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Sammanfattning 

Examensarbete G3 i företagsekonomi, ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet, 

ekonomistyrning, 2FE90E, VT-2011. 

 

FFöörrffaattttaarree::    Inger Karlsson, Jan Chaitas och Mats Krznar 

HHaannddlleeddaarree::    Viktorija Kalonaityte 

 

Titel: Kortare Väntan inom Migrationsverket 

Hur får ledare medarbetarna att nå målen i Lean?  

 

Nyckelord: Migrationsverket, Lean, implementering, mål, motivation, ledare och 

medarbetare.  

 

Bakgrund: För ett par år sedan började Migrationsverket att införa Lean med syfte att få ner 

sin handläggningstid från sex månader till tre månader för asylsökande. Lean-metoden kom 

därmed att kallas ”Kortare Väntan”. Det finns inte mycket forskning som ger en samlad bild 

kring vilka de viktiga faktorerna är för att lyckas med implementeringen av ett Lean-projekt. 

 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på vilka de viktigaste faktorerna är för att 

ledare ska lyckas få medarbetarna att nå de i Lean uppsatta målen. Detta studeras utifrån ett 

ledarskapsperspektiv i valda delar inom Migrationsverket och jämförs med medarbetarnas 

perspektiv på ämnet i fråga. 

 

Avgränsningar: Uppsatsens avgränsning är Migrationsverkets mottagningsenheter i Alvesta 

samt Kristianstad/Karlskrona, även Norrköping och Stockholm ingår här då det är där 

Generaldirektör och Verksamhetschef är placerade. 

 

Metod: Uppsatsen är en fallstudie. För att komma fram till svaren har vi intervjuat fyra 

chefer: Generaldirektören, Verksamhetschefen för mottagning och två Enhetschefer. Vi har 

kompletterat våra intervjuer med en enkät som vi skickat ut till medarbetarna som leds av de 

Enhetschefer som vi intervjuat. 

 

Resultat, slutsatser: Då Migrationsverkets asylprocess drog ut på tiden allt mer bestämdes att 

något skulle göras. Ledningsgruppen tog kontakt med konsultfirman McKinsey som tog fram 

ett förslag tillsammans med Migrationsverket att Lean kunde vara rätt väg att gå. Lean har 

blivit Migrationsverkets sätt för att följa upp och kvalitetssäkra arbetsmetoden. Enligt 

Migrationsverkets ledning har väntan kortats efter att Lean infördes. Både cheferna och 

medarbetarna är överens om att de fick kunskap kring hur Lean kunde förbättra 

verksamheten. Införandet av Lean stred mot kulturen som rådde på Migrationsverket, det är 

både chefer och medarbetarna överens om. Migrationsverkets ledning har ändå sett att väntan 

för de asylsökande har kortats, medarbetarna har redan nu nått många av målen.  

Förslag till fortsatt forskning: Vårt förslag till vidare forskning är att undersöka hur 

relationen mellan lön och måluppfyllelse att tideffektivisera skulle påverka medarbetarna. 

Detta skulle då sättas i relation till hur rättsäkerheten skulle influeras.  
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1. INLEDNING 

Under den här rubriken kommer först en bakgrundsbeskrivning till ämnesvalet och därefter 

följer en problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsens syfte. Efter detta följer en 

avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

Omvärlden förändras ständigt och därmed måste även organisationer förändras.  För att möta 

förändringar är det viktigt att ekonomistyrning fokuserar på kvalitet, flexibilitet och 

kundorientering. Kunden ska vara i centrum och det är viktigt att vara flexibel för att kunna 

utveckla metoder som gör att kunden upplever kvalitet (Ax & Ask 1995). Detta har gett 

upphov till en form av ekonomistyrning där organisationer i allt större utsträckning börjat 

arbeta med en utvald styrfilosofi för att organisationen ska nå sina mål. Med hjälp av denna 

styrfilosofi planeras vad organisationen ska uppnå och hur detta ska mätas (Lindvall 2001). 

För att uppnå de formulerade målen behöver organisationen skapa och implementera en 

strategi. En strategi är en formulerad riktlinje för hur organisationen ska agera för att uppnå 

dess mål. För att utforma strategin behöver hänsyn tas till organisationens externa omgivning 

såväl som till de interna förutsättningarna. Detta innebär att den interna kompetensen ska 

matchas med de externa möjligheterna. Det är därmed inte bara att välja vilken styrfilosofi 

som helst för att nå sina mål utan det måste väljas med omsorg och matchas mot 

organisationens mål (Anthony & Govindarajan 2007). 

 

I tider med kostnadsbesparingar och effektiviseringar har flera olika 

ekonomistyrningsfilosofier blivit populära, varav Lean är en av dem. Med hjälp av denna ska 

organisationen bli effektivare, öka dess legitimitet och samtidigt minska kostnaderna. 

Införandet av Lean bidrar till en effektivisering så att kvaliteten och tillgängligheten ökar och 

att väntetider och oönskade aktiviteter minskar (Liker 2004). Så vad är egentligen Lean och 

vilka organisationer passar den för? Lean har influenser från Henry Fords löpande band. 

Grundaren av TPS, som står för Toyota Production Systems, tog upp och utvecklade dessa 

idéer och detta ledde till en kostnadseffektivisering vid tillverkningen hos Toyota. I boken 

The Machine That Changes The World spreds dessa idéer till företag runt om i världen. I och 

med boken Lean Thinking fick även andra branscher och även den offentliga sektorn, till att 
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börja med sjukvården, ett intresse för Lean. Lean kan även sägas ha sina idéer tillbaka i tidigt 

1900-tal då Taylor utvecklade Scientific Management. Lean innebär i korthet att företagets 

resurser ska användas mer effektivt, på detta sätt minskas kostnaderna. Detta görs genom att 

de aktiviteter som inte tillför värde eller stödjer värdeskapande aktiviteter längs värdekedjan 

ska elimineras (Sandkull & Johansson 2000). 

 

Inom den offentliga sektorn har många myndigheter fått neddragna resurser och ökad 

arbetsbelastning. För att möta denna förändring har myndigheterna behövt anpassa sitt arbete. 

För en del myndigheter har Lean-metoden blivit modellen för denna nya arbetsform. Därmed 

har Lean även anpassats till myndigheter inom offentliga sektorn med effekt att 

handläggningstiden inom dessa myndigheter har minskat (Stigendal 2008).  

