretisk anknytning, reflektioner och analyser. Det gör att det för 

närvarande är svårt att säga något om resultatet av lean i offentliga verksamheter på lång sikt. 

Det är vidare ovanligt att lean implementeras i alla delar av en verksamhet, utan används 

istället i form av punktinsatser inriktade på vissa processer eller enheter. Implementeringen 

sker också ofta i regi av konsultstöd, vilket kan leda till att lean som arbetssätt riskerar att bli 

alltför standardiserat och inte anpassas till den aktuella verksamheten. Verksamheten i sig 

uppnår oftast positiva resultat med lean, men medarbetarnas upplevelser är mer varierande. 

Kundens upplevelse av en organisation som arbetar enligt lean är relativt okänd (a.a. s 22ff).  

2.4 Lean Productions ursprung och kärna 
Ursprunget till lean har ett närmast mytiskt skimmer över sig. Pascal Dennis (2007) uppger i 

sin bok att systemet uppstod då de japanska ingenjörerna Eiji Toyoda och Taiichi Ohno fick 

tillfälle att observera den traditionella västerländska massproduktionen och därefter 

tillsammans utvecklade Toyota Production System (TPS) (Dennis 2007, s 2ff). Även andra 

författare till leanlitteratur som exempelvis Eriksen et al (2010, s 7) härleder systemet till 

TPS. Lean kan rättmätigt sägas uppvisa flera tendenser från just detta system men det finns 

även andra ledningssystem som liknar lean. Brännmark (2012, s 13) nämner bland andra Total 

Quality Management, Six Sigma Quality, Kaizen och Business Process Reengineering. Modig 

och Åhlström (2011, s 77) menar att även om arbetssättet ursprungligen kommer från TPS, så 

skiljer sig det leankoncept som existerar idag från TPS. De skriver vidare att det inte finns 

någon allmänt accepterad definition av lean, vilket kan ses på den stora mängd litteratur som 

behandlar begreppet på olika sätt och ger det olika innebörder. Lean kan vara ett arbetssätt, en 

filosofi, redskap och verktyg eller kultur och principer (Modig och Åhlström, 2011, s 85).  

Lean har traditionellt tillämpats i störst utsträckning inom tillverkande industri. Enligt 

Petersson et al (2009) beror det förutom på att arbetssättet sägs härstamma från 

tillverkningsindustrin bland annat på att namnet Lean Production ofta tolkas som att 

förhållningssättet passar bäst inom just tillverkningsbaserade verksamheter. Ordet 
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”production” bör enligt Petersson et al istället ses som omfattande alla skilda funktioner inom 

en viss verksamhet, även sådana aktiviteter som fakturering och produktutveckling (a.a. s 13). 

På senare tid har lean även implementerats inom exempelvis sjukvård och bankväsende med 

goda resultat. Detta fungerar enligt Petersson et al eftersom att arbetssättet i grunden inte 

handlar om att exempelvis patienter ska opereras snabbare, utan om att använda resurser mer 

effektivt och maximera de värdeskapande aktiviteterna. Petersson et al menar således att alla 

verksamheter kan använda sig av systemet och uppnå positiva resultat (a.a. s 171f). Eriksen et 

al. (2010) instämmer och menar att resultatet av ett arbetssätt enligt lean bland annat är ökad 

produktivitet, kortare handläggningstider, mindre stress, bättre kundservice och ökad 

arbetsglädje (a.a. s 7). Brännmark (2012, s 6) har i sin offentliga utredning kommit fram till 

att resultatet av leanarbete visserligen leder till ökad produktivitet i de flesta fall samt till 

minskade störningar för medarbetarna, men också att lean genom användandet av 

standardisering och visualisering kan skapa negativa effekter på medarbetarnas arbetssituation 

(a.a. s 6).  

Runebjörk och Wendleby (2013, s 28) redogör för de tre grundpelare som lean vilar på: 

respekten för människan, de ständiga förbättringarna samt att vara en lärande organisation. 

Lean som arbetssätt och ledningssystem handlar om att eliminera slöserier i olika 

arbetsprocesser, det vill säga att ta bort alla aktiviteter som inte skapar värde för kunden. Man 

vill maximera kundvärdet medan man använder så lite resurser som möjligt, genom att arbeta 

enligt hållbara arbetssätt och med ett kontinuerligt förbättringsarbete. Ett sådant arbetssätt 

förutsätter målstyrning där tydliga mål anges, både långsiktiga och kortsiktiga, som sedan 

följs upp regelbundet för att avvikelser ska kunna upptäckas. För att kunna följa upp och 

anlägga en helhetssyn på en verksamhet krävs visuella verktyg som hjälper till att synliggöra 

nyckeltal i verksamheten, standardisera arbetsuppgifter och tydligt klargöra 

ansvarsförhållanden (Eriksen et al., 2010, s 7ff).  

