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Abstract 
 

 

The Public Administration in Sweden has been adapting to the market during the past 

20 years. In the last years the Toyota production philosophy or more known as  Lean-

philosophy, has been introduced in the Swedish public sector. The Lean-philosophy is 

the idea of maximizing the profit through constant improvement of the production and 

by minimizing waste of resources. The reason for this measure was to lower expenses of 

the public sector and makes it more effective.  

The Swedish Migration Agency is one of the agencies which have been implemented 

the Lean-philosophy. This paper will investigate if the role of the agency officials 

changed with Lean-philosophy, during the past years, when the large amount of 

migrants applied for asylum in Sweden.  

This study will inquire the requirement that the Public Administration has by the 

Swedish Constitutional Law to preserve and protect democracy and through looking at 

the impact that Lean-philosophy have on the public sector.  The question is if the Lean-

philosophy is compatible with the Swedish Public Administration? 
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Det sägs att bakom varje skämt finns det lite sanning… 

 

 

”På en statlig myndighet har fem kannibaler anställts som handläggare. Första 

arbetsdagen säger chefen: 

 

-Ni har nu fast arbete, tjänar bra och kan äta i vår matsal, så låt de andra 

vara i fred, OK?? 

 

Kannibalerna lovar att inte röra kollegerna. 

 

Efter fyra veckor kommer chefen igen och säger: 

 

- Det saknas en städerska, är det någon av er som vet var det har blivit av 

henne?? 

 

Alla kannibalerna skakar på huvudena och svär på att de inte har med saken 

att göra. När chefen har gått vänder sig en av kannibalerna om till de andra: 

 

-Okej, vem av er idioter har käkat upp henne?? 

 

Den bakersta kannibalen svarar med låg röst och skuld i blicken:  

-Det var jag... 

 

-IDIOT! säger den förste. De senaste fyra veckorna har vi ätit 

avdelningsdirektörer, sektionschefer, teamleaders, projektledare och 

konsulter utan att någon har märkt det, och så skulle du prompt sätta i dig 

städkärringen!!!”
1
 

  

                                                 
1
 http://www.skratt.se/roligahistorier/jobb/kannibalerna.aspx 
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1 Introduktion 
 

 

”2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och 

för den enskilda människans frihet och värdighet”
2
   

står det i portalparagrafen i regeringsformen och det betyder att den är grundläggande 

för styrning av den offentliga förvaltningen. I andra lagar ställs andra krav på offentlig 

förvaltning. Genom att titta på förvaltningslagen, paragrafen om allmänna krav av 

handläggning av ärenden 
3
 återfinns andra viktiga fokusområde: 

”7 § Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och 

billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.”
4
 

 

Att ålägga tjänstemän att värna om demokratin som den viktigaste uppgiften, men också 

att handlägga ärenden så snabbt och billigt som möjligt, kan ses som en svåruppnåelig 

kombination. Någon tvekan om motsägelsen mellan dessa lagar finns inte eftersom 

regeringsformen är en grundlag, vilket innebär att den är överordnad andra förordningar 

och lagar. Däremot kan det vara intressant att undersöka om vad det som stipuleras 

juridiskt och rättsligt, som i regeringsformen och förvaltningslagen, innebär i praktiken. 

 

Det som kan uppvisa en viss motsägelse mellan krav på effektivitet och krav på att 

värna om demokratin är en annan aspekt: självständighet. Detta återfinns i själva 

regeringsformen, där förvaltningslagen, paragraf 7
5
, får stöd av regeringsformen kapitel 

12 ”2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får 

bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som 

rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör 

tillämpningen av lag. Lag (2010:1408).”
6
 

 

Eftersom frågan om självbestämmande och effektivisering är viktiga för en fungerande 

myndighet, kan det medföra en problematik kring vikten av demokratin i offentlig 

förvaltning. Självbestämmande inom offentlig förvaltning kan anses vara av stor värde, 

eftersom förvaltningen får makt att agera utifrån den. Tendensen till effektivitet är 

                                                 
2
 https://lagen.nu/1974:152  

3
 https://lagen.nu/1986:223  

4
 https://lagen.nu/1986:223  

5
 https://lagen.nu/1986:223  

6
 https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-

om-beslu_sfs-1974-152/#K11 

https://lagen.nu/1986:223
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samtidigt ett reellt inslag i dagens samhälle. Demokratin, i sin tur, anses inte bara vara 

viktig för offentlig förvaltning, utan grunden för den samma. Frågan är om demokratin 

väger tyngre än effektiviteten i den offentliga förvaltningen i dagens Sverige, som den 

bör göra enligt lagar och förordningar.  

 

Traditionen av självbestämmande förvaltning är stark i Sverige, men det är även kraven 

på effektivitet. Ett nära samspel mellan makt och effektivitetskrav kan leda till att 

avgörande demokratiska värden skulle kunna hotas genom att bli åsidosatta. 

 

Uppsatsens ändamål är att undersöka hur effektivisering av förvaltningen påverkar 

tjänstemän i deras vardagliga arbete och hur detta i sin tur påverkar förvaltningen. 

Förhållandet mellan makt, effektivisering och demokrati är väl värt och viktigt att 

undersöka, då påverkan av ovannämnda aspekter är påtaglig både på samhället i stort 

och på själva individen
7
.  

 

 

1.1 Diskussionen om Lean och offentlig förvaltning 
 

 
1.1.1 Utmaningar i offentlig förvaltning 

 

 

Den offentliga förvaltningen står inför stora ekonomiska utmaningar idag. Den största 

utmaningen är sannolikt den som handlar om att få ut mer värde med redan befintliga 

resurser, utan att behöva höja skatten eller skära ner i någon annan ände av budgeten. 

Detta medför en komplex situation, där förvaltningens krav på effektiviseringar är reella 

och vardagliga. Både på kort och på lång sikt kan en effektivisering av förvaltningen 

uppfattas som nödvändig, eftersom dess storlek kräver det. Genom målstyrning, kan 

antas, möjliggörs en bättre översyn av den offentliga förvaltningen, samtidigt som det 

skapas större effektiviseringsutrymme inom densamma.  

 

Effektiviseringskraven kan möjligtvis ha påverkat förvaltningen att snegla på hur den 

privata sektorn tar itu med effektivisering och förbättringsprocesser. Produktionssystem, 

i framförallt bilindustrin, visar på effektivitet och hög kvalité i arbetet, genom att göra 

det som behövs för kunden och inget mer. Eftersom en effektivisering av den offentliga 

                                                 
7
 Individen kan betyda både handläggaren eller medborgaren. Här syftas det  i första hand på 

medborgaren.  
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förvaltningen, kan anses vara nödvändig ur en ekonomisk synvinkel, så kan Lean-

filosofin, som ligger nära till hands, att användas.  

 

1.1.2 Lean som produktionssystem 

 

 

Lean som produktionssystem har sitt ursprung i Toyota Motor Corporation.   

Toyota grundades i slutet av 30-talet och behövde hitta effektiva produktionslösningar 

för att hantera den dåliga ekonomiska situationen under efterkrigstiden, på 40-och 50-

talet. Toyotas utmaning var av ekonomisk natur, där företagets framtid var beroende av 

att få ut mer värde för insatt kapital i förhållande till den försämrade ekonomin och 

svagare valuta.  Ett nytt sätt att tänka kring resurser och effektivisering blev en 

möjlighet för Toyota att överleva och också ge sig ut på den internationella 

bilmarknaden.  

 

Systemet innebär att förenkla produktionen och se till att flödet inte stoppas. Att alltid 

göra rätt saker, att använda rätt teknologi, att använda rätt mängd av resurser genom att 

förebygga resursslöseri blev Toyotas ledstjärna, för överlevnad och senare framgång i 

en ansträngd ekonomisk situation. 
8
  

 

Fokus på kundens önskemål och effektivisering av produktionen var ekonomiskt 

gynnsamma för Toyota och krävde medarbetarnas engagemang och bra kommunikation 

på alla nivåer i produktionskedjan; från att identifiera och fastställa kundens behov till 

att tillgodose behovet.
9
  

 

Filosofin lutar sig mot två huvudpelare, skriver Niklas Modig och Pär Åhlström i Detta 

är Lean.  Den första är att per automatik identifiera, analysera och avlägsna problemet 

utan att stoppa flödet i produktionen. Den andra är att vara precis i tid, det vill säga att 

producera exakt det kunden vill ha och inte bygga upp ett lager. Dessa två pelare 

används för att flödet i systemet aldrig behöver stoppas, utan att hela produktionen bara 

flyter på utan resurs- och tidsslöseri. 
10

 

 

 

                                                 
8
 Modig. N, Åhlström. P, Detta är Lean, s.72 

9
 Modig. N, Åhlström. P, Detta är Lean, s.73 

10
 Modig. N, Åhlström. P, Detta är Lean, s.70 
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1.1.3 Lean i offentlig förvaltning 

 

 

År 2011 började flera svenska myndigheter att succesivt implementera Lean i sina 

verksamheter. Ett exempel på hur Lean slagit igenom är Försäkringskassan, eftersom 

det tydliggör ändringen i myndighetens uppdrag.  Försäkringskassan fick, under 

implementeringen, klara riktlinjer från Sveriges dåvarande regering. Regeringen 

preciserade kraven på en svensk myndighet i regleringsbrev för budgetåret 2012, där det 

meddelas att:  

”Socialförsäkringen och Försäkringskassan ska åtnjuta medborgarnas förtroende. 

Myndighetens verksamhet ska präglas av en god service och en hög kvalitet i 

tillämpningen av socialförsäkringen så att rätt person får rätt 

ersättning i tid.”
11

 

 

Att åtnjuta medborgarnas förtroende är myndigheternas uppdrag och för att kunna 

optimera detta behövdes ett skifte i tänkandet. Den offentliga förvaltningens språkbruk 

användes för att skifta fokus, från medborgare till kund. Problematiken ligger i frågan 

om huruvida en ändring av ordet har en betydelse för medborgaren/kunden och oavsett 

vad benämningen blir kan det verka som onödigt från medborgarens/kundens synpunkt. 

Ändring av själva begreppet kan anses inte ha något värde i sig för individen.  