 

1.2 Problemdiskussion  

När sökning görs på artiklar och böcker om Lean framgår det att litteraturen har mycket att 

erbjuda om själva metoden. Det finns en hel del fallstudier gjorda kring Lean där de flesta av 

dem fokuserar på definitionen av Lean och hur Lean använts av olika företag, organisationer 

och myndigheter, en sammanställning av detta kan läsas i Pettersen (2009) och Näslund 

(2008).  En infallsvinkel som i stora delar saknas i litteratur och artiklar är hur en organisation 

ska gå tillväga för att införa Lean på ett sådant sätt att det blir lyckat fullt ut genom alla led i 

implementeringsprocessen. Det är svårt att hitta forskning som ger en samlad bild kring vilka 

de viktiga faktorerna är för att lyckas genomföra ett Lean-projekt. Det vi bl.a. har hittat är 

Ahrens (2006) som beskriver att det är få som lyckats genomföra Lean på ett lyckat sätt, 

målen har inte blivit uppfyllda som det var tänkt. Ahrens (2006) går dock inte in närmre på 

vad det är som gör att förändringen inte lyckades. I den här uppsatsen vill vi knyta samman 

teorier kring förändringar, ledarnas betydelse och vad som motiverar medarbetare att 

förändras med Lean för att öka förståelsen kring vad det är som gör att implementeringen av 

Lean lyckas fullt ut.  

Det är ledarna som ska kommunicera målen och kraven till medarbetarna på ett sätt att de 

förstås och kan mätas. Ledningen ska påverka medarbetarna att nå målen, hur görs detta?  För 
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att få en medarbetare att bli mer effektiv och samtidigt upprätthålla kvaliteten krävs det att 

ledningen skapar vägar för att medarbetaren ska navigera rätt och nå sina mål (Sandberg & 

Sturesson 1996). I denna uppsats har vi därmed valt att utgå från ett ledarskapsperspektiv.  

 

Enligt olika undersökningar är det oftast mellancheferna som är negativa till införandet av nya 

system eftersom det upplevs vara merarbete i en redan stressad tillvaro. Mellanchefen har en 

viktig roll mellan ledningen och medarbetarna och det blir därmed mellanchefen som har en 

nyckelroll för lönsamhet, utveckling, kvalitet och effektivitet. Det är därmed viktigt att 

mellanchefen har all relevant information och har stöd från sina chefer för att kunna få 

medarbetarna att genomföra en förändring fullt ut (Robbins & Judge 2007). Det blir därmed 

intressant att studera hur en förändring med Lean fått genomslag inom en organisation. 

Eftersom det kan skilja sig åt i olika led är det intressant att även studera hela ledningsvägen 

från högsta ledning till medarbetarna. 

  

1.3 Problemformulering och syfte  

Uppsatsen kretsar kring följande problem: Hur kan en myndighet använda sig av Lean för att 

förändra arbetssättet? Hur ska ledningen agera för att motivera medarbetarna att genomföra 

förändringen för att lyckas nå målen? 

Syftet med den här uppsatsen blir därmed att ta reda på vilka de viktigaste faktorerna är för att 

ledare ska lyckas få medarbetarna att nå de i Lean uppsatta målen. Detta har studerats utifrån 

ett ledarskapsperspektiv i valda delar inom Migrationsverket och jämförts med medarbetarnas 

perspektiv i ämnet i fråga. 
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1.4 Avgränsningar 

Valet av Migrationsverket föll sig naturligt eftersom Migrationsverket är en av de 

myndigheter som nyligen infört Lean-metoden, ”Kortare Väntan” är Migrationsverkets namn 

på detta projekt. Kortare Väntan innebär en förändring och nya krav på medarbetare som 

därmed måste ändra tidigare invanda beteenden.  Avgränsningar som vi gjort i vår uppsats 

gäller endast införandet av Lean inom Migrationsverket och de utvalda geografiska områdena 

Alvesta, Kristianstad/Karlskrona, Norrköping och Stockholm. Vi har valt att använda oss av 

dessa geografiska områden då en av medlemmarna i denna uppsatsgrupp arbetar inom 

Migrationsverket i Alvesta och Kristianstad/Karlskrona. Norrköping och Stockholm 

inkluderas också då det är där Generaldirektör och Verksamhetschefen för mottagning är 

stationerade.  

Då Migrationsverket infört Lean på grund av olika anledningar har vi valt att avgränsa oss till 

att kartlägga hur Lean påverkat Migrationsverkets målarbete i förhållandet till Ledning, 

Organisation och Medarbetare.  Vi har valt att se hur enheten för mottagning arbetar med att 

få medarbetarna att fullt ut genomföra Lean. Valet av enheten för mottagning föll sig naturlig 

då det är precis ett år sedan Lean infördes där. Därmed är det tillräckligt nytt för att 

genomförandefasen ännu inte ska vara avslutad, om den nu någonsin blir det. Tillräckligt med 

tid har även passerat för att Ledningen, Organisationer och Medarbetare ska ha fått perspektiv 

på införandet.  

Då vi enbart valt Migrationsverket som plats för studien är denna uppsats en fallstudie. En 

fallstudie är intressant i sig och behöver inte jämföras med andra fall för att vara vetenskaplig. 

En uppsats resultat behöver inte vara generaliserbar utan det är en fallstudie där det viktigaste 

är den analys som erhålls utifrån resultaten (Yin 2007).   
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2. METOD 

Här beskriver vi den metod vi valt för att uppnå syftet med den här uppsatsen.  

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka de viktigaste faktorerna är för att lyckas få 

medarbetarna att nå de i Lean uppsatta målen. Detta har studerats utifrån ett 

ledarskapsperspektiv i valda delar inom Migrationsverket för att sedan jämföras med 

medarbetarnas perspektiv på ämnet ifråga.  

För att nå uppsatsens syfte används följande övergripande undersökningsfrågor:  

 Varför valde Migrationsverket att inför Lean?  

 På vilket sätt har Migrationsverket gått tillväga för att genomföra en förändring? 

 Hur har ledarna gått tillväga för att få medarbetare att nå de i Lean uppsatta målen?  

 Hur har ledarena gått tillväga för att motivera medarbetarna?  

 

2.1 Metodval  

Vi använder oss av en fallstudiemetod. I Yin (2007) framgår det att fallstudie är en metod 

med både kvalitativa och kvantitativa inslag. En fallstudie lämpar sig när ett fåtal enheter väljs 

ut för att studeras under en begränsad tid. Andersen (1998) beskriver en enskild fallstudie som 

en studie där endast undersökning av en organisation görs. I Andersen (1998) sägs det också 

att det finns en tendens att betrakta fallstudier som kvalitativa undersökningar. Det kan även 

ingå kvantitativa aspekter i en fallstudie. Det är så vi lägger upp vår undersökning. Vi har valt 

att arbeta efter en kvalitativ metod fast med visst inslag av kvantitativ datainsamlingsteknik. 

Vi har kombinerat den kvalitativa metoden och den kvantitativa insamlingstekniken för att 

kunna jämföra resultaten från både chefer och medarbetare. Rosengren & Arvidson (2002) 

skriver att motiven till och sätten att kombinera de båda metoderna är olika i olika studier, 

forskarna har oftast vunnit på att kombinera de olika insatserna. Fallstudier lämpar sig när 

förståelse är viktigt och när olika samband skall förklaras. Det kan därmed vara lämpligt att 

använda sig av olika datainsamlingstekniker (Yin 2007). Den kvalitativa metoden består av 

intervjuer med cheferna på Migrationsverket där vi ställt frågor från enkäten, intervjuerna har 
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vi valt att göra för att få mer deskriptiva och levande svar. Vi har använt oss av en kvantitativ 

datainsamlingsteknik genom en enkät som medarbetarna får svara på. Enkäter väljer vi att 

göra för att få en statistisk mångfald att jämföras med chefernas vision. Med hjälp av enkäten 

har vi fått många fasta svar som vi tolkat matematiskt och presenterat tillsammans med 

chefernas svar på enkätfrågorna i ett diagram. Vi har jämfört intervjuresultatet från cheferna 

med resultatet från medarbetarna för att se om utslaget blivit som cheferna tänkt sig efter 

införandet av Lean.  