En lyckad implementering och användning av lean som förhållningssätt kan resultera i 

positiva effekter på hårda parametrar som leveranssäkerheten, leveranstiden, kostnaderna, 

flexibiliteten, och kvaliteten, samt resultera i mjukare effekter som exempelvis ökad 

kompetensnivå, mindre stress, mindre frustration och ett utökat samarbete. Lean förväntas 

också kunna förbättra kundkommunikationen, ge medarbetarna en utökad förståelse för 

verksamheten som helhet, leda till arbetsuppgifter som är utvecklande i en högre grad, skapa 

en säkrare arbetsplats och en ökad anställningstrygghet (Petersson et al, 2009, s 18). För att 

implementeringen ska lyckas måste man skilja på resurseffektivitet och resurssnålhet. Rätt 
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resurser krävs och fokus ska inte ligga på att använda så lite resurser som möjligt. Det gäller 

också att undvika att utnyttja effektivitetsvinsterna som uppstår genom att arbeta lean till 

nedskärningar på personal som då upplevs som överflödig (a.a. s 174). Sådana handlingar kan 

resultera i att medarbetarnas engagemang i lean-arbetet, som i leanlitteraturen uppges vara en 

av de viktigaste förutsättningarna för en lyckad implementering, går förlorat. 

Andra fallgropar i implementeringen av lean är när metoderna som används blir mål i sig. När 

man skapar standarder för standardernas skull och inte för att de i sig ska utgöra medel för att 

nå mål så går syftet med både lean och metoderna förlorad (Modig och Åhlström, 2012, s 93-

94). Erikson et al. (2010, s 18f) betonar vikten av att de visuella och mätbara metoderna 

används för att ge en översiktlig bild av arbetsbelastningen, och för att upptäcka hinder, inte 

för att kontrollera enskilda individers prestationer. Även Runebjörk och Wendleby (2013) 

betonar att lean ska fungera som ett system för lärande och dess fokus ska ligga på just 

lärandet och det kontinuerliga förbättringsarbetet, och inte på ekonomiska resultat (a.a. s 28). 

De skriver också att man måste beakta att det inte går att uppnå en maximal resurseffektivitet 

samtidigt som man önskar ha en flödeseffektivitet i verksamheten. Det innebär att man inte 

kan fokusera på enskilda resultat eftersom dessa motverkar den helhetssyn och det 

gemensamma ansvar som lean i grunden handlar om (a.a. s 103).   
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3. Lean på Migrationsverkets motagningsenhet i Boden 
I detta kapitel redogörs för hur lean används på Migrationsverkets mottagningsenhet i Boden 

och för hur informanterna upplever att införandet av arbetssättet påverkat verksamheten. Data 

från intervjuer samt referat från Migrationsverkets interna arbetsbok Värde för alla (2012) har 

använts i detta avsnitt. Tretton förhållningssätt nämns i arbetsboken för arbetet med lean, 

bland annat helhetsfokus, respekt för människan, ett teambaserat arbetssätt, ständiga 

förbättringar, en lärande organisation, coaching, standardisering av arbetssätt samt 

eliminering av slöserier. Av dessa förhållningssätt kan intervjusvaren sägas beröra nio. Boken 

tar vidare upp tolv olika metoder och verktyg för ett leanbaserat arbetssätt som kan användas, 

varav visualisering var det enda av dessa som nämndes av informanterna. 

År 2008 lanserade Migrationsverket sin nya vision ”Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara 

den globala migrationens möjligheter” (Värde för alla, 2012, s 10). Tre 

verksamhetsövergripande mål ska ligga till grund för verksamheten: ”kortare tider i 

migrantprocessens olika delar, flexibel användning av våra samlade resurser, fortsätta 

utveckla den rättsliga kvaliteten” (a.a. s 11). Utöver visionen och målen finns två principer för 

arbetet med lean: ”Respekt för människan” och ”Ständiga förbättringar” (a.a. s 11). 

Migrationsverket uppger att syftet med att implementera lean är att ”skapa kundnytta, balans 

och harmoni, innovation och utveckling, uthållighet (långsiktigt tänkande)” (a.a. s 11).  

3.1 Lean i den dagliga verksamheten 
Olika former av att praktiskt arbeta lean är bland annat visualisering med hjälp av whiteboard-

tavlor för varje team, som beskriver olika nyckel- och mätetal som är relevanta för teamens 

specifika arbetsuppgifter. Det som de flesta informanter även uppger under intervjuerna är 

arbetet efter standarder, checklistor och protokoll som används i olika situationer, exempelvis 

i samband med kundsamtal och registreringar i det interna datasystemet som vissa 

informanter också uppger främjar arbetet med lean. Det teambaserade arbetet uppges vara 

lean, och även mötesstrukturerna. Förändringsledare Glenn Gunnestam uppger dock att det 

teambaserade arbetet påbörjades redan innan lean infördes i verksamheten. Andra praktiska 

exempel på att arbeta med lean som uppgavs var samordningen kring arbetet under dagen 

med teammöten, ett öppet klimat, fokusering på lösningar, att arbeta i ”rätt ordning”, att 

förenkla, förbättra och göra saker så smart, enkelt och bra som det går och i samband med 

detta få bort hinder i processerna. Enligt Värde för alla (2012) ska mätetalen som används i 

samband med visualisering och uppföljning inte tolkas som att de mäter förmågan att arbeta 

snabbare, utan snarare mer effektivt och smartare (a.a. s 110). Mätetalen spelar en central roll, 