 

Om själva begreppsskiftet mellan medborgare och kund har någon betydelse för 

verksamheten är en intressant fråga.  En verksamhet som ändrar språkbruk behöver 

också anpassa sig till det nya begreppet. Detta kan betyda att när  medborgare blir till 

kund i offentlig förvaltning, innebär det också en förändring av ämbetsmannarollen.  

Om en medborgare blir kund, vad blir då en ämbetsman och vilka konsekvenser får det 

för samhället är mycket intressanta frågor ur ett samhällvetenskapligt perspektiv.  

Såvida en förändring i tjänstemannas attityd och själva verksamheten inte skett i 

samband med begreppsändringen, är frågan varför medborgaren blivit kund.  

 

Förespråkarna för Lean-filosofi anser kundbegreppet eller kundfokuset vara själva 

utgångspunketen för implementering av Lean som styrningsfilosofi.  

 

                                                 
11

 http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=15102 
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”Vi går från det klassiska inifrån och ut tänkande som präglat oss, till ett utifrån och in-

perspektiv där det är ”kunden” som definierar vår framgång. Det räcker inte med att 

ha kunden i fokus. Vi väljer att ha kundens fokus.”
12

 berättar Dan Eliasson, nuvarande 

rikspolischef som tidigare varit generaldirektör på bland annat Migrationsverket och 

Försäkringskassan. Detta uttalande kan ses som ett paradigmskifte inom offentlig 

förvaltning, med kunden i fokus, men frågan är om inte detta skifte i själva tänkandet 

skett för att uppnå ett förtroende. Ett förtroende som, kan ha eventuellt, urholkats 

genom långa och kostsamma handläggningstider och fokus på annat än kunden.  

 

1.1.4 Kund-medborgare 

 

 

Även om regeringen ställer krav på myndigheter att arbeta på ett tillitsfullt sätt för att 

åtnjuta medborgarnas förtroende, har begreppet medborgaren i många fall ändrats till 

kund. I många mätningar används begrepp som kundnöjdhet, även om det handlar om 

patienter eller medborgare som söker sig till någon av våra myndigheter. Exempel på 

detta går att hitta hos flera myndigheter och landsting, bland annat Landstinget i Kalmar 

län, där individer som behöver tandvård erbjöds, via hemsidan, att bli kunder hos 

folktandvården
13

.  

 

Diskussionen om ändrat språkbruk har funnits under de senaste åren på grund av att 

språkets makt och inflytande är stort och kan påverka individens tankegångar.
14

  

Relationen mellan demokrati och effektivitet kan möjligen ställas på sin spets i termer 

av en eventuell konflikt i språkbruket. 

 

Tesen om att begreppet medborgare ändrats till kund för att göra samhället till en 

marknad, har drivits hårt av Socialdemokraternas riksdagsledamot och före detta 

partiledare Håkan Juholt
15

. Juholt ville stoppa medborgarens transformation till kund på 

en marknad genom att återgå till bruket av ordet medborgare i den gemensamt 

finansierade välfärdssektorn.  Juholt lämnade in en motion till riksdagen som yrkade på 

att ”Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen 

                                                 
12

 http://leanforum.se/artiklar/think-tank/trenden-i-offentlig-sektor-ar-tydlig-lean-ar-inne/ 
13

 http://www.ltkalmar.se/halsa-vard/tandvard/folktandvarden/bli-kund-hos-oss/ 
14

 http://spraktidningen.se/artiklar/2013/04/sprakets-makt-over-tanken  
15

 http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Juholt-Hkan-0110600080618/ 

 

http://spraktidningen.se/artiklar/2013/04/sprakets-makt-over-tanken
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Juholt-Hkan-0110600080618/
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om att begreppet ”kund” inte kan vara applicerbart i skattefinansierad 

välfärdsverksamhet.”
16

 

 

Genom att förklara vad begreppen betyder fastslår Juholt den grundläggande skillnaden 

mellan en medborgare och en kund, samt ger skäl till varför motionen skrevs. 

Begreppen förklaras på följande sätt:  

 

Kund ”En kund är en fysisk eller juridisk person som köper eller hyr en produkt eller en 

tjänst från ett företag eller en person. En presumtiv kund är en fysisk eller juridisk 

person som utgör potential till att bli kund, vilka tillsammans utgör en marknad.”
17

 

 

Medborgarskap  ”Medborgarskap är ett uttryck med rötter i den franska revolutionens 

idéer. Som medborgare avses i modernt språk en person som har fulla politiska och 

sociala rättigheter och skyldigheter i en stat.”
18

 

 

I motionen förklarade Juholt tydligt motiveringen bakom var och varför det var viktigt 

att ändra begreppet från kund till medborgare i den offentligt finansierade sektorn.  

 

”Denna smygande men brutala förändring som förändrar vår syn på oss själva, från 

medborgare i ett samhälle till kunder på en marknad, är av en dimension att riksdag 

och regering bör agera i syfte att återupprätta medborgarvärdet och 

medborgarbegreppet. Offentligt finansierad serviceverksamhet till landets medborgare 

bör styras och ledas på ett sådant sätt att alla i behov av omsorg och service ska 

behandlas som, och ses på och benämnas som, medborgare. Detta oavsett om man är 

en skolelev, en förälder, en boende på äldreboende, en patient på sjukhus eller en 

arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Gemensamt för alla dessa är att de har ett större 

värde och ansvar än att vara reducerade till kunder på en marknad.”
19

 

 

                                                 
16

 https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Medborgare--    

kund_H102K285/?text=true 
17

 https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Medborgare--

kund_H102K285/?text=true 
18

 https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Medborgare--

kund_H102K285/?text=true 
19

 https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Medborgare--

kund_H102K285/?text=true 

 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Medborgare--%20%20%20%20kund_H102K285/?text=true
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Medborgare--%20%20%20%20kund_H102K285/?text=true
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Medborgare--kund_H102K285/?text=true
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Medborgare--kund_H102K285/?text=true
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1.1.5 Problematiken  

 

 

I diskussionen om Lean i offentlig förvaltning  har två olika synsätt på Lean och 

offentlig förvaltning beskrivits. Beskrivningssätt valdes för att kunna lyfta upp 

problematiken och möjliggöra en undersökning av det praktiska arbetet i en verksamhet 

som styrs med Lean-filosofin. 

 

Lean-filosofin som började implementeras i svenska myndigheter för bara några år 

sedan. Den kommer från den privata sektorn och kan ses som en naturlig följd av New 

Public Management, som funnits i den svenska förvaltningen under de senaste tjugo år. 

Att ”managera” eller styra ett företag eller att ”managera” en förvaltning, vad är 

skillnaden?  Enligt förespråkarna för NPM är det fullt möjligt att applicera ett arbetssätt 

från den privata sektorn och med hjälp av den modernisera offentlig förvaltning. 

Kritikerna menar att privat och det offentligt inte kan styras på samma sätt, då det ställs 

helt andra krav på offentlig sektor. 

 

Att ” Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets 

alla områden…” som det står i regeringsformen säger klart och tydligt att det är 

demokrati som ska vara vägledande för ett samhälle, inte ekonomi, hävdar kritikerna. 

 

Att införa ett nytt arbetssätt i svenska myndigheter, som kan anses innebära ett helt 

annat sätt att tänka, arbeta och prestera, är en stor förändring. Hur de verksamma i 

förvaltningen förhåller sig till de förändringar som Lean-arbetsätt är vad jag närmare 

skall undersöka i denna uppsats. 
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2 Teoretisk referensram 
 

 

2.1 Inledning 
 

 

I kapitel 2 kommer den teoretiska referensramen att presenteras. Valda teorier har olika 

tyngdpunkter för uppsatsen, beroende på teoriernas relevans för hur den offentliga 

förvaltningen borde vara uppbyggd. Lennart Lundquists teori om vårt offentliga etos är 

den tyngsta teoretiska utgångspunkten för uppsatsen, för att den förklarar den offentliga 

förvaltningens förväntade utformning genom att bygga upp den som svar på de krav och 

ansvar som ställs på förvaltningen.  Lundquists teori har således ett generellt perspektiv 

på en väl fungerande förvaltning medan de tre andra teorierna som kommer att tillämpas 

i uppsatsen har en mer specifik inriktning.  

 

Två teorier som kommer att användas har ett byråkratiskt perspektiv, den ena en bredare 

plattform som Webers byråkratimodell och den andra en mer specifik inriktning som 

Lipskys närbyråkratiska modell. Den tredje teorins mer specifika perspektiv kommer att 

presenteras som New Public Management modellen.  Valda modeller har en stor roll i 

det praktiska arbetet som tjänstemän dagligen utför. Som en komplettering till Lennart 

Lundquists mer generella teori är det viktigt att använda följande teorier: 

byråkratimodellen, närbyråkratimodellen och NPM. 

 

Byråkratimodellen som Max Weber redogör för, ger en mer realistisk bild av hur 

byråkratin i svensk förvaltning är uppbyggd, med långa, opersonliga beslutsprocesser 

och tjänstemän som är experter på sitt område, vilket medför att opartiskhet blir bärande 

princip.   

 

Den byråkratiska teoridelen skiljer mellan byråkratiska processer och den verklighet, 

vilken byråkrater som jobbar direkt med medborgaren, ställs inför. Lärare, poliser med 

flera har en uppgift och makt som kan påverka opartiskheten genom en icke detaljerad 

styrning uppifrån.  Därför kom Michael Lipskys teori om närbyråkrater att användas i 

uppsatsen för att nyansera bilden av byråkratin och anpassa den till det praktiska arbetet 

som tjänstemän utför.  
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Styrningsmodellen, New Public Management, som står för effektivisering och 

målstyrning av den offentliga förvaltningen introduceras efter byråkratimodellen och 

kan anses vara den mest realistiska beskrivningen av hur den offentliga förvaltningen 

styrs i praktiken.   

 

 

2.2  Vårt offentliga etos 
 

 

Offentligt etos har en central roll när det kommer till ämbetsmannakårens roll och vår 

gemensamma värdegrund. På grund av att den befinner sig i ständig dialog om den 

offentliga förvaltningen kan begreppet offentligt etos uppfattas som opreciserat. Därmed 

är begreppet inte statiskt utan föränderligt och uppdateras konstant till vår nuvarande 

gemensamma värdegrund.  