 

2.2 Intervjuer 

När det gäller intervjuer har vi valt ut chefer inom Migrationsverket. Vi har intervjuat 

cheferna från Generaldirektören ner till enhetsnivå. Detta led består av Generaldirektören, 

Verksamhetschefen för mottagning och två enhetschefer. Vi har berättat för våra 

intervjupersoner varför de har valts ut för intervjun och har samtidigt lovat dem att de 

kommer att få ta del av det resultat vi kommer fram till. Vi har också underrättat dem om vem 

som kommer att ta del av de upplysningar som de lämnar ut. Intervjupersonerna har själva fått 

välja tid och plats för intervjuerna. 

Genom personliga intervjuer vill vi undersöka hur cheferna på Migrationsverket har funderat 

kring måluppfyllelsen kring de nya målen som är uppsatta enligt Lean modellen. Rosengren 

& Arvidson (2002) definierar en personlig intervju som en intervju där intervjuaren söker upp 

intervjupersonen i hemmet eller på arbetsplatsen, eller uppmanas intervjupersonen möjligen 

att själv bege sig till en viss lokal i och för intervju. Andersen (1998) anser att en intervju är 

en personlig kontakt mellan intervjuare och informant. 

Det är bra att först skicka ut ett brev till de som ska intervjuas (se bilaga1,1) då det är viktigt 

att skapa kontakt och förtroende i början (Andersen 1998). Det är också bra om de intervjuade 

är införstådda med syftet (Yin 2007) och för att uppnå detta skickades e-post till de utvalda 

cheferna på Migrationsverket där vi presenterar syftet med studien. I e-posten stod det att vi 

skulle ringer upp efter några dagar för att höra om de kan tänka sig att bli intervjuade. Vid 

acceptans av intervju skickade vi även ut intervjufrågorna till de berörda personerna.    
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Vi använder oss av den delvis strukturerade intervjun (se bilaga 2) som definieras som en 

intervjuform där forskaren har kännedom om området ifråga (Andersen 1998). Under 

intervjuerna använder vi oss av öppna frågor, då vi vill höra intervjupersonernas tankar kring 

frågorna, inte vad som var rätt och fel. Enligt Andersen (1998) är det just intervjuer som ger 

oss möjlighet till att använda omfattande frågor, samtidigt vill vi undvika ledande frågor. 

Enligt Rosengren & Arvidson (2002) kan de påverka den tillfrågade att svara i en viss 

riktning. Enligt samma författare är en ledande fråga svår att definiera, en fråga bör helst inte 

innehålla eller syfta på några av de olika tänkbara svarsalternativen. Samtidigt ställde vi 

frågor i deskriptiv form då målet med våra intervjuer var att framkalla spontana beskrivningar 

som är baserade på intervjupersonernas uppfattning och vision av Lean-metoden.  

Det är bra att ha många olika källor som beskriver samma händelse (Yin 2007), 

intervjupersonerna fick därför besvara (så gott som) samma frågor som ställdes i enkäten. 

Detta för att vi skulle få en jämförelse mellan chefernas och medarbetarnas perspektiv.  

Enligt Yin (2007) är fördelarna med intervjuformen att det fokuserar direkt på det viktigaste 

och den intervjuade kan förklara vad som menas. En nackdel kan vara att de personer som 

tillfrågats för att intervjuas inte ställer upp vilket då ger ett bortfall och en annan nackdel är 

om de intervjuade säger det de tror att intervjuaren vill höra. Om den som blev intervjuad inte 

riktigt förstod frågan, som baserades från enkäten, och bad oss förklara den närmre så kan 

detta vara ett tecken på att vår fråga även kan ha varit svår att förstå för de som fyllt i enkäten. 

Detta var något som vi tog hänsyn till vid analysen av detta material.   

 

2.3 Enkät 

Vi har kompletterat våra intervjuer med en enkät (se bilaga 3) som vi skickat ut till 

medarbetarna som leds av de cheferna som vi intervjuat. Vi har skickat ut totalt 77 enkäter, av 

dessa 77 har 15-20 stycken personer ännu inte börjat arbeta efter Lean-metoden. Vi fick totalt 

fått in 18 svar, ett av de 18 svaren kom från en av de cheferna som vi även intervjuade då 

enkät skickades iväg av misstag, denna enkät togs inte med i undersökningen. En enkät 

skickades in blank då person ännu inte börjat arbeta enligt Lean-metoden. Detta resulterar i att 

enkätundersökningen baserar sig på 16 ifyllda enkäter. 
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Det är bra att komplettera intervjuer med enkäter eftersom det då dels kan bredda vad som 

kommer fram och dels se om det stämmer överens (Yin 2007). Medarbetare som genomfört 

enkäten är de som arbetar med det operativa arbetet på de enheter där vi intervjuat 

enhetscheferna. Här har medarbetare deltagit från alla de team som ingår i den nuvarande 

organisationen som är designad enligt Lean metoden Migrationsverket valt att kalla Kortare 

Väntan.   

Enkät definieras av Andersen (1998) som ett frågeformulär där personen som vi vill 

undersöka själv skickar tillbaka den, eller att den samlas in när den är ifylld. Enligt Andersen 

(1998) är enkät ett väldigt populärt sätt att samla in data. Den är relativt billig, kräver lite tid 

och ger relativt pålitliga upplysningar. Författaren varnar också att tid är en knapp resurs för 

många vilket gör att respondenterna i allt högre grad intresserar sig för syftet med 

undersökningen, vilka fördelar de eventuellt kan ha av resultaten, hur lång tid det tar att fylla i 

frågeformuläret, papperskvaliteten på formuläret, hur lättläst den är o.s.v.  