15 
 

och varje team har sina egna mätetal som de använder sig av för att få en bild av teamets 

prestationer och arbetsbelastning. Exempel på mätetal som används är antal dagar från det att 

en ansökan om särskilt (ekonomiskt) bidrag inkommit till verksamheten, till det att ett beslut 

fattas i ärendet; antal samtal med asylsökande per handläggare per vecka; antal utresta; antal 

självmant återvändande individer; tiden från det att ett återvändandeärende öppnas tills dess 

att individen är utrest ur landet; antal personer som blivit delgivna beslut om 

uppehållstillstånd respektive avslagsbeslut och så vidare. Att ta del av dessa mätningar, 

redovisa sin egen del av arbetet via administrativa procedurer samt genom ständiga 

uppföljningar av dessa mätetal är också exempel på hur man arbetar lean i verksamheten.  

Informanterna uppgav att även om de metoder som nämns ovan visserligen används i 

verksamheten så verkar själva syftena med lean ofta glömmas bort. Lean uppfattas som ett 

arbetssätt som ska uppmuntra och förstärka ett kontinuerligt förbättringsarbete och förebygga 

en ständig verksamhetsutveckling, men i vissa fall har formerna för arbetet blivit det centrala. 

Istället för att faktiskt lösa problem har metoderna för hur man löser dem blivit det viktigaste. 

Den mall som inledningsvis infördes för att anpassas gradvis till verksamheten har blivit det 

nya statiska tillståndet. Förbättringar upplevs som ryckvisa och slumpmässiga, och det 

kontinuerliga förbättringsarbetet har stagnerat. Informant B säger att: 

”Man glömmer bort att problem kan lösas på ett enklare sätt. Lean på låg 

nivå har försämrat Migrationsverkets dagliga förbättringsarbete”.  

Det finns också en skepsis mot att lean skulle vara något hållbart och inte bara en övergående 

trend. Informant B säger att: ”För mig har lean redan kommit och gått”. En uppfattning som 

flera av intervjupersonerna delar är att den centrala ledningen  inledningsvis betraktade 

implementeringen av lean som en ”quick fix”, och att det nu visar sig att man inte insåg att 

lean inte bara kunde föras in i verksamheten snabbt och enkelt, utan att ledning och chefer 

måste ha en aktiv roll i implementeringen och i det fortsatta arbetet med lean. Denna 

missuppfattning skapar också sämre förutsättningar för att leans tänkta fördelar ska kunna 

nyttjas fullt ut.  

Det administrativa arbetet har också ökat i och med införandet av lean. Informanterna 

upplever alla i olika utsträckning att mycket av administrationen är överflödig och att det ofta 

handlar om att registrera samma saker på flera olika ställen, registreringar som man inte 

känner till hur de sedan kommer att användas eller varför man gör dem. Det administrativa 

arbetet får också som konsekvens att man inte hinner träffa kunden så ofta som ibland hade 
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varit önskvärt. Informant B säger bland annat att: ”Ibland träffar man kunden bara för att 

administrationen kräver det, inte för kundens egen skull”. Detta kan ses i samband med vad 

arbetsboken föreskriver om att slöseri är alla aktiviteter som inte skapar värde för kunden och 

att allt slöseri ska reduceras så långt det är möjligt (Värde för alla, s 86). 

3.2 Synen på kundvärde, effektivitet och legitimitet 
Förvaltningslagen 7§ ligger till grund för det som definieras som kundvärde på 

Migrationsverket. Den fastställer att ärenden ska handläggas så billigt, snabbt och enkelt som 

möjligt utan att säkerheten åsidosätts (Värde för alla, 2012, s 28). Det huvudsakliga syftet 

med lean i Migrationsverkets verksamhet är att skapa värde för kunden, och detta värde 

innebär då en enkel, snabb, flexibel och rättssäker migrantprocess (a.a. s 10). Begreppet 

”kund” i förhållande till en myndighet problematiseras något i boken och definieras i lean-

sammanhang dels som externa kunder – migranten samt aktörer utanför Migrationsverket 

eller den aktuella enheten, såsom andra enheter, regering, Arbetsförmedling och liknande, och 

dels som interna kunder – de kunder som utbyter tjänster med varandra internt (a.a. s 147). 

Informant B säger att verksamheten har två primära kunder: det svenska samhället och de 

asylsökande, och att kundvärdet för dessa två kundgrupper skiljer sig något åt. Båda önskar 

effektivitet i användandet av resurser i form av snabbare handläggningstider och beslut, och 

för samhällsmedborgarna är mätetalen och uppföljningarna av dessa som är centrala delar av 

arbetet med lean positiva eftersom de skapar en öppenhet. Informant A säger att det ofta 

handlar om att ge kunden ”det vi tror att den vill ha”, och syftar på att det för närvarande inte 

förekommer fler än enstaka gånger per år att man utreder kundens behov. Informant C menar 

att man ofta mäter fel saker, och att kundvärdet på detta sätt har reducerats. De siffror som 

används idag mäter endast kvantitet och saknar kapacitet för att mäta kvalitativa värden som 