 

Enligt Lundquists teori om vårt offentliga etos behöver den offentliga förvaltningen 

återgå till egna grunder, det vill säga grundlagen och på det sättet jobba för ”… att bidra 

till att återställa ämbetsmannakårens värdighet så att dess medlemmar ges 

förutsättningar att verka som demokratins väktare". 
20

 

För att kunna agera som demokratins väktare är det just de rätta förutsättningarna som 

är viktiga och Lundquist skriver om att strukturer inom förvaltningen kan hindra 

tjänstemän att visa civilkurage.
21

 

 

De rätta förutsättningarna ges genom trygghet i anställningen, där det inte föreligger 

inte risk om att förlora arbetet på grund av annat än allvarliga brott och där 

”Lönesättningen följde ett tjänstetidsmönster som cheferna inte kunde påverka…”
22

 

 

Lundquist betonar politikerrollen som kärnan i demokratin, då det är politiker som har 

ansvaret inför medborgare och ska se till att den offentliga förvaltningen fungerar. Detta 

innebär att en fungerande förvaltning måste ge tjänstemän utrymme att agera som 

demokratins väktare, skriver Lundquist i boken Demokratins väktare. Lundquist får 

medhåll i sin teori av statsvetarna Bo Rothstein och Paula Blomqvist. Blomqvist och 

                                                 
20

 Lundquist.L. Demokratins väktare, s.16 
21

 Lundquist.L. Demokratins väktare, s.191 
22

 Lundquist.L. Demokratins väktare, s.191 
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Rothstein resonerar fram en slutsats om att en markandsanpassning av offentlig 

verksamhet måste genomföras så ”… att demokratins grundnorm om politisk jämlikhet 

inte kränks i genomförandet av dessa uppgifter…”
23

 

 

Den ständiga diskussionen för att uppdatera ämbetsmannarollen behövs genom nya 

regler för att minska risker för mutor
24

, exempel på detta är skarpare regler för 

representation.  Att medborgarna har insyn i hur ämbetet sköts och vilka åtgärder som 

vidtas för att det ska skötas ännu bättre är en viktig del i diskussionen kring vårt 

offentliga etos. 

 

Offentlig förvaltning har en speciell roll som inte kan jämföras med andra 

organisationer och den bör skötas med regler och förnuft, enligt Lundquist. 

Problematiken som kan uppstå i marknadsanpassad styrning av offentlig verksamhet är 

att tjänstemän kan finna sin vägledning från den privata sektorn, menar Lundquist och 

detta kan vara problematiskt för att demokratinvärden inte har samma roll i den privata 

som den offentliga sektorn. 
25

 Detta kan medföra en komplicerad situation för att 

tjänstemännen är de som ska, genom sin roll, införa förändringar i verksamheten. 
26

 

 

Enligt Lundquist är en styrning som lutar sig mot ett system med enbart politiskt-, 

ekonomiskt- eller socialt mål, det som påverkar förvaltningen negativt och försvagar 

ämbetsmannarollen. Offentliga förvaltningen måste kunna skötas av den opersonliga, 

korrekta och rättvisa tjänstemannaämbete som är demokratins väktare. 
27

 Genom att 

tillämpa ett system som styrs av makt, företaget eller solidaritet riskerar den offentliga 

förvaltningen icke önskvärda utfall.   

 

Offentlig förvaltning i Sverige har,under en period,  styrts av nyliberala idéer, som 

Lundquist kallar för ekonomism. 
28

 Ekonomismen i offentlig förvaltning har, enligt 

Lundquist, inneburit en förändring i form av att alla värden begränsas till ekonomi och 

effektivitet. Att allting räknas i kronor och ören blir således ett problem i förhållande till 

demokrativärdena, då politiken också får en underordnad roll, för politiker är inte chefer 

                                                 
23

 P.Blomqvist, B.Rothstein, Välfärdsstatens nya ansikte, s. 220 
24

 Lundquist.L. Demokratins väktare, s.20 
25

 Lundquist.L. Demokratins väktare, s.246 
26

 Lipsky, M. Street level bureaucracy, s.14 
27

 Lundquist.L. Demokratins väktare, s. 23 
28

 Lundquist.L. Demokratins väktare, s. 136 
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från olika aktiebolag.
29

 Ämbetsmannarollen ändras också och från att vara demokratins 

väktare blir tjänstemän från den offentliga sektorn ”beroende av sina överordnade”.
30

 

Detta kan betyda en negativ utveckling då tjänstemän i beroendeställning är 

begränsande i sitt agerande som demokratins väktare.  

 

Ekonomism har medfört negativa konsekvenser för den offentliga förvaltningen då den 

har omkonstruerat densamma för att mer likna företagen, enligt Lundquist.  

 

2.3 Den byråkratiska modellen  

 

Den byråkratiska modellen av Max Weber kallas för idealtypisk byråkrati, som är 

uppbyggd efter en klar hierarki och opersonliga strukturer genom hela verksamheten. 

En idealtypisk byråkratisk organisation byggs upp kring ett antal bestämmelser; att 

organisationen ska styras av regler, att varje tjänst ska kräva specialkompetens, en 

hierarkisk struktur, att tjänsten är en del av organisationen och administrativt arbete 

bevaras i skriftlig form. 
31

 

 

Idealtypsik byråkrati är en metod framställd för att mäta och kontrollera graden av 

byråkrati och enligt Weber kan den tillämpas på byråkratier inom båden den offentliga 

och den privata sektorn. Weber såg byråkrati som en nödvändighet för ett modernt 

samhälle och ansåg att i kapitalismen kan den offentliga sektorn styras på ett 

byråkratiskt sätt som inte begränsar individens frihet. Den byråkratiska modellen kan 

därför ses som en ”skapare av politisk legitimitet”.
32

Socialismen kan å andra sidan 

bygga upp enväldigt stark byråkratisk struktur, då även ledarna skulle vara byråkrater, 

vilket inte är fallet i kapitalismen. 
33

 

 

Weber bedömde byråkrati som ett system som hade övertag i jämförelse med andra 

styrsystem. Anledningen till överlägsenheten var att idealtypisk byråkrati styrdes av 

kunskap, regler, rationalitet och effektivitet genom hela flödesprocessen som 

kännetecknas av opersonliga strukturer och som i sin tur innebär att alla behandlas lika.  

 

                                                 
29

 Lundquist.L. Demokratins väktare, s. 145 
30

 Lundquist.L. Demokratins väktare, s. 145 
31

 Ritzer, G. Sociologisk teori, s.110 
32

 Rothstein,B. Politik som organisation, s.20 
33

 Ritzer, G. Sociologisk teori, s.111 
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” [En byråkrati] kan åstadkomma den högsta graden av effektivitet, sett från teknisk 

synpunkt, och i den meningen är den form för auktoritetsutövning som har den högsta 

formella rationaliteten. Den är överlägsen varje annan form vad det gäller precision, 

stabilitet, disciplin och tillförlitlighet.” (Weber, 1921/1983:151)
34

 

 

2.4 Street-Level Bureaucracy – Närbyråkraterna 
 

 

Genom att presentera Michael Lipskys teori om Street-Level Bureaucracy, kommer den 

byråkratiska delen av den teoretiska ramen att vara komplett för att möjliggöra en 

vetenskaplig undersökning om Lean-styrning i offentlig förvaltning. Street-Level 

Bureaucracy översättes oftast till gräsrotsbyråkraterna och närbyråkraterna  och jag 

väljer att använda det sist nämnda.  

 

Enligt Lipsky är närbyråkraterna alla tjänstemän som jobbar närmast medborgaren, som 

till exempel; poliser, lärare, handläggare på olika myndigeter med flera. 
35

Det är 

närbyråkrater som medborgaren träffar i mötet med staten. Detta medför att besluten 

som tas av närbyråkrater påverkar de enskilda medborgarna och deras möjligheter i livet 

i stor utsträckning. 
36

 Bilden av den opersonliga byråkratin, där besluten tas genom flera 

nivåer och tar tid stämmer inte när det kommer till närbyråkraterna, menar Lipsky och 

hänvisar till Peter Blau och boken  Exchange and Power in Social Life. 

”In short, the reality of the work of street-level bureaucrats could hardly be farther from 

the bureaucratic ideal of impersonal detachment in decision making.”
37

 

 

Närbyråkraternas roll som representanter för staten närmast medborgarna, ger 

närbyråkraterna en stor maktplattform, då det är där operationaliseringen av lagar och 

förordningar ska ske i mötet med medborgaren, menar Lipsky. Närbyråkraten ska 

applicera lagar och ta beslut utifrån dessa. Lagarna och besluten är inte detaljerade utan 

kan vara utormade som riktlinjer, där tolkningsutrymme finns. Exempel hittar vi i 

regeringsformen kapitel 2, paragraf 13 § ”Lag eller annan föreskrift får inte innebära 

att någon missgynnas på grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i 

                                                 
34

 Ritzer, G. Sociologisk teori, s.110 
35

 Lipsky, M. Street-Level Bureaucracy, s. 3 
36

 Lipsky, M. Street-Level Bureaucracy, s.9 
37

 Lipsky, M. Street-Level Bureaucracy, s.9, Blau, P. Exchange and Power in Social Life, s.66 
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strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt 

eller motsvarandetjänsteplikt. Lag (2010:1408).”
38

  

 

Genom att titta på kommunernas eller landstingens riktlinjer, är det tydligt att 

tjänstemännens tolknings- och handlingsutrymme är stort. Det politiska beslutet kan 

komma att slutligt formas av närbyråkraten. 
39

 

Då närbyråkratens arbete berör individer, är frihet i lagtolkning och själva 

handlingsutrymmet nödvändigt, för inget fall är det andra likt. En närbyråkrat måste ta 

beslut utifrån många olika parametrar som inte kan regleras i lag, då det handlar om 

komplexa frågor.   