När en enkät utformas ska det tänkas på att frågorna ställs på ett sådant sätt att de är 

begripliga för respondenterna. Frågorna ska därför vara relativt korta och inte innehålla allt 

för svåra ord. Svarsalternativen får inte vara för många för då minskar tillförlitligheten 

samtidigt som sensibiliteten i svaren inte ökar nämnvärt (Rosengren & Arvidsson 2002). Vi 

har valt fyra svarsalternativ (se bilaga 3) vilket är ett jämt antal för att undvika 

mittenalternativ som exempelvis ges vid tre- eller fem svarsalternativ. Frågorna är relativt 

korta och förhoppningsvis lätt att förstå för dem som arbetar på Migrationsverket och är 

insatta i området vi frågar kring.  Enkäten är sammanställd med ett flertal fasta svarsalternativ 

och ett fåtal korta öppna frågor. Det är tre öppna frågor som enkäten inleds med. De finns där 

för att vi exempelvis skall få information om vad medarbetaren har för titel. Det finns även en 

öppen fråga i slutet av enkäten som är en övrigt-fråga. Här ges medarbetaren möjlighet att 

skriva det den anser att vi har glömt att fråga om, dock som ändå är av vikt för dem att föra 

fram. Mängden frågor har vi funderat kring, vi behövde tillräckligt många frågor för att få 

fram resultat dock inte får många d.v.s. för att undvika att respondenten inte tänker efter innan 

frågan besvaras.   
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Första steget var att kontakta de chefer vars medarbetare vi skickade ut enkäterna till och 

fråga om det är i sin ordning att vi gör detta. För att förklara för målgruppen hur de skulle gå 

till väga skrev vi ett introduktionsbrev där vi förklarar detaljerat vad som förväntas och vad 

den insamlade data ska användas till. Enkäten skickades ut via e-post, d.v.s. via intern e-post 

på Migrationsverket till en stor personalgrupp på de enheter som ingick i undersökningen. 

Målgruppen svarade på frågorna, d.v.s. kryssade i önskat värde, sparade enkäten och skickade 

tillbaka sina svar till oss via e-post. 

Vi valde att skicka enkäten via e-post då vår bedömning är att detta kommer resultera i en 

högre svarsprocent. Andersen (1998) ger förslag på sätt att öka svarsprocenten hos en 

enkätundersökning exempelvis görs detta genom att skicka ut en eller flera påminnelser vilket 

ökar svarsfrekvensen väsentligt och att ju mer officiell undersökningen är desto högre blir 

svarsprocenten. Det nämns också att längden på enkäten är avgörande d.v.s. ju kortare ett 

frågeformulär är, desto högre blir svarsprocenten. Då en av oss arbetar på Migrationsverket 

kommer denna person att påminna med jämna mellanrum och på det viset hoppades vi få en 

hög svarsprocent. Vi presenterade oss kortfattat i ett introduktionsbrev och med detta 

hoppades vi få upp intresset hos medarbetarna att svara på enkäten. Syftet med vår 

presentation i introduktionsbrevet var att försöka få medarbetarna att se att denna 

undersökning faktiskt kan gagna dem i framtiden och att det faktiskt kan vara viktigt att vi får 

ett så statistisk exakt svar som möjligt. På så sätt kan ledningen på Migrationsverket efter att 

de tagit del av våra resultat kanske lättare se var förändringar behöver utföras.  

Efter att vi fick in svaren på enkäterna räknades betygspoängen ihop för både chefer och 

medarbetarna för varje fråga. En summa betygspoäng från cheferna och en summa 

betygspoäng från medarbetarna på Migrationsverket. På det sättet fick vi två resultat för varje 

fråga, därefter sammanställdes resultaten ett diagram.  

Enligt Andersen (1998) är bortfall ett besvärligt problem vid enkäter, med bortfall menas att 

hela formuläret eller vissa frågor förblir obesvarade. Vi arbetade för att få ett lågt bortfall 

genom att ställa frågorna till målgrupperna som är välbekanta med frågorna.  
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2.4 Val av undersökningsgrupp 

Vi valde olika målgrupper beroende på vilken metod vi tillämpade. När det gäller den 

kvantitativa metoden har vi analyserat 18 enkäter inklusive chefernas. Undersökningsgruppen 

bestod av medarbetare och chefer på Migrationsverket som arbetat där både innan och efter 

införandet av Lean metoden. Vi har intervjuat chefer på olika nivåer inom Migrationsverket 

och då tillämpade vi den kvalitativa metoden. Vi skickade ut enkäter till medarbetarna på de 

enheter där vi intervjuat deras chefer. Medarbetarna har fått enkäter utskickade till sig att 

svara på vilket innebär att vi här tillämpar en blandmetod med inslag av både kvalitativ och 

kvantitativ metod. Inom Migrationsverket valde vi mottagningsområdet eftersom de arbetat 

med Lean i cirka ett år. Geografiskt valde vi ut Alvesta och Kristianstad eftersom en person i 

denna gruppering arbetar där samt ingår även Norrköping och Stockholm (placering av 

Generaldirektör och Verksamhetschef). Vår idé är att jämföra målsättningarna, som 

förhoppningsvis går igenom hela ledarskapslinjen från Generaldirektören via mellanchefer ner 

till enhetscheferna, med de operativa medarbetarnas (på enhetsnivå) åsikter om 

målsättningarna. Genom denna jämförelse hoppades vi på att få fram om ledningen har fått 

medarbetarna att förstå målsättningarna och om de har fått dem benägna att uppnå dem och i 

så fall med vilka hjälpmedel. 

 

När vi säger mottagning menar vi inte ett kontor utan flera mottagningskontor. Genom att 

använda oss av flera mottagningskontor räknar vi att få en bredd på svaren samt minska risken 

för att det råder en viss mening på just ett kontor. 

 

Om vi skulle ta med alla verksamhetsområden på Migrationsverket så hade undersökningen 

fått en alldeles för stor omfattning då målen är helt olika ställda inom de olika 

verksamhetsområdena. 

2.5 Etisk diskussion 

För att informera våra intervjupersoner om syftet med vårt arbete skrev vi ett 

introduktionsbrev där det förklarades att enkäten ingår i en studie där vi ville undersöka hur 

ledningen på Migrationsverket använde sig av styrningen med Lean-metodik för att få sina 
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medarbetare att nå upp till de nya ställda Lean-målen i och med införandet av Kortare Väntan. 

Enligt Andersen (1998) ska forskaren informera sina informanter om forskningsuppgiftens 

syfte och om att deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan.  

Andersen (1998) nämner också samtyckeskravet som innebär att deltagarna har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan. Vi skickade vår enkät till medarbetarna på Migrationsverket 

och det var frivilligt att besvara den eller inte. Vi skrev att om de väljer besvara frågorna 

hjälper de oss med vårt examensarbete. Vi utsatte inte våra informanter för några 

påtryckningar. Våra intervjupersoner tillfrågades om de ville delta i intervjuerna innan 

intervjufrågorna skickades till dem. 

I introduktionsbrevet står det att informanternas medverkan är anonym och att svaren endast 

kommer att användas i denna studie . Det är heller inte tillåtet att låna ut svaren eller använda 

dem för åtgärder som påverkar den intervjuade. Det är viktigt att framföra detta vilket görs 

genom ett introduktionsbrev. Andersen (1998) menar att budskap gällande uppgifter 

insamlade om och från enskilda personer endast får användas för forskningen då denna förs 

fram.  