kan vara väldigt viktiga för den asylsökande individen. Samtidigt finns handläggarna på 

frontlinjerna och har troligtvis en god uppfattning om kundbehoven. En av de intervjuade 

teamledarna berättar att det finns möjlighet att gå in djupare på orsaker till avvikelser i 

produktionen på ledningsmöten, vilket fungerar som en kvalitativ ansats för att förklara 

siffrorna och mätetalen. I arbetsboken kan man läsa att medarbetarna som arbetar närmast 

kunden antas ha störst kunskaper om vad kunden egentligen vill ha och att det därför är 

väsentligt att ansvar och befogenheter delegeras nedåt, samt att det finns tillit till 

medarbetarnas kompetens från ledningens håll (Värde för alla, 2012, s 20). Informanterna 

uppger alla att de uppfattat att lean infördes för att öka effektiviteten och produktiviteten och i 

förlängningen korta handläggningstiderna.   
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Alla intervjupersoner nämner ett eller flera av begreppen legitimitet, rättssäkerhet och 

legalitet som väsentliga värden att beakta som anställd på en myndighet. Informant C och H 

menar att legitimiteten kan ses på olika sätt. De anser att det är legitimt att ha ett 

ledningssystem i verksamheten, men att det ledningssystem som finns idag knappast kan 

anses vara legitimt förrän det genomsyrar hela verksamheten, vilket informanterna ifråga inte 

anser att det gör. Denna uppfattning delas även av informant A, B, och D.  

Alla informanter nämner också effektivitet i olika former, som produktivitet. De uttrycker ofta 

sin uppfattning om att leans tyngdpunkt ligger på just effektiviteten, som mäts och följs upp 

och spelar en central roll i den dagliga verksamheten. Resultatet av lean har blivit ett ökat 

fokus på effektivitet, produktivitet och siffror. Framför allt värden som har med effektiviteten 

att göra benämns genomgående av informanterna som ”hårda” värden. De värden som ställs 

upp som motsats till dessa benämns som ”mjuka” och är bland andra transparens och empati. 

I följande avsnitt diskuteras konflikten som intervjupersonerna ofta upplever mer ingående.  

3.3 Effekter av lean i verksamheten 
Uppfattningen om att lean skulle vara ett relevant system för att öka både effektivitet och 

rättssäkerhet om det fungerade som det var tänkt delas av alla intervjupersonerna. Genom att 

vara ett arbetssätt som sätter upp riktlinjerna för hur tjänstemän på Migrationsverket ska jobba 

inom det legala ramverk som gäller skulle lean kunna underlätta för medarbetare att beakta 

båda dessa värden. De flesta upplever att det satsats mycket på teamledare och chefer men att 

lean inte har förankrats hos handläggarna. Informant D säger:  

”Lean är att förenkla, förbättra och göra något så smart och enkelt och bra 

som det går. Det vi har här nu är inte lean.”  

Denna uppfattning delas av nästan alla intervjupersonerna. Informanterna är positivt inställda 

till leans teoretiska kapacitet, och upplever att förhoppningen är att både rättssäkerheten och 

effektiviteten ska kunna öka i och med ökad standardisering och enhetlighet i arbetssätten. 

Dock skiljer sig lean i teorin mot lean i praktiken. Den ökade andelen administrativt arbete 

leder till att man försöker hitta genvägar för att hinna med, vilket kan leda till en minskad 

rättssäkerhet. De upplevda kraven på produktivitet leder till att man som handläggare 

prioriterar sina egna ärenden främst och även de specifika och avgränsade arbetsuppgifter 

som det egna teamet har. Detta gör dels att det kontinuerliga förbättringsarbetet uteblir, samt 

att helhetssynen av verksamheten som lean ska bidra till att skapa går förlorad. Informant D 

säger:  



18 
 

”Oavsett vilket system vi hade valt att jobba med så var det läge som 

förändringen skedde i ett sådant där man ville få folk att jobba fortare. 

Vilket system man än väljer så kan man manipulera det.” 

I arbetsboken står det att förbättringsarbetet ska vara kontinuerligt och ske dagligen. 

Inställningen ska vara att allt går att förbättra, och målet med förbättringarna ska vara att 

skapa värde för kunderna. Medarbetarna spelar den största rollen i förbättringsarbetet som ses 

som en naturlig del av arbetsuppgifterna (Värde för alla, 2012, s 47).  

Flera intervjupersoner säger att arbetet går snabbare, att handläggningstiderna blivit kortare 

och att det är lättare att ”göra rätt”. Informant A uppger att fördelarna med lean är att man 

som handläggare får tydligare ramar att förhålla sig till. Informant B instämmer och säger 

vidare att man nu använder sig av ett mer enhetligt språkbruk med samma begrepp, och att det 

blivit enklare att göra bedömningar. Hen nämner överlämnanden av ärenden till polis som ska 

verkställa dem som exempel:  

”Innan lean gällde din subjektiva bedömning av när någon vägrade 

medverka. Nu finns det punkter som ska avverkas innan man kan säga att 

man uttömt alla andra möjligheter, som ett visst antal samtal (…) vilket ger 

en ökad rättssäkerhet”. 