 

Enligt Lipsky är ansvaret som närbyråkraten bär, stort och oftast är närbyråkrater 

plikttrogna och vill gör nytta för staten. Närbyråkratens kunskap är oftast omfattande 

och sträcker sig över ett ganska brett område på grund av de dagliga kontakterna med 

olika myndigheter och variationen på frågor som de ställs inför från medborgarnas sida.  

 

 Att implementera nya beslut i myndigheter är därför inte en enkel sak, då varje 

närbyråkrat ska göra det genom sina egna beslut. Detta kan även innebära 

legitimitetsproblem för myndigheter för skillnaden mellan det faktiska politiska beslutet 

och hur densamma implementeras i praktiken kan vara påtaglig. 
40

 Den ekonomiska 

situationen påverkar närbyråkraten likaväl som en stor arbetsbelastning, då effektivitet 

behövs i beslutandeprocessen. Enligt Lipsky är närbyråkratens handlingsutrymme stort, 

men de ekonomiska resurserna begränsade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-

1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152 
39

 Rothstein,B. Politik som organisation, s.19 
40

 Rothstein,B. Politik som organisation, s.17 
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2.5 New Public Management 
 

 

New Public Management blev aktuell i svensk offentlig förvaltning med anledning av 

att en effektivisering av densamma var nödvändig. Under många decennier har flera 

effektiviseringar av den offentliga verksamheten gjorts och en av de mest omfattande 

har varit kommunsammanslagningarna som skedde mellan 1952 och 1974, då antalet 

kommuner minskade dramatiskt. 
41 

 

Under 80-talet var det decentralisering som hamnade i fokus för att effektivisera 

ytterligare och öka gemenskapen och närheten mellan medborgaren och politiken. Idéer 

som betraktas som grundläggande för NPM, till exempel målstyrning, började redan då 

appliceras i den offentliga sektorn. 
42

 

 

NPM var en av lösningar för att effektivisera själva förvaltningen och för att maximera 

förvaltningens ekonomi och få ut mer värde för pengarna. Bo Rothstein stödjer 

effektiviseringskraven som bidrar till  den offentliga förvaltningens legitimitet genom 

en hållbar ekonomisk utveckling.
43

 NPM var den naturliga utvecklingen eftersom det är 

i den privata sektorn som idéer om effektivisering och vinstmaximering finns.   

 

Idén om att skatteintäkter ska användas effektivt och klokt kom inte från NPM, men 

NPM har använt retoriken om vikten av att inte slösa med skattemedel.    

Det kända citatet från den socialdemokratiska politikern och ”social-Sveriges 

skapare”
44

,  Gustav Möller 
45

; "Varje förslösad skattekrona är en stöld av folket"
46

 visar 

tydligt att Sveriges offentliga förvaltning under många decennier styrts av en ansvarsfull 

syn på de offentliga finanserna och att detta inte är en enkel politisk höger-vänster fråga. 

Detta medför att införande av en ny styrningsfilosofi som kunde optimera den offentliga 

förvaltningen sågs som ett nödvändigt steg. Genom målstyrning och rapportering, 

genom att konkurrensutsätta verksamheten och öppna upp för privata aktörer inom den 

                                                 
41

 Almqvist, R. New Public Management, s. 9 
42

 Almqvist, R. New Public Management, s. 10 
43

 Rothstein,B. Politik som organisation, s.28 
44

 http://www.popularhistoria.se/artiklar/14879/ 
45

 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/gustav-m%C3%B6ller  
46

 http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Stockholm/lokalt/Sodermalms-

omradesforening/Var-Soderpolitik/Varje-forslosad-skattekrona-ar-en-stold-av-folket/ 
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http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Stockholm/lokalt/Sodermalms-omradesforening/Var-Soderpolitik/Varje-forslosad-skattekrona-ar-en-stold-av-folket/


  
 

15 

offentliga sektorn samt att behandla medborgarna som kunder, skulle förvaltningen 

uppnå effektivitet och erhålla större ekonomisk bärkraft i förhållande till skatteintäkter. 

 

Statsvetaren och universitetslektorn Helena Wockelberg skriver om myndigheternas 

autonomi och självbestämmande vilket leder till att dessa är till en viss del skyddade 

genom regeringsformen kapitel 12. Detta har, i sin tur, möjliggjort styrningssystem som 

NPM att växa sig starka i offentlig förvaltning. 
47

 ”2 § Ingen myndighet, inte heller 

riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en 

förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör 

myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av 

lag. Lag (2010:1408).”
48

 

 

Att styra en förvaltning genom sambandsanalyser, målstyrning, kontroller och 

uppföljning kan antas kräva en omfattande administration och detta kan ses som ett av 

de problem som uppstår med NPM.  Enligt Almqvist är problematiken ”…att denna 

cocktail av mätbarhetsproblem och misstroende leder till såväl detaljstyrning som 

(överdrivna) inspektioner, revisioner, processbeskrivningar och 

kvalitetssäkringssystem.”
49

 

 

Lösningen, menar Almqvist, finns i en pragmatisk hantering av situationer som kan 

uppstå vid tillämpningen av en NPM teori:  

”Vi behöver bli bättre på att se vad i teorin och tillämpningen utav den som är 

problemet.”
50

 

 

Problematiken i vem som är kund har varit en central fråga i NPM, då den inte  är enkel 

att besvara. Vem som är kund varierar på beroende på vem som är beställare av tjänsten. 

Genom att konstatera att det inte finns en given kund, då kunden ibland kan vara den 

enskilde medborgaren, ibland politikern, så skapas en osäkerhet kring olika rättigheter 

och skyldigheter. Frågan om vem som är kund, väcker också frågan om vem som är 

ägaren och om det är överhuvudtaget relevant att tänka i termen kund. 

 

                                                 
47

 http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2015/om-offentlig-sektor_24_forandringar.pdf 
48

 https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-
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Ett exempel på detta kan vara att det för en patient/kund, som behöver medicinsk 

behandling, inte finns något värde i att kallas kund. Benämningen är oviktig, det är 

behandlingen som är viktigast, då patienten/kunden inte kan hantera situationen själv 

utan behöver hjälp från det allmänna. Problematiken med kund/medborgare-begreppet 

medför att den offentliga förvaltning kan framstå som otydlig. 
51

 Politikernas roll är 

tillika oklar, då NPM ska utgå ifrån marknadsperspektiv, vilket är svårt att kombinera i 

en demokrati, ett system där politiken är en given auktoritet.
52

 

 

2.6 Analysmodell 
 

 

Uppsatsens analysmodell kommer att utgå i första hand från Lundquists beskrivning av 

höga demokratikrav på offentlig förvaltning i förhållande till NPM och 

byråkratimodeler.  

 

Demokratikraven på förvaltningen, menar Lundquist, är höga och delas in i 

substanskrav; lagens krav, politikernas vilja, folkets val och vilja och processkrav: 

allmänna val, medborgardeltagande, öppenhet, fri- och rättigheter.
53

 

 

För att anpassa analysmodellen till undersökningens frågeställning kommer två 

processkrav, som är relevanta för uppsatsen, att användas. Öppenhet och fri- och 

rättigheter kommer med Lundquists teori om vårt offentliga etos vara utgångspunkten 

för analysdelen.   

 

För att kunna operationalisera teorin används tre modeller med specifikt perspektiv för 

att kunna ställas i förhållande till Lundquists teori som i sin generella utformning står 

för regeringsformens krav på rättssäkerhet, demokrati och effektivitet. Det är relationen 

mellan rättssäkerhet, demokrati och effektivisering som därför kräver specifika 

perspektiv att ställas emot de generella. 

 

Intervjusvaren och migrationsverkets styrdokument om rättssäkerhet, ekonomi och 

demokrati kommer att ställas i förhållande till vårt offentliga etos, för att bryta ner det 

till det som antas vara mer verklighetsförankrat och mer marknadsanpassat. Att ställa 
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Lundquists offentliga etos i relation till de tre specifika förvaltningsmodellerna kommer 

att prägla analysdelen i uppsatsen. Stor vikt kommer att läggas på förutsättningarna som 

tjänstemän på Migrationsverket har, för att kunna besvara kärnfrågor om rättssäkerhet, 

demokrati och ekonomi. Enligt Lundquists teori så är de rätta förutsättningarna det som 

är det viktiga för att tjänstemän ska kunna agera demokratins väktare. Ytterligare 

anledning till att resultatdelen fokuserar på tjänstemäns förutsättningar är att det 

praktiska dagliga arbetet och rutiner i verksamheten har stor påverkaran på 

rättssäkerhet, demokrati och ekonomi.  

 

För att kunna analysera uppsatsens kärnfrågor så behövs det en mycket bredare palett av 

material för kartläggning. Det kan finnas underliggande problematik som inte kommer 

till ytan i intervjuerna, utan kan komma fram genom beskrivning av verksamhetens 

mötesstrukturer, ambitionsnivåer och organisationsuppbyggnad. Detta medför att 

kartläggning av styrdokument och intervjusvaren om förutsättningarna är en stor del av 

de resultat som presenteras i kapitel 5.  

 

Genom att undersöka Migrationsverket i relation till analysmodellen kommer jag kunna 

analysera vilka värden prioriteas högst inom myndigheten och på det sättet komma fram 

till slutsatsen om Lean kan kombineras med offentlig förvaltning.  

 

 

3 Syfte och frågeställning 
 

 

På grund av att Lean är en ganska ny och omdiskuterad företeelse hos svenska 

myndigheter, så anser jag att det är värt och viktigt att undersöka och bygga vidare på 

den tidigare forskningen. Lean-filosofins implementering i den offentliga förvaltningen 

ställer intressanta samhällsvetenskapliga frågor.   Uppsatsens precisa fokus kommer att 

vara om och hur tjänstemän upplever att deras roll förändrats, för att tjänstemännens 

specifika roll är betydelsefull ur ett samhällsperspektiv. Enligt Michael Lipskys teori 

om  närbyråkraterna
54

, är det tjänstemän som står för implementering av förändringar i 

verksamheten och tjänstemännens handlingsutrymme är stort.  
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Vald myndighet att undersöka är Migrationsverket, som har implementerat Lean-

filosofin år 2011, med motivering att det är en myndighet som har befunnit sig under 

stor press och ökad arbetsbörda de senaste åren. Under år 2015 har ca 160000 

människor sökt asyl i Sverige, vilket innebär en markant ökning av arbetsbelastningen 

för Migrationsverket. Genom att undersöka Lean i Migrationsverket blir studien ännu 

mer intressant, då Lean handlar om att tillgodose kundens behov. Som tidigare 

presenterats i uppsatsen är det myndigheternas mål att åtnjuta medborgarnas förtroende. 