2.6 Bias 

Det händer att personer som utför fallstudier inte följt de systematiska procedurerna, låtit 

tvivelaktiga belägg eller skevheter (”bias”) påverka resultatet och slutsatserna (Yin 2007). Vi 

har i förväg diskuterat och vidtagit de åtgärder som vi anser minimerar risken för att detta ska 

ske vid arbetet med vår uppsats. Enligt Yin (2007), förlorar de ovan nämnda villkoren och 

betingelser sin kraft om forskaren använder dem till att underbygga eller bekräfta sina 

förutfattade meningar. Här har vi inför denna uppsats diskuterat det faktum att Mats Krznar 

arbetar på Migrationsverket och att det kan finnas en risk för att han har förutfattade 

meningar. Vi har kommit fram till att den risken minimeras efter som övriga i gruppen 

kommer att inse detta ganska omgående om Mats resultat och åsikter skiljer sig markant från 

övriga gruppmedlemmars åsikter. Till viss del är forskaren subjektiv när man undersöker 

samhällsvetenskapliga fenomen eftersom man alltid har en personlig referensram med sig i 

bagaget. Det viktiga är att inte ha förutfattade meningar eller om man har det vara medveten 

om detta (Bryman & Bell 2005). Vi följde det förslag som Yin (2007) ger om att testa sin 
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tolerans för motsägande information genom att beskriva sina preliminära resultat för sina 

kolleger (Yin 2007). Mats beskriver här att han har en väldigt neutral inställning till 

införandet av Lean på Migrationsverket efter som han inte arbetat med de arbetsuppgifterna 

som han nu har innan införandet av Lean (Kortare Väntan). Detta faktum gör att han helt 

personligen inte har det tidigare arbetssättet att jämföra med. Överlag är Mats positivt inställd 

till effektivisering och ser fram emot resultatet av denna undersökning visar. När man vid en 

intervju utgår från standardiserade frågor minskas felen som beror på olikheter hos 

intervjuarna. Därmed är inte intervjuarnas bakgrund av så stor betydelse (Bryman & Bell 

2005). Vid intervjuerna utgick vi helt från enkäterna och samma frågor ställdes till samtliga 

chefer och därmed blev intervjuerna strukturerade och vi minskade vår bias.  

 

2.7 Vetenskaplighet och relevans  

En kritik mot fallstudier är att det inte är generaliserbart på andra studier utan är enbart 

resultat av ett undersökt fall. Som vi tidigare påpekat ämnar vi med den här uppsatsen öka 

förståelsen kring vilka faktorerna är för att lyckas få medarbetarna att nå de i Lean uppsatta 

målen. Därmed är inte vårt mål att generalisera ett resultat. Det viktigaste är den analys som 

erhålls utifrån resultaten utan att vara generaliserat (Yin 2007). Då Migrationsverket nyligen 

genomfört Lean och det ännu inte gjort några studier som liknar de vi ska genomföra i den här 

uppsatsen är denna uppsats förhoppningsvis ett intressant bidrag.  

 

2.8 Koppling till teori 

För att kunna analysera vår empiri behövde vi ett teoretiskt ramverk. I teorin presenteras olika 

teorier om ledarskap, förändringsarbete och motivation.  För att få fram relevant teori har vi 

gått tillväga på olika sätt. Vi har sökt teorin via aktuell litteratur samt via andra uppsatser som 

behandlar berörda områden kring implementering, ledarskap, förändringsarbete och 

motivation. För att få fram dessa uppsatser har vi sökt på uppsats.se och skrivit ett sökord i 

taget. Samtliga sökord har sökts i kombination med företagsekonomi. Samma sökord har 

använts på universitetsbibliotekens databaser och vi har därmed fått fram relevant litteratur. 

Även handledaren har bidragit med tips på användbara källor.   
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2.9 Analysmetoder  

När intervjuer och enkäter var genomförda blev det dags för oss att bearbeta materialet. Det 

var här viktigt att ha en metod för hur vi gick tillväga även i detta skede. Det bästa var att först 

börja med intervjufrågor och därefter gå på enkätfrågorna. En mindre fråga ansågs här vara 

lättast att börja med. I fallstudier går det att utgå från olika analystekniker (Yin 2007), de två 

som var viktigast för oss är följande:  

 

1) Hitta mönster: Resultaten analyseras utifrån teorierna och vi söker efter gemensamma 

mönster.  

2) Förklara: Här är det viktigast att analysera empirin och utifrån den bygga upp en 

förklaring till det som studeras.  

 

2.10 Ordval  

I uppsatsen har vi använt oss av både begreppen chef och ledare. Begreppet ledare är det som 

används i huvudsak i teorin. Begreppet chef används då det syftar på en persons titel, 

exempelvis ”enhetschefen anser”. Med begreppet medarbetare menas handläggarna på 

mottagningsenheterna. Givetvis är även ledare och chefer medarbetare, vi använder detta 

ordval för att göra en åtskillnad.  



     

      KKaannddiiddaattuuppppssaattss                  

  

19 

 

3. TEORETISK REFERENSRAM  

I följande avsnitt beskrivs olika teorier som alla på något sätt behandlar området hur man får 

medarbetarna att implementera något nytt och nå uppsatta mål. Kapitlet är för enkelhetens 

skull indelat i olika delar men läsaren ska vara medveten om att ibland passar teorierna in 

under flera rubriker.  

 

3.1 Genomföra en lyckad förändring  

Den viktigaste ledningsuppgiften är idag formulering av organisationens vision och att 

informera medarbetarna om denna. Trots detta utför medarbetarna inte alltid arbetet i enlighet 

med visionen. I boken Ledning och Förståelse (Sandberg & Taragama 2008) ställer 

författarna sig frågan varför det är så? Deras tes är att ledare inte är på det klara med hur 

förståelse för något nytt uppstår hos medarbetarna. Saknas förståelsen så misslyckas 

informationen. Hur ska man då göra för att få medarbetarna att förstå det nya? Ett led i detta 

är att överge det rationalistiska perspektivet som har dominerat managementforskningen för 

att istället se management utifrån ett förståelsebaserat perspektiv. Detta innebär att vår 

förståelse av verkligheten baseras på:  

1) Våra egna erfarenheter 

2) Påverkan från andra människor  

3) Utifrån nr 1 och 2 skapar vi genom diskussion med andra vår förståelse. Därefter 

handlar man efter sin förståelse av verkligheten utifrån ett sätt som är meningsfullt.   

4) För att få medarbetarna att känna engagemang ska de involveras och göras delaktiga 

tidigt i en förändringsprocess. Medarbetare kan då anpassa sig till mål och 

tillvägagångssätt, i alla fall utåt sett. I det dagliga arbetet kan dock ett motstånd ändå 

finnas kvar (Angelöw 2009). Ett sätt att komma till rätta med detta är att använda sig 

av informella möten. Det vill säga när ledaren går runt bland medarbetarna och pratar 

om arbetsuppgifterna utan att ha bokat något möte i förväg. Genom sin roll som chef 

och genom det visade intresset anpassar sig medarbetarna lättare till det nya för att 

kunna genomför det fullt ut (Augustinsson & Brynolf 2009). 
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Vilka normer som växer fram i en grupp kan vara bl.a. generell positivitet mot förändringar 

eller generellt negativitet mot förändringar finns oftast kvar länge och är ett sätt att hålla 

samman gruppen. Vi lär oss genom någon form av modellinlärning det vill säga genom att 

imitera andra. Här har ledaren en viktig roll att spela, att vara positiv. Ledaren kan även på 

tidigt plan försöka få med sig några informella ledare som kan påverka majoriteten i positiv 

bemärkelse (Angelöw & Jonsson
 
2009).  