Kortfattat kan man säga att man med lean försöker ta ett avsteg från mål- och 

resultatstyrningen till ett systemsynsätt. Genom att skapa ett förhållningssätt som ser till 

processerna och helheten vill man att ”… nyttan för slutkunden ska maximeras” (Värde för 

alla, 2012, s 24). I arbetsboken nämns systemsynsättet som grundläggande (a.a. s 24). Det är 

viktigt att kunna se helheten och förstå den (a.a. s 54). Det handlar om att kunna se 

verksamheten ur ett bredare perspektiv och fatta de beslut som är bäst för hela organisationen 

och inte de som är bäst för en enskild enhet eller avdelning. Helhetsperspektivet gör att 

flexibilitet inom verksamheten blir viktig, eftersom det är väsentligt att ha möjlighet att sätta 

in resurser där de behövs som mest. Det krävs samarbete mellan olika delar i verksamheten 

(a.a. s 24ff). Flera informanter upplever dock att lean för med sig ett ökat behov av mätningar, 

kontroller och en större mängd administrativt arbete. Exempelvis upplever informant A och C 

att deras individuella produktivitet mäts för att sedan få konsekvenser i löneförhandlingar. I 

intervjuerna uppges att det händer att man då prioriterar bort vissa ärenden som är tyngre och 

mer komplicerade. De flesta uppfattar det som att lean skapar tydligare ramar att förhålla sig 

till vilket minskar riskerna att bedöma samma fall på olika sätt. Det blir enklare att tolka 
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lagarna, samt att den utökade standardiseringen med utförligt utformade dokumentmallar gör 

att det är lättare att i till exempel samtal säkerställa att kunden får all information. Risken när 

man mäter individers prestationer är dock att man som handläggare kan tvingas att hoppa över 

vissa delar av information då tiden inte räcker till. Följande citat vittnar om att de olika 

värdena ibland kan vara motstridiga:   

”Tidsmålen i samband med produktivitetskraven kan skada legitimiteten. 

Man hoppar över vissa saker för att klara av tids- och produktivitetsmålen. 

Man undviker att jobba med vissa ärenden och sållar för att man vill vara 

produktiv. Det kan bli lite slarvigt, annars hade man kanske avsatt mer tid åt 

de här samtalen, det kanske inte finns tid för att samtala kring alla saker som 

egentligen behövs. Men det blir ju en avvägning, kunden får välja mellan att 

få mindre grundläggande information eller att vänta en vecka längre på 

besked och jag tror att de flesta vill ha besluten snabbare hellre än mer 

information.” (Informant A) 

”Personligen så kan jag prioritera bort produktivitetsmålen om det behövs. 

Det blir en avvägning ibland där man får välja om kunden ska få pengar 

utbetalda direkt eller få hjälp med det verkliga problemet och vänta med 

utbetalningen.” (Informant C) 

Samma intervjuperson som står för det senare citatet nämnde även under intervjun att det 

finns problem med att endast mäta det som hen kallar ”hårda värden”. Hen menar att 

kundvärdet i och med detta har reducerats, och att de siffror som används för att ge bilder av 

verksamheten inte mäter kundens upplevelser på något kvalitativt sätt utan istället mäter 

handläggarnas prestationer. Man mäter helt enkelt ”antalet kunder, inte antalet nöjda kunder” 

som informant C uttrycker det. En annan effekt som många av informanterna uppger är att 

verksamheten i och med lean har blivit inåtblickande, och att teamen blir slutna enheter och 

att deras specifika arbetsuppgifter blir viktigare än organisationen och dess mål som helhet.  

3.4 Andra faktorer som kan ha bidragit till förändringar av synen på 

effektivitet och legitimitet 
Det finns även andra faktorer som kan bidra till upplevelsen av ökad eller minskad legitimitet 

och effektivitet. Två informanter uppger bland annat att det mediala fokus som varit riktat mot 

Migrationsverkets verksamhet under det senaste året kan vara en förklaring till att man 

anstränger sig mer och att rättssäkerheten upplevs som starkare. En annan informant säger att 
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exempelvis vilka grupper av asylsökande som kommer påverkar ärendenas komplexitet. Även 

förändrade politiska beslut och det faktum att expertväldet som tidigare haft stort inflytande 

på verksamheten blir svagare. Andra faktorer som kan ge en felaktig uppfattning om leans 

faktiska inflytande är den ökade inströmningen av asylsökande som sätter press på 

verksamhetens begränsade resurser. Det är också väsentligt att förstå att även om lean handlar 

om standardisering och enhetlighet, så är systemet väldigt nytt och hela organisationen arbetar 

i dagsläget inte enligt lean på samma sätt. Informant H säger:  

”Till och med mellan olika enheter tolkar man lean på olika sätt. Och resten 

av samhället jobbar inte lean. Det spelar ingen roll hur effektivt vi jobbar 

när vi ändå inte kan få ut personerna ur våra system eftersom 

Arbetsförmedlingen inte hinner kommunplacera de som fått 

uppehållstillstånd eller polisen inte har resurserna att fullfölja de utvisningar 

vi lämnat över till dem.” 
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4. Analys 
Syftet med denna uppsats var att undersöka om handläggare och teamledare på 

Migrationsverkets mottagningsenhet i Boden upplever att införandet av lean i verksamheten 

har förändrat synen på värdena effektivitet och legitimitet. I detta avsnitt besvarar jag följande 

frågeställningar:  

- Finns det motsättningar mellan värdena effektivitet och legitimitet i mottagningens 

verksamhet?  