I fallet Migrationsverket är det mycket svårare att bedöma vems behov ska tillgodoses, 

då kunden, i de flesta fallen, inte är en svensk medborgare.   

 

Frågeställningen som kommer att försöka besvaras är: 

 

 Kan Lean-filosofin som verksamhetsstyrning förenas med svensk offentlig 

förvaltning och svensk demokrati? 

 

Frågeställningen motiveras med det faktum att Migrationsverket implementerade Lean 

år 2011, för att kunna förbättra arbetssätt och effektivisera asylprocessen. Mer 

specificerade frågor kommer att vara: 

 

 

 Hur upplever tjänstemän att Lean-filosofin påverkade deras ämbetsmannaroll 

under en ökad arbetsbelastning i förhållande till rättssäkerhet? 

 Hur upplever tjänstemän att Lean-filosofin påverkade deras ämbetsmannaroll 

under en ökad arbetsbelastning i förhållande till demokrati? 

 Hur upplever tjänstemän att Lean-filosofin påverkade deras ämbetsmannaroll 

under en ökad arbetsbelastning i förhållande till ekonomi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

19 

4 Metod och material 
 

4.1 Material 

 

Det primära materialet i uppsatsen är intervjumaterialet. Som sekundärt material 

kommer både vetenskapliga -och tidningsartiklar om Lean att användas. Det finns en 

stor mängd av material om Lean-filosofin som handlar om Leans grunder och exempel 

från Toyota och dess förbättringsarbete, det vill säga den privata sektorn, vilket använts 

i uppsatsen som bakgrund. Vidare kommer Migrationsverkets egna material om 

myndighetens värdegrund och styrdokument att användas.   

 

Valet av det primära materialet motiveras med valet av metod; kvalitativ intervjumetod, 

som kräver ett systematisk insamlat material för att besvara analytiska frågor. Sekundärt 

material erfordras för att kunna kartlägga och förklara Lean som koncept i privat sektor, 

samt applicering av den samma i den offentliga sektorn.  Problematiken som kan uppstå 

i det sekundära materialet är omfattningen och därför gäller det  att välja rätt och 

objektiv material. Valet av material i sin helhet motiveras med att frågeställningen 

kommer att kunna besvaras genom en kombination av primärt och sekundärt material.  

 

4.2 Metod 

 

Kvalitativ intervjumetod kommer att användas i undersökningen för att metoden lämpar 

sig bäst för att besvara frågeställningen;  

• Kan Lean-filosofin som verksamhetsstyrning förenas med svensk offentlig 

förvaltning och svensk demokrati? 

 

För att kunna besvara frågan på ett djupare sätt, har en kvalitativ metod valts istället för 

att använda sig av en mer kvantitativ metod. 

 

Ytterligare motiveringen för val av metod  är att  en kvalitativ intervju med systematiskt 

insamlat material ger utrymme för en grundlig analytisk undersökning. Intervjumetoden 

ger möjlighet för forskaren att komma fram till slutsatser på basis av intervjuer. Att 

koppla den subjektiva upplevelsen som den enskilda medarbetaren har, till vald teori, 
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stärker den vetenskapliga grunden, då tjänstemän har huvudrollen i uppsatsen och i vår 

offentliga förvaltning.  

 

Tjänstemännens roll som närbyråkraterna är ännu en motivering för vald metod, då det 

är tjänstemän som står för implementering av förändringar i verksamheten. 
55

 Att 

behöva hålla sig till regelverket innebär att verksamheter inte är detaljstyrda då det är 

omöjligt att från centralt håll styra in i minsta detalj.  Detta medför stort 

handlingsutrymme för tjänstemän för att implementera och sätta in åtgärder.  

 

För att ytterligare förstärka teorin och för att kunna operationalisera den samma har Bo 

Rothsteins perspektiv av Politik som organisation 
56

använts.  Rothsteins tankar om 

välfärdsstaten och dess legitimitet i förhållande till demokrativärden och kraven på den 

offentliga förvaltningen tas upp, eftersom organisationsformen av den offentliga 

förvaltningen har en stor betydelse för medborgarnas acceptans för de politiska besluten 

som fattas. I uppsatsen används detta dels i vid mening som förstärkning för valda 

teorier och dels i snäv mening för organisationen som intervjuade tjänstemän är 

verksamma inom. I kombination med de valda teorierna så möjliggör Rothstein i 

analysdelen en bredare förståelse om hur tjänstemännens arbete både kan påverka och 

påverkas i praktiken.   

 

Undersökningen gjordes på Migrationsverkets enhet i Högsby. Detta medför en tydlig 

och smal geografisk avgränsning som är nödvändig för genomförandet. Att undersöka 

fler enheter skulle kräva att undersökningen görs under en längre period än den som är 

avsatt för den samma.   

 

För att kunna säkra upp kvalitén på intervjuerna har jag haft kontakt med 

Migrationsverket i Högsby under några veckor innan själva intervjutillfällena. Genom 

att diskutera uppsatsens syfte och mina önskemål om tidsperspektiv samt informanterna 

gällande arbetslivserfarenhet, ålder och kön har representanter från Migrationsverket i 

Högsby kunnat vara delaktiga i urvalsprocessen. En av teamledarna som hade 

huvudansvaret för att bistå mig med det praktiska, har i samråd med mig valt ut 

informanterna.  För att kunna genomföra givande intervjuer följde jag instruktioner från 
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Jan Trosts bok Kvalitativa intervjuer
57

 gällande valet av informanter, inspelning av 

intervjuer, anteckningar och tystnadsplikten . Intervjuerna gjordes på ett kontor på 

Migrationsverket i Högsby och informanterna samtyckte om att samtalen kunde spelas 

in. Frågorna ledde till ett avslappnat samtal där uppsatsens huvudfrågor berördes i hög 

utsträckning.  

 

Förberedelsen för intervjuer var omfattande, då Migrationsverkets styrdokument och 

teorin behövde studeras noga innan. Detta gjordes för att kunna komplettera 

intervjusvaren i frågor kring förutsättningarna som tjänstemän har för att utföra sitt 

arbete och som redovisas noga i följande kapitel. Genom att kartlägga svaren från 

intervjuerna och Migrationsverkets styrdokument i detta kapitel kommer 

förutsättningarna som ämbetsmän har att belysas. En systematisk kartläggning av 

materialet kommer att leda till en djupare analys i kapitel 6. 

 

5 Migrationsverket i praktiken 
 

5.1 Lean och Migrationsverket 
 

 

Lean-filosofi fick fäste i Migrationsverket redan år 2008, då asylprocessen skulle ses 

över och redan året därpå sattes ett projekt igång, ”Kortare väntan”, för att pröva Lean-

filosofin i praktiken. År 2010 togs beslutet att implementera Lean inom hela 

myndigheten och implementeringen började successivt 2011. 
58

,
59

 Migrationsverkets 

arbete med Lean-filosofin grundar sig i följande två principer:
60

 ”Respekt för 

människan” och ”Ständiga förbättringar”.  

 

Syftet bakom införandet av Lean-filosofin i Migrationsverket är att frambringa 

”kundnytta, balans och harmoni, innovation och utveckling, uthållighet.”
61

 

Genom ständiga förbättringar och fokusering på kunden skapas det värde för kunden 

vilket effektiviserar verksamheten och genererar balans och harmoni för medarbetarna. 
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Detta fordrar ett långsiktigt tänkande och ett kontinuerligt flöde av ständiga 

förbättringar. 
62

 

 

Uppföljning och utvärdering av arbetet inom alla instanser i verksamheten skapar 

möjligheter för utveckling och långsiktigt arbete för att uppnå de tre övergripande 

målen:  

”Kortare tider i migrationsprocessens olika delar 

Flexibel användning av våra samlade resurser 

Fortsätta utveckla den rättsliga kvaliteten”
63

 

 

Ständiga förbättringar ställer krav på medarbetare att kunna identifiera stopp i 

flödesprocesserna och föreslå åtgärder; för att i sin tur förbättra processen och skapa 

jämnt flöde. Detta medför att mötesstrukturer är viktiga för verksamheten, för att 

medarbetare ska kunna diskutera frågor, coachas av teamledare och komma fram med 

förbättringsförslag. Det är, för helhetens skull, viktigt att vara insatt i hur andra delar av 

verksamheten fungerar och därför är mötesstrukturer en viktig del av Lean på 

Migrationsverket. 
64

 

 

5.1.1 Kunden  

 

 

För att verksamheten ska kunna fokusera på ständiga förbättringar, behövs det 

engagerade medarbetare, som inser vikten av en helhetssyn på hela myndigheten och 

flexibiliteten för att kunna tillgodose kundens behov. Genom att skapa flöden i systemet 

kan medarbetare påverka verksamheten genom att identifiera kundens behov och 

förbättra verksamheten för att kunna tillgodose den.
65

  

 

Migrationsverket har identifierat kunder genom att dela upp dem i olika fack. Den 

viktigaste kunden är slutkunden, som är anledningen till att Migrationsverket existerar, 

det vill säga migranten. Interna kunder är egna medarbetare samt olika leverantörer och 

externa kunder är andra myndigheter samt Sveriges riksdag och regering. 
66
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5.1.2 Resursslöseri  

 

 

”Outnyttjad kreativitet är den form av slöseri som är viktigast att få bort.”
67

 

Medarbetarens roll är viktig också ur ett annat perspektiv och det är att hantera resurser 

och eliminera slöseri. Genom att kartlägga och eliminera onödiga moment i 

arbetsprocessen, att samåka till möten, att inte bygga upp lager på kontorsmaterial och 

att effektivisera tiden för informationsflöde; är olika förslag om hur arbetet och själva 

organisationen blir mer effektiv, där allt som inte är värdeskapande elimineras. 
68

 

 

I Migrationsverkets egna material Värde för alla-mitt ansvar i migrationsprocessen 

förklaras att överarbete också är slöseri. Under överarbete räknas upp ett antal moment 

som kan ha använts förr i systemet för att säkra upp beslutet, som att ”informera för 

många personer genom att skicka kopia på e-post” och ”dubbelkolla att allt faktiskt är 

rätt gjort”, ”begära in för många bilagor i ett ärende”.
69

 

 

5.2 Lean i praktiken 
 

 

Den offentliga förvaltningens primära uppgift är, enligt Lundquist, att vakta över 

demokratin. Detta är en nobel uppgift och informanter som har ställt upp på en intervju 

och gjort den här uppsatsen möjlig bär detta med sig konstant.  