Införandet av en förändring kan delas in i tre olika faser (Hansson 2007). 

1. Upptiningsfasen. Denna fas är innan förändringen genomför. Det är svårt för en ledning 

att bli trovärdig som tolkare av att nya idéer och metoder behövs. Det är därför bättre att ta 

in en utomstående konsult som kan känna av vad organisationen behöver.  

2. Förändringsfasen. Detta är själva införandefasen och nu behöver styrning bli tydlig men 

fortfarande med den öppna dörrens politik.  

3. Nu kommer den kanske viktigaste fasen för att förändringen ska bli effektivt genomförd. 

Ledningen får inte anse att förändringen är införd i och med att fas två är avlutad. Det tar 

tid att få medarbetare att ändra beteende, då och då måste ledaren påminna om varför de 

arbetar med det nya och vilka vinster det har. Detta innebär även att det måste finnas 

vinster, även för medarbetaren, att arbeta med detta.  

Det är viktigt att målen med projektet och för de enskilda medarbetarna kommuniceras 

tydligt. Detta ökar motivation och minskar risken för att de medarbetarna ska misstro det nya. 

Det är de högre cheferna som i sin tur ska kommunicera detta till nästa led av chefer. Det är 

viktigt att ledaren ser till att medarbetarna är beredda att arbeta på nya sätt. Det är därför 

viktigt att man inte ger experter ansvaret för att genomföra en förändring. Det är ledaren som 

har auktoriteten att genomföra hållbara förändringar, inte experten. Experten kan däremot 

vara ett stöd för ledaren i sin tur (Fine et al. 2009).  

För att nå ut med sin information krävs mycket av informatören. Det finns sex definierade 

egenskaper som är viktiga för att lyckas nå ut med information i större organisationer 

(Karlsson 2008).  

1. Bedöma vilka kanaler man bäst använder för att nå sin målgrupp.  
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2. Ledaren måste själv ha all information för att nå ut med rätt information.  

3. Kunskap om verksamheten informationen handlar om. 

4. Empati för hur de som informeras kommer att ta nyheten.  

5. Social kompetens med god personkännedom.  

6. Integritet, oftast är det budbäraren som man ogillar.  

Den här uppsatsen utgår från ett ledningsperspektiv och ledarskapets betydelse för en lyckad 

implementering. Ahrens (2006) lyfter fram att en viktig aspekt är att ledaren måste ta hänsyn 

till kulturen på arbetsplatsen och se till att den förändras när en förändring införs. Ett misstag 

många ledare gör är att bara se till att organisera om rent praktiskt och inte se bakom 

kulisserna. Ahrens (2006) har sammanställt ett antal olika framgångsfaktorer som är viktiga 

för en lyckad implementering av Lean. Några av de viktigast är följande: 

- Ledare stödjer och driver förändringen hela tiden, inte bara vid införandet. 

- Stark ledare. 

- Ledaren får medarbetarnas förtroende. 

- Bra kommunikation till medarbetarna om förändringen.  

- Medarbetare ska vara klar på vilka mål de ska uppnå. 

- Ledaren ska vara närvarande bland medarbetarna. 

- Ledaren ska underlätta arbetet för medarbetarna.  

För att bli en lärande organisation krävs att ledningen uttrycker att det är eftersträvansvärt och 

viktigt. Det gör ledningen genom att 1) Agera som de vill att organisationen ska agera och 2) 

Förmedla kulturen att problem är möjligheter. På detta sätt kan en förändringsledare få sina 

medarbetare att agera enligt det nya tankesättet där beslut baseras på fakta och att dessa mäts. 

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan ledarna och medarbetarna för att fånga upp 

nya problem och lösningar på dessa. Man ska se arbetet med Lean som en del i PDCA-cykeln 

(Plan-Do-Check-Act) som någon som aldrig tar slut utan man måste ständigt se till att 

förbättra sig och lösa problem som uppkommer. En ledare om vill inför ett nytt sätt att arbeta 

på måste använda sig av organisationen. Med detta menas att kommunikationen är avgörande. 

Ledaren ska få sina medarbetare att ständigt tänka: Vad kan vi förbättra, hur kan vi förbättra, 

hur mäter vi detta? Det är då viktigt att medarbetarna ges tid att reflektera kring detta därför 
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att då blir även lösningarna bättre. För att använda sig av den nya lösningen krävs att man har 

all information kring varför den är bättre än den gamla lösningen. Detta ska kommuniceras till 

medarbetarna så tydligt som möjligt och gärna med hjälp av visuella hjälpmedel som 

exempelvis diagram (Shook 2009). 

3.2 Att få medarbetarna att nå sina mål   

Ledning ska skapa redskap för styrning av medarbetare så att det främjar organisationens 

bästa. Organisationskultur, lagar och finansiering påverkar styrningen. Inom den offentliga 

förvaltningen är det politiska beslut av budget och mål som verksamheten ska följa. Här 

handlar det inte att gå med vinst utan att fullfölja ett uppdrag på bästa sätt. Detta skall också 

ske inom ekonomiska ramar som finns. I många fall finns det ingen konkurrent till den 

offentliga förvaltningen men man ska ändå uppnå effektivitet och säkra sin kvalitet. Styrning 

blir därmed lika viktig inom offentlig verksamhet för att säkra kvaliteten och effektiviteten. 

Detta kan göras genom exempelvis medarbetarindex, kundnöjdindex och så vidare (Sandberg 

och Sturesson 1996). En persons kompetens det vill säga personens kunskaper och 

erfarenheter baseras på förståelsen för arbetsuppgiften. För att nå sina mål måste man se till 

att personen ifråga förstår sin uppgift. Fyra olika processer som ledaren kan använda sig av 

för att utveckla medarbetarnas kompetens och förståelse är följande:  

 Explicit lärande = formella 

lärtillfällen 

Implicit lärande = 

informellt lärande i det 

dagliga arbetet  

Utveckling inom 

existerande förståelse 

Kompetensförstärkning  Praxisutveckling inom ramen 

för rådande kultur 

Förändring av förståelse Kompetensförnyelse Kulturförändring 

Källa: (Sanderg & Targama 2008) 

Vid kompetensförstärkning ska ledaren tänka på att gå igenom sin egen förståelse och 

ifrågasätta sina egna rutiner, utgå från att medarbetarna kommer tolka informationen utifrån 

sin förståelse och ledaren måste därmed ge sig tid att först ta in hur medarbetarna förstår 

situationen. Ledaren ska tydigt förmedla visionen med det nya och skapa gemensamma 

erfarenheter. Detta kan ske genom studiebesök. Ledaren ska även skapa tid för reflektion.   
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Vid kompetensförnyelse ska ledaren förutom ovanstående också tänka på att utgå från ett 

bottom-up perspektiv d.v.s. se till att medarbetarna får känna sig delaktiga redan tidigt i 

processen. Inför ett informationsmöte ska medarbetarna få reda på de nya tankegångarna 

redan innan så att man kan sätta sig in i vad mötet ska handla om.  Ledaren ska även skapa en 

dialog istället för envägskommunikation och sätta in förändringen i en kontext så att den även 

passar in i organisationens rådande kultur. Ledaren ska även se till att man får handledning 

och stöd.  