- Anser de som arbetar enligt lean dagligen att lean är ett lämpligt arbetssätt för att beakta 

värdena effektivitet och legitimitet i verksamheten?  

- Vilka är de upplevda effekterna av att arbeta enligt lean?  

- Vilka är de upplevda för- och nackdelarna med att arbeta enligt lean?  

Migrationsverkets kunder består av både samhällsmedborgare och migranter, samt andra 

verksamheter. Migrationsverkets uttalade fokus på kundvärdet tillsammans med de 

grundläggande värden som enligt förvaltningslagens 7§ ska beaktas skapar motsättningar i 

den praktiska verksamheten. Förvaltningslagen 7§ statuerar att kostnadseffektivitet, 

produktivitet och effektivitet samt rättsäkerhet och laglighet är de gällande värdena. Precis 

som bland annat Lundquist (1998) fick illustrera i teorikapitlet kan dessa värden 

kategoriseras som ekonomiska och demokratiska. Medan lagparagrafen gör dessa värden 

klara och tydliga och Migrationsverkets egen arbetsbok vidare definierar kundvärdet som 

bestående av dessa värden, blir läget i den praktiska verksamheten något mer komplicerat. 

Informanterna uppger att kundvärdet inte alls är utforskat, och att det eftersom motsättningar 

mellan de ekonomiska och demokratiska värdena existerar blir svårt att göra avvägningar 

mellan dessa värden i förhållandet till kunden, vilket ofta är nödvändigt.  

Ur ett governanceperspektiv blir det tydligt att lean är nära knutet till New Public 

Management. Systemet kommer från näringslivet och precis som informanterna uppger 

handlar lean till stor del om ledorden ”economy”, ”efficiency” och ”effectiveness”. Den 

speciella status som staten anses ha och som framhölls av både Lundquist (1998), Rothstein 

(1998) samt de Bruijn och Ringeling (1997) försvagas när fokus på något värde blir ensidigt 

och till största delen handlar om effektivitetsrelaterade frågor. Det som de Bruijn och 

Ringeling (1997) skriver om att statens beaktande av de demokratiska värdena ibland kan 

göra att dess prestationer blir oförenliga med effektivitetskrav, stämmer väl in på det som 

intervjupersonerna upplever. De vittnar om att produktionskraven ibland tvingar dem till att 
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göra avvägningar mellan det de kallar hårda och mjuka värden. Samtidigt som det finns en 

förståelse för att effektiviteten i sig är viktig för att en offentlig organisation ska uppfattas som 

legitim, säger sig informanterna oftast prioritera de mjukare värdena i situationer där 

avvägningar blir nödvändiga, till exempel i samtal där tiden inte räcker till för att ge kunden 

den information som hen ska ha. De ekonomiska och effektivitetsrelaterade värdena benämns 

som hårda, medan legitimiteten kan ses både som hård och mjuk av informanterna; 

rättssäkerheten ses som ett hårt värde när den blir konkret med hjälp av standardisering och 

tydlighet som gör det enklare att ge ett likartat bemötande och bedöma ärenden på likartade 

sätt, och som mjukt när det handlar om att vara flexibel i möten med individuella behov och 

att kunna tumma på effektiviteten för att säkerställa att kunden får ut det som den har rätt till. 

Till exempel följer inte alla samtalssituationer protokollen, och ibland behövs kanske mer tid. 

Rothstein (1998) varnade för att använda sig av ett system som har kostnadseffektivitet och 

vinstmaximering som främsta mål, och intervjusvaren visar på att medan handläggarna inte 

uppfattar själva systemet i sig som illegitimt, så upplever de sättet på vilket systemet används 

som olämpligt för den verksamhet som bedrivs. Lundquist (1998) skriver att även om en 

offentlig verksamhet måste beakta alla värden, kommer det i praktiken att innebära att vissa 

värden prioriteras över andra. Hans uppfattning om att ekonomivärdena ofta prioriteras mest 

och sällan ifrågasätts överensstämmer med den uppfattning som handläggarna på 

mottagningsenheten har, vilket kan ses på att många informanter inte uppfattar att de mätetal 

som finns täcker upp allt som egentligen borde mätas, utan istället efterfrågar kvalitativa 

värden som även beaktar grunderna för de kvantitativa resultaten. Teamledare uppgav 

däremot att dessa värden fanns, men för handläggarna som intervjuades var det inte 

uppenbart.  

Rothstein (1998) ställde frågan om varför samhället accepterar den statliga verksamheten. 