 

Informanterna är 5 personer i olika åldrar, av båda könen och som jobbat olika länge på 

Migrationsverket, vilket innebär att vissa har större erfarenhet av själva införandet av 

Lean-filosofin i myndigheten än andra. Informanterna är anonyma och kommer att 

kallas för; Informant 1, Informant 2, Informant 3, Informant 4 och Informant 5, i 

uppsatsen.   

 

Alla informanter, förutom en, hade god kännedom av vad Lean-filosofin är. 

Förklaringen till detta är att en av de intervjuade anställdes under hösten 2015, då 

arbetsbelastningen på Migrationsverket var enorm och en introduktion av Lean för 

nyanställda inte kunde prioriteras, enligt andra informanter. I intervjun framgick dock 

tydligt att informanten hade god kännedom om strukturer och arbetssättet på enheten, 
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vilket kan tolkas som om informanten fick en praktisk introduktion om hur Lean-

filosofin applicerats i det dagliga arbetet på enheten i Högsby, men inte teoretiskt.  

Kännedom om arbetssättet medför att alla informanter kunde bidra med värdefull 

information till undersökningen om Lean-filosofin på Migrationsverket i Högsby. 

 

Informanternas arbetsuppgifter skiljer sig också och bland de intervjuades fanns 

handläggare, administratörer och teamledare. Teamledare har ansvar för sitt team, det 

vill säga det övergripande ansvaret att fördela arbetet i teamet varje dag, genom att 

hantera och täcka upp för frånvaron. Teamledaren ska också vara en mellanhand mellan 

medarbetarna i sitt team och ledningsgruppen. Administratörer har i huvudsak uppgifter 

att administrera, sköta utbetalningar, personalansvar, inköp, men också att sköta en viss 

del av arbetet i receptionen.  Handläggare har också en bred palett av uppgifter och 

förutom att ta hand om asylansökningar och jourtelefonen, sitter de i receptionen och 

besvarar frågor som asylsökande kommer med. Till exempel kan det handla om frågor 

och beslut som gäller byte av boende, ansökningar om glasögonbidrag, bidrag för 

vinterkläder eller hämtning av LMA-kort, som är ett kort med foto på den asylsökande 

och bevis att hen får vistas i Sverige under tiden den väntar på beslut om sin 

asylansökan.
70

 

 

Frågor om och hantering av mer känsliga saker, som till exempel våld i nära relationer, 

kan också skötas av handläggare som vid behov för detta vidare till socialförvaltning 

och polis.  

 

5.2.1 Organisationen och Lean 

 

 

Informanter beskriver organisationen som hierarkisk, för att förändringar i Lean-

filosofins anda gjort att en plattare organisation som myndigheten hade förr, ändrats till 

en mer hierarkisk.  Ändringen, rent praktiskt, innebär att myndigheten har gått från att 

ha bara två-tre chefer mellan en anställd och generaldirektören till att det på varje enhet 

finns många olika chefsnivåer. ”Om du har något att framföra, en idé eller något annat, 

så går du via teamledaren. Sen får teamledaren ta upp det med ledningsgruppen. Och 

så vidare” säger informant 2. Alla informanter beskriver processen på samma sätt, det 
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vill säga att varje fråga eller initiativ behöver gå genom flera mellanhänder tills det 

hamnar på rätt plats och kan beslutas om. Flera informanter delar uppfattningen att 

processen känns trög och att många goda idéer går förlorade för att medarbetare ibland 

inte orkar driva sina idéer på grund av processen är lång och det är lätt att tappa 

entusiasmen.  

 

Det är ett Top-down system som styr hela verksamheten och enligt Informant 4 så är en 

medarbetare inte ”delaktig på samma sätt, det styrs ju uppifrån. Allting.” 

Det hierarkiska systemet har förändrat verksamheten och tre informanter anser att deras 

roller har blivit annorlunda genom att möjligheten till påverkan de facto, är mindre än 

det som kan förväntas i  Lean-styrd organisation. ”Man har gått från medarbetare till 

anställd ” , säger Informant 2 och får medhåll i resonemanget av två andra informanter.  

 

Mötesstrukturen är en del av organisationen som ändrats signifikant med Lean och det 

nya arbetssättet. Alla informanter tycker att tanken med nuvarande mötesstrukturer är 

bra. ”Ambitionsnivån motsvarar inte verkligheten, även om tanken är bra” säger 

Informant 2. Hen får medhåll från tre informanter då den nya mötesstrukturen inte 

motsvarar det behovet som finns, att smidigt få all information till  hela enheten. Enligt 

Informant 4 och 5 så är det bra med morgonmöte varje dag, då varje team får en stund 

på att reflektera över gårdagen och prata om det som kommer att ske under dagen. Det 

medför en trygghet att veta hur situationen varit och är i dagsläget. Innan förändringen i 

mötesstrukturen, brukade hela arbetsstyrkan ha möte gemensamt. Det betydde att 

informationen gick ut till alla, samtidigt. Även om dessa möten inte var så frekventa, 

kan de uppfattas som mer informativa jämfört med idag, enligt Informant 2 och 3.  

 

Ambitionsnivån med Lean som myndigheten presenterade under implementeringsskede 

motsvarar inte verkligheten, enligt flera informanter. Tjänstemannarollen har ändrats 

genom Lean-filosofins intåg i Migrationsverket, då tanken var att effektivisera 

arbetsprocessen och först och främst få snabbare beslut på asylansökningar. För att detta 

skulle kunna göras, ändrades sättet för handläggningen och en handläggare fick inte 

hantera ”egna” ansökningar, utan ”alla skulle kunna hantera allas” som Informant 2 

beskriver det. Fördelen med att fler skulle kunna hjälpas åt med ansökningar är att 

processen kan snabbas upp på det sättet och ”om någon blir sjukskriven, så märks det 

inte på samma sätt” säger Informant 2. Informant 2 tar också upp nackdelarna med 
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ändringen kring frågan och återger processen som opersonlig, där hen beskriver att det 

är svårt att bygga upp en relation med den asylsökande och att det tar tid att sätta sig in i 

många nya asylansökningar.  

 

Ett av de viktigaste praktiska verktygen som infördes med Lean var tavlan, där en 

översikt av arbetet som ska göras eller förbättras för dagen borde noteras i varje team. 

”Det är en slags översiktstavla som gör det lätt att se vad det är som behöver göras” 

säger Informanten 3.  Tavlan användes i olika utsträckning, vissa team använder det 

flitigt, medan i andra team har den ”fallit bort och det är synd. Genomförandet av 

uppgifter var bättre, då alla kunde se vad som behövs göras” berättar Informant 3. 

 

5.2.2 Rättssäkerhet, ekonomi och demokrati 

 

 

I frågan om rättssäkerhet svarar alla fem informanter att det inte är något som påverkas 

av Lean. Rättssäkerhet har högsta prioritet, även om den kan ligga i riskzonen ibland.  

Stor arbetsbelastning har inneburit många nyanställningar, introduktionstiden är knapp 

och får inte så stort utrymme som förr. ” De får en introduktion och sen får de se till att 

det funkar, det är mycket som ska göras” säger Informant 2. Informanter 1, 2,4 och 5 

instämmer och menar att det ändå fungerar bra, då alla gör sitt bästa, men det finns 

risker med hög arbetsbelastning. Informanter som jobbat länge kan även känna 

skuldkänslor om att de inte hinner vägleda de nya kollegorna mer.  Informant 2 och 5 

tycker att rättssäkerheten kan påverkas vid höga sjukskrivningstal, men att det hanteras 

på bästa möjliga sätt. Informant 4 säger ” visst har man känt sig krasslig ibland, men det 

är bara att ta sig upp och gå till jobbet. Man har ett ansvar”. 

 

”Ekonomin är viktigast”, säger Informant 1 och får medhåll från övriga i att ekonomin 

är väldigt viktig i myndighetens arbete. ” Det är skattemedel vi använder, det måste 

hanteras rätt” säger Informant 3.  Alla informanter instämmer att skattemedel ska 

hanteras med respekt och att verksamheten måste ta hänsyn till ekonomin i hög grad. 

” Vi borde vara fler anställda för att klara av arbetsbelastning, men det kostar för 

mycket” säger Informant 4 och får medhåll från resten av informanterna i att, med tanke 

på arbetsbelastningens nivå, borde fler anställas.  
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I frågan kring demokratin i praktiken har informanterna olika åsikter. En informant 

tycker att det är välfungerande, att intern visseblåsning är något som anställda skulle 

våga göra definitivt, genom att först prata med ledningen och försöka påverka.  

Informant 5 anser att demokratin ” är borta, inte bara här, utan i hela samhället”. Det 

är inte lätt att få jobb, så ingen vill riskera att förlora det, menar informanten, som delvis 

får medhåll från de andra informanterna. De flesta menar att jobbfrågan är viktig och 

kan vara avgörande vid beslut som påverkar demokratin. Två informanter säger tydligt 

att de ”inte skulle gå till media” för att anmäla missförhållanden eller felhantering av 

någon fråga, men att de skulle gå vidare i myndigheten och väcka tanken. Informanterna 

är tydliga med att de inte är rädda utan upplever att media söker bara sensation och i 

hög grad svartmålar, istället för att fokusera på att felen upptäckts och ska åtgärdas.  

Informanterna anser att samhällsklimatet inte är så demokratiskt idag som den var förr 

och att det påverkar myndigheten, genom att anställningar anses vara mer osäkra idag 

och att arbetsbelastningen är stor.   