Vid praxisförändring ska ledaren förutom ovanstående även tänka på att förklara för 

medarbetarna att det nya arbetssättet kan ta längre tid till att börja med men att det kommer att 

effektivisera. Vanligt är annars att ledaren beskriver att detta kommer leda till att arbetet blir 

effektivare men medarbetaren upplever att det gamla invanda sättet går snabbare. 

Kulturförändring är alltid svårare i dåliga ekonomiska tider eftersom vi då mer tenderar att 

hålla oss till det invanda. Ledaren kan skynda på kulturförändring genom att förklara de 

dåliga ekonomiska tiderna så att det nya som införs ses som en trygghet istället för något 

främmande. Ledaren ska även sätta in förändringsvilliga personer i verksamheten på olika 

nyckelposter så att medarbetarna tar efter deras positiva beteende.  

I boken ”Målburen” (Lundström 2008) framhålls följande. För att bli en framgångsrik 

organisation krävs inte bara att det finns tydliga mål utan målen måste också vara väl 

kommunicerade till och välkända av medarbetarna. Det är först då medarbetarna kan förstå 

meningen med sitt arbete och därmed känna motivation och engagemang i sitt arbete. Ett 

hjälpmedel för att tydliggöra mål är att ha ett speciellt sätt att arbeta med målarbetet inom 

organisationen. Ett tydligt målarbete med någon form av målkartar underlättar även för 

ledaren att tydligare se allt osynligt arbete som medarbetarna gör. Skilda forskningsresultat 

har kommit fram till att den viktigaste faktorn för att lyckas med målstyrning är ledarens 

engagemang. Ju mer engagerad desto bättre lyckas man.  

Utifrån undersökningar utarbetades en checklista med nödvändiga delar för att lyckas med sitt 

förändringsarbete. Checklistan är som följer:    
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1. Ledningens engagemang 

2. Medarbetarna måste känna delaktighet  

3. Gemensamma värderingar 

4. Snabba resultat i små steg 

5. Realistiska och tydliga mål 

6. Medarbetarna måste förstå ”vad betyder detta för mig” 

7. Målen ska vara konkreta 

8. Långsiktigt tänkande  

För att leda medarbetarna att nå sina mål kan ledaren utgå från en fyrfältsmodell.  

Ledaren som modell Ledaren som kommunikatör 

Ledaren som lagbyggare  Ledaren som utvecklaren 

Källa: (Ekstam 2002) 

Ledaren som modell innebär att man ska vara ett gott föredöme och sätta positiva normer, 

ledarens intresse blir då viktigt. Ledarens agerande är nämligen viktigare än det som sägs 

och detta skall också spegla det förtroende som ges till medarbetarna. Ges förtroende för 

en uppgift är också chansen större att medarbetarna klarar av den.  

Ledaren som kommunikatör måste inse att kommunikation är ett samspel och därmed mer 

än bara information. Det är vikigt att även vara en god kommunikatör när målen följs upp 

och medarbetarna utvärderas utifrån målen. Det ska vara konstruktiv kritik för att 

medarbetaren inte ska hamna i en försvarssituation, i och med detta kan målen uppnås än 

bättre.  

Ledaren som lagbyggare inser att det är medarbetarna som utför arbetet, ledaren ska se till 

att leda och fördela arbetet men också att se till att det man gör synliggörs och uppskattas. 

En lagbyggare ser till att både kollegor och ledaren kan utveckla varandra.  

Ledaren som utvecklare innebär att det är lika mycket personerna i verksamheten som 

ledaren ska se till att utveckla, lika mycket som verksamheten i övrigt. När medarbetare 
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når mål men även när man har god vilja, är ansvarstagande och nytänkande ska detta 

uppmärksammas och belönas. Hur får man då medarbetare att uppnå sina mål? Ekstam 

(2002) lyfter fram 4M:  

Medvetenhet hos medarbetarna så att de vet hur det går för enheten så att de 

kan förstå hur exempelvis en minskad budget påverkar verksamheten.  

Motivera varför en förändring görs så att förståelse skapas.  

Motivation skapas när medarbetaren ser att förändringen även leder till något 

positivt för mig medarbetaren och inte bara för organisationen.  

Medverkan, ledaren ska medverka i alla faser inte bara i införandet. Ledaren 

ska alltså följa upp och stödja medarbetarna hela tiden. 

Genom att ledaren använder sig av denna modell skapas ett förändringsvilligt klimat hos 

medarbetarna.  

3.3 Motivationsperspektiv  

Lundström (2008) menar, för att lyckas med införda mål krävs att medarbetarna känner 

arbetsglädje och motivation. Enligt Maslows behovstrappa måste det ena steget vara uppfyllt 

innan vi har glädje av nästa steg.     

     Självförverkligande  

                     Uppskattning 

 Gemenskap 

    Trygghet 

Fysiska behov 

Källa: (Lundström 2008) 
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Slutsatsen blir att vi motiveras av olika saker. Pengar är ett mer direkt medel för att 

tillfredsställa de både två första behoven. De tre sista stegen är indirekt kopplade till lön 

eftersom pengar kan köpa aktiviteter på fritiden och liknande men här är inte pengar det 

viktigaste. De tre sista stegen kan ledaren hjälpa till att uppfylla för medarbetaren utan att ge 

löneökningar. Däremot kan man säga att lön är ett sätt för ledaren att visa uppskattning. Det 

krävs att ledaren vet vilket trappsteg som medarbetaren befinner sig på så att personen 

motiveras på bästa sätt.  

En bra ledare ska tydligt visa medarbetarna mot vilka mål de skall sträva efter samt även 

kunna veta vilka mål som driver medarbetarna. Ett mål för en medarbetarekan vara att tjäna 

extra pengar till en resa medan en annan mer uppskattar en flexibel arbetstid. Som ledare ska 

det byggas upp belöningar och feedback som hänförs från målen och på så sätt blir 

medarbetarna motiverade att nå målen. Det är även viktigt att en chef följer upp hur det går 

för medarbetarna att nå målen. En de kan behöva hjälp för att arbeta efter målen och då ska de 

få detta stöd. När ett mål är uppnått ska en belöning falla ut. Att nå ett mål ska vara positivt i 

någon bemärkelse både för ledningen och för medarbetaren (Jakobsson Lund 2008).  

Hertzberg menar att vi motiveras både av inre och yttre belöningar. De yttre belöningarna är 

ökad lön, lunchkuponger och liknande. Detta motiverar oss dock bara till en viss nivå och ofta 

bara för en kortare tid. De inre belöningarna är exempelvis att känna delaktighet, detta 

stimuleras av arbetsuppgifter, ledarskap och organisation som personen verkar i (Nilsson & 

Andersson, 2006).   