Svaret på den frågan är att samhällsmedborgarna måste se verksamheten som legitim. Enligt 

Rothstein handlar det om att man följer proceduriska regler, men som de Bruijn och Ringeling 

(1997) talar om innebär det också att verksamheten är effektiv och utnyttjar samhällets 

resurser på ett effektivt  och resursmaximerande sätt. Detta skapar en konflikt mellan värdena 

som kompliceras av att både samhället och migranterna är kunder till Migrationsverket, och 

både arbetsboken och informanternas svar visar att detta innebär en press på verksamhetens 

agerande.  

Brännmark (2012) uppgav att det vanligaste sättet för en verksamhet att införa lean är med 

hjälp av konsultstöd, vilket också Migrationsverket använde sig av vid implementeringen. 
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Detta verkar ha resulterat i ett standardiserat arbetssätt som enligt intervjupersonerna stagnerat 

och inte anpassats till verksamheten, vilket man bland annat kan se genom att flera 

intervjupersoner uppger att förbättringsarbetet i nuläget är bristfälligt. Detta upplevs som att 

utvecklingen av verksamheten stannat av. Brännmark skriver också att kundens upplevelse av 

en organisation som arbetar enligt lean är okänd, och även på Migrationsverkets 

mottagningsenhet delar man denna uppfattning.  

Informanterna nämner också många positiva effekter av lean som en ökad samordning, ökad 

enhetlighet och ökad standardisering som skapar tydliga ramar att förhålla sig till och även en 

ökad rättssäkerhet då det blir enklare att hitta information, följa checklistor och förskrivna 

protokoll och att tolka lagar och regler, och dessa inslag ökar både effektiviteten och 

legitimiteten. Eriksen et al. (2010) skriver att resultatet av att arbeta lean bland annat kan vara 

ökad produktivitet och kortare handläggningstider, vilket informanterna också nämner.  

Det finns dock fallgropar med implementeringen av lean som system, varav resurssnålhet 

istället för resurseffektivitet är en (Petersson et al., 2009) samt när mätningar och 

uppföljningar används för att kontrollera individuella prestationer istället för att underlätta 

systemsyn och översikt av arbetsbelastning (Eriksen et al., 2010; Runebjörk och Wendleby, 

2013). I intervjuerna med handläggarna tyder mycket på att de upplever lean som det används 

på mottagningsenheten idag som ett system som endast mäter kvantitativa och 

effektivitetsrelaterade värden. Detta skapar en frustration hos handläggarna eftersom de själva 

anser att både legitimiteten och mjuka värden som empati är lika viktiga som effektiviteten. 

Legitimiteten blir lidande när produktionskraven skapar sådan press att man som handläggare 

tar genvägar och prioriterar bort komplicerade ärenden. En annan motsättning är den mellan 

leans och Migrationsverkets mål att eliminera slöserier och den uppfattning som handläggarna 

har om att mycket av administrationen är överflödig och onödig. Intervjupersonerna uttryckte 

också ett oförstående för vad registreringarna egentligen hade för syfte, vilket också pekar 

mot att den helhetssyn som ska anläggas istället för mål- och resultatstyrningen går förlorad. 

Informanterna uppger också att helhetssynen blir oviktig eftersom prestationskraven resulterar 

i ett inåtblickande som gör att man fokuserar på sina egna uppgifter vilket skapar skilda 

enheter i form av teamen inom enheten, som i samband med prestationskraven på individer 

och teambaserade resultatmål skapar ett klimat som motverkar samarbete över teamgränserna 

och det som lean egentligen syftar till: lärande, helhetssyn, ökad kompetens och samverkan 

som uppges vara grundläggande och viktiga villkor för att lean ska fungera, både enligt 

Migrationsverket och enligt bland andra Eriksen et al. (2010).  
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Alla informanter utom en tycker att lean i teorin är ett sådant arbetssätt och ledningssystem 

som har goda förutsättningar för att kunna tillgodose både effektivitet och legitimitet i 

Migrationsverkets mottagningsenhets verksamhet. De anser att det är fullt möjligt att jobba 

både effektivt och rättssäkert, och särskilt med hjälp av lean. Problemet är, menar de, att lean 

inte är implementerat fullt ut, att det används på fel sätt och att det i dagsläget är för stort 

fokus på effektivitets- och produktionsvärdet.  

4.1 Diskussion och fortsatt forskning 
Slutsatserna som kan dras är att den form av lean som idag används som ledningssystem och 

arbetssätt på Migrationsverkets mottagningsenhet i Boden förefaller prioritera effektiviteten 

som det viktigaste värdet. Handläggare och teamledare är dock ovilliga att förändra sin syn på 

legitimitetsvärdet som minst lika viktigt, och framhäver även det de kallar mjuka och 

kvalitativa värden som empati och flexibilitet (i vilken även legitimiteten i vissa former kan 

sägas ingå) som de anser att de måste beakta. Kundvärdet är ett relativt outforskat område. 

Det finns ett stöd för lean som ledningssystem bland medarbetarna, men lean får inte 

användas för att mäta enskilda prestationer. Om detta ändå görs, blir konsekvensen att syftet 

med lean som är att skapa en helhetssyn och maximera kundvärdet går förlorad, till förmån 

för slutna och icke samarbetsvilliga team och handläggare som tar genvägar och glömmer att 

lyssna på kunden.  