 

Ansvarsfullhet är något som alla informanter anser vara viktigt. Genom att komma till 

jobbet även då det känns betungande ibland, men också att göra sitt jobb rätt är väldigt 

viktigt för alla informanter. Att leverera resultat och göra det de kan för att hantera 

asylansökningar lagenligt och effektivt för att underlätta för kunden/kunder anser de 

vara bärande i deras ämbetsmannaroll.  

 

 

6 Analys av Migrationsverkets Lean-styrda verksamhet 
 

 

I detta kapitel kommer de resultat som har presenteras i kapitel 5 att analyseras. Genom 

att analysera intervjusvaren och styrdokument om Migrationsverkets organisation i 

förhållande till vårt offentliga etos, byråkratimodeller och NPM kommer de mer 

preciserade frågor att besvaras:  

 

• Hur upplever tjänstemän att Lean-filosofin påverkade deras ämbetsmannaroll under 

en ökad arbetsbelastning i förhållande till rättssäkerhet? 

• Hur upplever tjänstemän att Lean-filosofin påverkade deras ämbetsmannaroll under 

en ökad arbetsbelastning i förhållande till demokrati? 

• Hur upplever tjänstemän att Lean-filosofin påverkade deras ämbetsmannaroll under 

en ökad arbetsbelastning i förhållande till ekonomi? 
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Svaren kommer att leda diskussionen till analysen och slutsatserna på uppsatsens 

frågeställning som lyder:  

 

Kan Lean-filosofin som verksamhetsstyrning förenas med svensk offentlig förvaltning 

och svensk demokrati? 

 

 
6.1.1 Inledning  

 

 

Med tanke på att Lean associeras med tillverkningsindustrin har ifrågasättandet av 

filosofin i offentlig förvaltning varit stor. Det administrativa flödet är inte lika lätt att 

uppfatta och acceptera som det industriella, som är fysiskt verkligt. Att förbättra ett 

tillverkningsmoment inom industrin är enklare då bildelar och verktyg i själva 

processen är lika. Att få alla tjänstemän att tillämpa samma procedur på olika 

asylsökande kan vara mer komplicerat, speciellt med tanke på att kundbegreppet inte är 

helt okomplicerat i Migrationsverket. Kunder återfinns bland leverantörer, myndigheter 

och asylsökande, vilket påverkar närbyråkratens vardagliga jobb då fokusering på 

kunden inte innebär slutkunden som i bilindustrin.  Den mänskliga faktorn påverkas 

mycket mer av Lean i offentlig sektor än inom industrin och vikten att få alla 

medarbetare med på tåget är stor och enligt Lipsky har närbyråkrater stor makt och 

riktlinjer att förhålla sig till.   

 

Lean i offentlig sektor kräver engagemang av alla medarbetare för att kunna 

implementeras. Detta medför att förbättringar i olika implementeringssteg har ganska 

stort utrymme att hålla sig till; olika riktlinjer. En ständigt påfylld låda med skruvar för 

att skapa ständig flöde och snabbhet i monteringen är enklare att uppnå än att varje 

asylsamtal ska ta 30 minuter. Olika människor, olika anledningar leder till olika längd 

på samtal- oavsett hur erfaren handläggaren är. Varje situation är ny, då kunden inte 

väntar på slutprodukten i mötet med tjänstemännen. Själva mötet är vägen till 

slutprodukten. Därför kan det anses vara orimligt att jämföra en tjänsteman med en 

maskin och styra förvaltningen enligt en styrningsfilosofi som är anpassad till 

biltillverkningsindustri. 
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6.1.2 Rättssäkerhet 

 

 

Hur upplever tjänstemän att Lean-filosofin påverkade deras ämbetsmannaroll under en 

ökad arbetsbelastning i förhållande till rättsäkerhet? 

 

Tjänstemän upplever att deras roll förändrats i och med att de upplever en mer 

hierarkisk organisation sedan Lean-styrningen  införts och en ökad arbetsbelastning 

påverkat myndigheten och tjänstemännen. Undersökningen stödjer Lennart Lundquists 

teori om Vårt offentliga etos, eftersom den förordar en återgång till den 

ämbetsmannaroll som demokratins väktare som enligt informanterna förändrats.  

Rättssäkerheten har en särställning i ämbetsmannarollen, där vikten av den samma är 

mycket stor. Det förekommer ingen medveten förändring i rättssäkerhetsfrågor från 

myndighetens sida, däremot så utsätts rättsäkerheten för påfrestningar genom en ökad 

arbetsbelastning. Ny personal och höga sjukskrivningstal påverkar rättssäkerheten och 

detta finner stöd i Lundquists teori som pekar på att ämbetsmännens förutsättningar är 

oerhört viktiga för att kunna prestera enligt alla regler och krav som den offentliga 

förvaltningen ställer.  

 

Problematiken kring rättssäkerhet i förhållande till Lundquists teori finner även stöd i 

Webers byråkratiska modell som förespråkar vikten av specialkompetens hos 

ämbetsmän. Den byråkratiska modellen kräver tydlighet, specialkompetens och 

opersonliga strukturer för att uppnå säkerhet vilket kan vara svårt att hitta i en 

organisation med ett stort antal nya medarbetare, höga sjukskrivningstal och 

styrdokument som påtalar vikten av minskat slöseri.  Att reducera allt som räknas som 

överarbete; att till exempel e-posta information till många kollegor eller att dubbelkolla 

alla fakta för att säkerställa beslutet är en tydlig avvikelse från Webers teori om den 

idealtypiska byråkratin.   

 

Rättssäkerhet, som är en av grundpelarna i allmyndighetsutövning, är i händerna på 

myndighetens medarbetare. Genom att analysera svaren kan det framstå som 

problematiskt om medarbetaren inte har fått en gedigen introduktion, då detta medför ett 

risktagande för myndigheten där legitimitesproblem kan uppstå, enligt Lipsky som får 

stöd av Rothstein i legitimitesproblematiken. Mötesstrukturer, som är mycket mer 

påtagliga i Migrationsverket sedan Leans införandet ger möjlighet för medarbetare att få 
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reflektera över gårdagen och förberda sig  för en ny arbetsdag vilket kan innebära mer 

trygghet för den enskilde medarbetaren att utföra sitt jobb på ett rättssäkert sätt, precis 

som NPM förespråkar.  

 

Rättssäkerhet är en av pelarna i den offentliga förvaltningen och måste precis som vår 

gemensamma värdegrund, det Lundquists kallar för Vårt offentliga etos, vara 

föränderlig och uppdateras kontinuerligt. Detta kan innebära kontsant förbättring och 

anpassning till vår nuvarande värdegrund, vilket har stöd i NPM.  

 

Analysen visar att rättssäkerheten påverkats i Migrationsverket genom ett ökat 

sjukskrivningstal och en ökad arbetsbelastning, som innebär att nya oerfarna 

medarbetare med kortare arbetsintroduktion får axla komplexa frågor för tidigt i sin 

introduktionsprocess. Rättsäkerheten har inte nödvändigtvis påverkats av införandet av 

Lean, då styrdokumenten om Lean inte har kunnat prioriteras på grund av en hög 

arbetsbelastning. 

 

6.1.3 Demokrati 

 

 

Hur upplever tjänstemän att Lean-filosofin påverkade deras ämbetsmannaroll under en 

ökad arbetsbelastning i förhållande till demokrati? 

 

Tjänstemäns upplevelse av hur demokratin fungerar i praktiken är den enda fråga där 

informanterna har delade uppfattningar; vissa upplever att det fungerar utmärkt, andra 

att det inte gör det på grund av samhällsklimatet. Vid en vidarediskussion av 

demokratifrågan så är uppfattningen hos de flesta informanterna att demokratin fungerar 

bra och att en diskussion om eventuella felaktigheter kan föras utan problem på 

myndigheten. I förhållande till Lundquists teori kan detta ses som positivt då 

uppfattningen är att förutsättningar på den strukturella nivån för en tjänsteman att visa 

på civilkurage, verkar finnas på myndigheten. Samtidigt som intervjusvaren visar på att 

tryggheten i anställningen inte är lika stark längre, kan Lundquists teori om 

förutsättningar visa på en problematik i demokratifrågan. En säker anställning är en 

grundförutsättning för en medarbetare att agera som demokratins väktare. 
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För att kunna sätta demokratiaspekten i intervjusvaren i förhållande till den 

närbyråkratiska modellen är enskildes medarbetares uppfattning och agerande i 

demokratifrågor avgörande. Därför krävs en tydlig byråkratisk modell som 

kännetecknas av opersonliga strukturer för att alla ska kunna behandlas lika.  

 

Att behandla alla lika är en grund för en demokratisk process som är det viktigaste i vår 

offentliga förvaltning och för att uppnå detta måste tjänstmän få rätt förutsättningar, 

enligt Lundquist. Detta medför att strukturella förändringar, men framför allt otrygga 

anställningar påverkat frågan om demokrati i Migrationsverket. 

 

6.1.4 Ekonomi 

 

 

Hur upplever tjänstemän att Lean-filosofin påverkade deras ämbetsmannaroll under en 

ökad arbetsbelastning i förhållande till ekonomin? 

 

 

Ekonomin har stor inverkan på ämbetsmannarollen och själva myndigheten, enligt 

informanterna.  Stödet för att det kan finnas en problematik i att ekonomin tar en 

ledande roll i den offentliga förvaltningen återfinns i Lundquists teori. Ur ett 

övergripande perspektiv så måste förvaltningen hållas opersonlig och inte vara beroende 

av styrsystem som bärs av makt, företagstänk eller solidaritet, menar Lundquist, och 

detta är en tydlig gränssättning för vad den ekonomiska styrningen innebär för 

förvaltningen. Informanterna stödjer vikten av att inte slösa resurser och ha respekt för 

den skattefinansierade sektorn, vilket medför att resurssparande kan ses som 

ansvarsfullt, även om den påverkar verksamheten. En ökad arbetsbelastning kräver fler 

medarbetare, men detta kan vara en underprioriterad fråga då små effektiviseringar kan 

vara verkningsfulla på kort sikt.  

 

I förhållandet till närbyråkraterna visar den ekonomiska styrningen som innebär minskat 

resursslöseri att makten finns kvar hos tjänstemän men att krav på resurssparande och 

ökad arbetsbelastning kan påverka beslutsfattande. Utrymme för att dubbelkontrollera 

minskar under effektiviseringsprocessen och detta kan medföra negativa konsekvenser. 

NPM stödjer effektiviseringen av verksamheten och den ekonomiska betydelsen för 

hela samhället och där finns stöd för informanternas syn kring vikten av att tänka 

ekonomiskt ur ett samhällsperspektiv. En hållbar ekonomi i den offentliga sektorn 

legitimerar den samma, även enligt Rothstein. Att konstant söka sig till förbättringar 
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och minska kostnader kontinuerligt är hur den offentliga förvaltningen i allmänhet och 

Migrationsverket i synnerhet styrs och detta är NPM:s styrningsfilosofi.  

 

Detta gör att Lennart Lundquists teori får mer relevans för genom att påtala riskerna 

som en ekonomisk styrning av offentlig verksamhet medför. Att reducera alla värden i 

förvaltningen till en övergripande ekonomisk fråga, där allt av betydelse kan räknas i 

pengar kan påverka förvaltningens legitimitet. 

 

Analysen visar att det som Lundquist benämner som ekonomism påverkar 

ämbetsmannarollen på flera sätt. Ämbetsmannaansvar att hushålla med pengarna kan 

riskera att övergå till en arbetsöverbelastning på medarbetarna under arbetsmässigt 

krävande perioder. 

 

6.1.5 En inledande slutsats 

 

 

Analysen visar att Lean påverkat ämbetsmannarollen i förhållande till den generella 

mall enligt vilken den offentliga förvaltningen borde styras. Lundquists teori, en 

övergripande teoretisk utgångspunkt för undersökningen, visar på riskerna för att Lean- 

styrning kan påverka offentlig förvaltning. Problematiken kan uppstå genom att anpassa 

förvaltningen till mer marknadsstyrning, men detta är inte bara en Lean-effekt, utan det 

beror till stor del på NPM.  

 

En stor arbetsbelastning under de senaste åren har i kombination med Lean haft 

påverkan på ämbetsmannarollen i Migrationsverket, vilket medför en mycket komplex 

situation för hela förvaltningen och gör det svårt att uppnå den optimala förvaltningen 

som Lennart Lundquist skriver om. 
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7 Slutsatser 
 

 

 Kan Lean-filosofin som verksamhetsstyrning förenas med svensk offentlig förvaltning 

och svensk demokrati? 

 

Svensk offentlig förvaltning har byggts upp, utvecklats och skyddats med 

regeringsformen och förvaltningslagarna under många decennier. Ändringar i 

styrsystem är påtagliga och naturliga då även Lennart Lundquists med sin teori om vårt 

offentliga etos, fastslår att förvaltningen alltid är under utveckling och förändring i 

förhållande till vår gemensamma värdegrund.  

 

Storleken på den offentliga förvaltningen har ändrats genom åren då utvecklingen av 

sjukförsäkringssystem, arbetslöshetsförsäkringar med mera ökat markant. Därför är det 

naturligt att systemet hamnat i ett läge där en förändring var nödvändig. 

Försäkringssystemen i välfärdsstaten är mycket omfattande och det är inte konstigt att 

storleken på och effektiviteten i den offentliga förvaltningen ifrågasätts. Genom NPM:s 

styrningsfilosofi har förvaltningen anpassats till mer marknadsstyrning för att kunna 

legitimera sin storlek inom vår nuvarande värdegrund. Slöseri med resurser, vare sig det 

handlar om ekonomiska-eller miljöresurser anses inte vara befogade och speciellt inte i 

den gemensamt finansierade sektorn. Vår värdegrund eller vårt offentliga etos är det 

som styr, enligt Lundquist.  

 

Demokrativärden, ekonomi och rättssäkerhet är viktiga för vår värdegrund, då 

förvaltningen ska hantera ärenden på ett opersonligt sätt och värna om allas lika värde,  

samtidigt som den ska vara resurseffektiv och hushålla med skatteintäkterna.  

Relationen mellan kraven på effektivisering och korrekt skött förvaltning i vårt 

offentliga etos, kan anses vara precis som relationen mellan regeringsformens krav på 

hur den offentliga makten ska utövas
71

 gentemot förvaltningslagens krav på att 

handlägga ärenden kostnadseffektivt
72

. 

 

Skillnaden är att vårt offentliga etos, vare sig i fråga om korrekthet eller om 

effektivisering, har övertag, så som regeringsformen har över alla andra lagar och 

                                                 
71

 https://lagen.nu/1974:152  
72

 https://lagen.nu/1986:223  
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förordningar. Det som presenteras i undersökningen är en praktisk hantering av värden 

som vårt offentliga etos består av. Lean som styrningsfilosofi har påverkat 

Migrationsverket som en fortsättning eller relevant styrningssätt i tillämpningen av 

NPM.  

 

Uppsatsens analys visar på att rättssäkerhet, demokrati och ekonomi har påverkats i 

Migrationsverket under tiden då Lean använts som styrningsfilosofi, men också i 

kombination med en ökad arbetsbelastning som myndigheten utsatts för. Att kombinera 

Lean med offentlig förvaltning kan därför anses vara en möjlighet. Utrymme för 

förändringar och krav på effektivitet är reella och viktiga för vårt offentliga etos. 

Samtidigt kan en ekonomisk styrning av vår offentliga förvaltning minska 

förvaltningens legitimitet, genom påverkan på demokratin och rättssäkerheten. 

 

Min slutsats är att vi behöver titta närmare på NPM problematiken och låta Lean 

utvecklas i förvaltningens eget tempo. Myndigheter har de mänskliga resurserna att 

utveckla en modell som fungerar i praktiken. Det gäller att se bortom Lean filosofin 

som tillverkar bilar och koncentera sig på en helt ny skräddarsydd modell för varje 

myndighet, där självbestämmande
73

 kan ta ut sin rätt på ett relevant sätt. Med 

skräddarsydd modell anser jag en modell som vågar skala bort en av de grundläggande 

Lean principerna och sätta sina egna fungerande rättesnören, som till exempel att bevara 

spetskompetens hos medarbetarna. Effektivisering på kort sikt kan kosta mer i längden 

än en långsiktig satsning. Det gäller att våga bryta mönster och tänka i Lean-banor för 

att förändra och anpassa Lean till offentlig förvaltning, där medborgaren är en 

medborgare och inte en kund. Att utveckla förvaltning med Lean-filosofin kan få Lean-

filosofin att kunna kombineras med offentlig förvaltning. Det behövs en förändring och 

en Lean bortom Lean. 

 

Avslutningsvis anser jag att en vidareforskning om Lean i offentlig förvaltning är av 

stor vikt. Fokus på denna borde ligga hos myndigheter i startgroparna att införa Lean 

som styrningsfilosofi och som har en komplex situation när det gäller kundbegrepp och 

framförallt rättssäkerhet. Polismyndigheten är en sådan myndighet som påbörjat 

implementering av Lean och detta medför att en undersökning av myndigheten skulle 

vara väldigt intressant och viktig ur ett samhällsperspektiv. 

                                                 
73

 https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-

om-beslu_sfs-1974-152/#K11 
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Sammanfattning 
 

 

Uppsatsen granskar Lean-effekten i offentlig förvaltning och hur en effektivisering av 

verksamheten med målstyrning påverkar tjänstemänens roll.  

Genom att utgå från regeringsformens demokratikrav på offentlig förvaltning och 

förvaltningslagens krav på effektiv hantering av ärenden, undersöker uppsatsen Lean 

och dess effekter i Migrationsverket. 

 

Uppsatsen har sin teoretiska utgångspunkt i Lennart Lundquists offentliga etos då det är 

en generell teori om hur den offentliga förvaltningen borde fungera. För att 

operationalisera teorin och analysera resultat har ytterligare tre teorier med en mer 

specifik inriktning använts; byråkratimodell, närbyråkratimodell och NPM. 

 

I undersökningen har intervjumetoden tillsammans med myndighetens styrdokument 

använts för att kartlägga Lean-filosofins påverkan på tjänstemannarollen.  

Uppsatsens frågeställning om  Lean kunde kombineras med offentlig förvaltning kunde 

besvaras med hjälp av intervjusvaren.  Intervjusvaren om tjänstemännens 

förutsättningar för att axla ämbetsmannarollen och organisationens uppbyggnad samt 

svaren på de specifika frågorna kring rättssäkerhet, demokrati och ekonomi gav en bred 

grund för att analysera frågeställningen.  

 

Undersökningen kommer fram till slutsatsen att en omfattande offentlig förvaltning och 

vår föränderliga och ständigt uppdaterade värdegrund kräver en effektiv förvaltning. Att 

använda sig av Lean-filosofin som den är i grunden kan vara oförenligt med kraven på 

den offentliga förvaltningen när det gäller rättsäkerhet, demokrati och ekonomi. 

Däremot ska en effektivisering kunna göras med en egen Lean-modell, så länge den kan 

överensstämma med Lennart Lundquists teori om vårt offentliga etos. Det offentliga 

behöver söka sig bortom Lean för att samtidigt tillgodose kraven som ställs på och 

effektiviseringen av förvaltningen samtidigt. Genom att tillämpa en skräddarsydd Lean-

modell så kan den offentliga förvaltningen komma bortom Lean. 
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Bilagor 

 
Intervjufrågor 
 

 

1. Vad är dina primära arbetsuppgifter som handläggare/teamledare? 

 

 

2. Anser du dig vara  förankrad i vad Lean som organisationsmodell och 

arbetssätt innebär? 

 

 

3. Hur har införandet av Lean påverkat dig, i din tjänstemannarol? Kan du 

göra skillnad? 

 

 

4. Vilka för- och nackdelar har Lean inneburit för Migrationsverket, anser 

du?  

 

 

6. Hur upplever du att Lean-filosofin påverkade din ämbetsmannaroll under 

en ökad arbetsbelastning i förhållande till: rättssäkerhet, demokrati, 

ekonomi? 

 