Det räcker inte att säga att man arbetar lean, utan ett ledningssystem måste genomsyra hela 

verksamheten för att det ska fungera. Förutom att, vilket nämndes i slutet av empiriavsnittet, 

man måste vara medveten om de övriga faktorer förutom lean som påverkar förändringar i 

verksamheten, så är lean ännu så pass nytt i verksamheten, och det är svårt att säga nu hur det 

kommer att se ut längre fram. Att implementera ett nytt ledningssystem fullt ut i en 

verksamhet kan ta många år. Denna uppsats ger dock en bild av vilka svagheter som finns och 

som är värda att ta på allvar och jobba med, och den kanske viktigaste slutsatsen är att lean 

anses vara ett arbetssätt som skulle kunna användas inom offentlig verksamhet för att öka 

rättssäkerheten samtidigt som effektiviteten så länge som det används på rätt sätt så att inte 

effekten blir den motsatta.  

Jag anser att min metod varit relevant för att undersöka och beskriva hur lean i praktiken 

fungerar i förhållande till värdena effektivitet och legitimitet i en offentlig verksamhet. Jag 

hoppas att denna kvalitativa undersökning kan inspirera andra att undersöka vidare inom 

ämnet och att komplettera med kvantitativa metoder. Det är svårt att generalisera utifrån en 
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fallstudie men jag anser ändå att resultaten är relevanta eftersom de visar på hur medarbetare 

kan uppleva leans fokus på mätetal och kontroller, och på hur viktigt det är att 

implementeringen lyckas och att dessa verktyg används på rätt sätt. Framför allt är resultaten 

relevanta med tanke på den lean-trend som just nu existerar inom offentlig sektor.  

Utifrån mina slutsatser i denna uppsats anser jag att ett behov finns att undersöka vilka 

kvantitativa mätetal som används i offentliga verksamheter och huruvida de verkligen mäter 

det som är relevant och det man avser att mäta. Från handläggarnas perspektiv finns det på 

Migrationsverket ett behov av att undersöka kundvärdet närmare, att få en korrekt och faktisk 

bild av kundvärdet som även enligt Brännmark (2012, s 6) saknas i forskningen. Vidare är det 

givetvis viktigt att återkommande undersöka implementeringsprocessen och dess effekter av 

lean på Migrationsverket och i andra offentliga verksamheter över tiden, eftersom det tar lång 

tid för ett ledningssystem att införas och nå sin fulla potential. Det är viktigt att 

Migrationsverket tar signalerna från handläggarna på allvar och arbetar aktivt för att lean ska 

genomsyra hela verksamheten, och uppmuntrar det stöd för leans potential som faktiskt finns 

bland medarbetarna. 
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Bilaga 1 
Frågor som ställdes till handläggare och teamledare på Migrationsverkets mottagningsenhet i 

Boden i samband med datainsamlingen till denna uppsats. Frågorna markerade i fetstil är de 

som prioriterades i första hand, om tiden inte räckte till för att besvara alla.  

1. Vilka värden anser du att du som tjänsteman har att ta hänsyn till i ditt arbete, exempelvis 

effektivitet, rättssäkerhet… osv? 

2. Anser du att lean är ett bra verktyg för att hjälpa dig att uppfylla dessa värden?  

3. Vad var den primära anledningen till att införa lean i verksamheten?  

4. Upplever du att lean är rätt verktyg för detta ändamål? Varför/Varför inte?  

5. Lean handlar i er verksamhet mycket om kundvärde. Vad är kundvärdet i samband med lean?  

6. Vad tänker du att begreppet legitimitet handlar om i samband med lean?  

7. Hur har ledningen gjort för att informera dig om lean och de nya arbetssätten?  

8. Hur använder du dig av lean praktiskt i ditt arbete dagligen? 

9. Vad har förändrats mest sedan innan lean infördes?  

10. Vilka redskap har du för att jobba med lean? 

11. Hur vet du att det är lean?  

12. Har din andel av administrativt arbete ökat eller minskat i och med införandet av lean?  

13. Vilka nyckeltal/mätetal finns för att mäta ditt arbete?  

14. Anser du att man mäter rätt saker (har rätt nyckeltal) när man mäter effektivitet och 

kvalitet/legitimitet?  

15. Har lean hjälpt till att öka standardiseringen av dina arbetsuppgifter? På vilket/vilka sätt?  

16. Ger ökad standardisering av arbetsuppgifterna en ökad rättssäkerhet för kunden?  

17. Känns det som att det blir mindre risk att göra fel med hjälp av lean?  

18. Finns det andra faktorer som kan ha bidragit till att legitimiteten ökat eller minskat? På 

pappret/ i praktiken? 

19. Kan du genomföra dina arbetsuppgifter mer effektivt än innan lean infördes?  

20. Använder du dig av mindre resurser, som exempelvis tid?  

21. Tror du att detta påverkar kvaliteten i ditt arbete positivt eller negativt?  

22. Finns det andra faktorer som kan ha bidragit till att effektiviten har ökat/minskat? På pappret/ 

i praktiken? 