Vrooms förväntningsteori går ut på att människan är kalkylerande och styrkan i motivationen 

beror på tre saker (Nilsson & Andersson, 2006): 

- Om man tror att man lyckas med uppgiften (A) 

- Hur säkert det är att en belöning utfaller om man anstränger sig och lyckas (B) 

- Hur attraktiv belöningen är (C) 

Sammantaget är motivationens styrka = A x B x C. Genom kompetensutveckling ökar 

medarbetarnas tro på sin förmåga (A) och genom både beröm och belöning (B) kan man hitta 

rätt belöning till rätt person (C).   
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Genom att vara delaktig i organisationen kan ledaren påverka medarbetarens sätt att vara och 

därmed stötta anställda att genomföra förändringar i den riktning man önskar. Ledaren ska 

göra mer än att bara fatta beslut. En bra ledare ska sätta mål, kommunicera med 

medarbetarna, motivera och leda förändringar. Mintzberg menade att ledarens tre huvudroller 

är: Relationsrollen - Handlar om att motivera anställda och bygga nätverk utåt, 

Informationsrollen - Handlar om att ledaren ska nå ut till alla på ett kommunikativt sätt och 

Beslutrollen – Handlar om att medarbetare initierar och driver igenom förändringar (Nilsson 

& Andersson, 2006).  

Utvecklingssamtal, där en medarbetares mål mäts, är ett sätt att motivera. En individuell 

målsättning som utvärderas på medarbetarsamtal är en motivationsfaktor. Klara och tydliga 

mål gör att medarbetarens prestationer ökar och är därmed ett led i att organisationens mål 

uppnås. Utan något mål att sträva mot kan medarbetarens mål avta. Genom utvecklingssamtal 

får medarbetarnas feedback på sina prestationer. Det är dock viktigt att medarbetaren väl 

känner till både organisationens mål och sina egna individuella mål. Medarbetaren ska även 

känna att de individuella målen bidrar till att organisationens mål uppnås det vill säga man är 

en viktig länk i kedjan. Organisationens mål har effekt på hur medarbetarnas tänker och 

agerar. Målen sätter ramen för besluten som fattas inom organisationen och även detta 

påverkar de medarbetarnas beteende (Jacobsen & Thorsvik 2008).  

En positiv och stark kultur på arbetsplatsen är ofta något som är motiverande för 

medarbetarna då det skapar trygghet och gemenskap. Det är lättare att genomföra förändringar 

om det finns en företagskultur som inte är stark. Då det finns en stark kultur på en arbetsplats 

är medarbetarna vana att tänka på ett visst sätt och det kan ta tid att ändra på ett visst sätt att 

tänka och arbeta på. Ledare har blivit allt mer medvetna att de måste vistas ute i 

organisationen bland medarbetarna för att ändra på en företagskultur (Olve & Samuelsson 

2008). 

Ett nytt styrverk innebär en förändring och nya krav på medarbetare som därmed måste ändra 

tidigare invanda beteenden.  Enligt olika undersökningar är det oftast mellanchefen som är 

negativ till införandet av nya system eftersom det upplevs vara merarbete i en redan stressad 

tillvaro. Mellanchefen har en viktig roll mellan ledningen och medarbetarna och det blir 
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därmed mellanchefen som har en nyckelroll för lönsamhet, utveckling, kvalitet och 

effektivitet. För att motivera mellanchefen är det viktigt att denne har all relevant information 

och har stöd från sina chefer. Detta för att mellanchefen i sin tur ska kunna motivera sin 

medarbetare att genomföra en förändring fullt ur (Robbins & Judge 2007).  

3.4 Sammanfattning av teorin  

Teorierna ovan kan sammanfattas i följande områden med nyckelord inom respektive område.  

          Jämförelse mellan ledare och medarbetare hur man mår:  

Förändring Mål Motivation 

Kunskap vad Lean innebär 

Informationsspridning  

Kultur på arbetsplatsen 

Påverkan  

 

Kunskap att utföra uppgiften  

Förstå vad som förväntas 

Ledarens stöd 

Uppgifter mätta enligt Lean 

Personliga mål 

 

Lönen och målen 

Lönen och motivationen  

Påverkan  

 

Nyckelorden som många av teorierna inom detta område betonar är av hög vikt för att 

medarbetarna ska genomföra lyckade förändringar/nå sina mål/motivation. Det är dessa 

nyckelord som fått bli bas för enkätfrågorna och intervjufrågorna. 
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4. EMPIRI   

Här följer en genomgång av vad Lean innebär samt Migrationsverkets användande av Lean-

metoden. Empirins sista del består av svaren från de enkäter som Migrationsverkets 

medarbetare och chefer deltagit i samt svar från de intervjuer som utförts med olika chefer.   

 

4.1 Beskrivning av Lean  

Nedan följer en beskrivning hur Lean kom till samt vad det är. Detta beskrivs under 

rubrikerna Lean historiskt, Lean Production, Slöseri, Implementering av Lean samt Lean-Mål.  

 

4.1.1 Lean historiskt 

Vissa delar av Lean formades redan i början av 1900-talet i samband med den industriella 

revolutionen. Henry Ford inspirerades av bl.a. Fredrick Winslow Taylor som med Scientific 

Management effektiviserade den manuella arbetskraften. Scientific Management hade som 

syfte att skapa en win-win situation mellan ägare och arbetare i form av standardiserade 

arbetsmoment (Wolvén, 2000). Henry Ford hade redan vid 1900-talets början implementerat 

en förenklad Lean-princip där syftet var att ha rätt kvalitet i samtliga led för att minska 

tillverkningskostnaden. Själva uttrycket Lean kommer från Toyotas sätt att producera då det 

ansågs smärt och smidigt vilket i sin tur har varit överlägset inom själva massproduktionen 

hittills (Petersson, P et al 2009). 

Dagens Lean-tänkande är dock mer utvecklat från Toyota Production System (TPS) som i och 

för sig kopierade vissa delar ur Henry Ford’s löpande band princip. Två viktiga principer 

inom TPS som också kan kopplas samman med Lean inom Migrationsverket är Jidoka 

(Automation) – Att avbryta om något är fel samt att vara öppen för åtgärd och ständig 

förbättring. Andra principen är Just-In-Time (JIT) – Rätt detalj produceras vid rätt tidpunkt 

för kortast möjliga ledtid (Petersson, P et al 2009).  
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4.1.2 Lean Production        

Huvudprincipen inom Lean är att ständigt driva bort slöseri inom en organisation i form av att 

synliggöra och lösa avvikelser vilket i sin tur medför ett mervärde för organisationen. Allt 

värdeskapande arbete inom en verksamhet utförs för att kunna producera produkter, varor 

eller tjänster vilket möjliggör att Lean även är tillämpbart utanför tillverkande verksamheter. 

Lean kan i och med detta ses som ett begrepp där olika delar innefattas som företagskultur, 

värderingar, principer, metoder, ledarskap m.m. (Petersson, P et al 2009).   

Ett vanligt sätt att visualisera Lean är att avteckna det som ett hus vilket också kallas Lean-

tempel. Symboliskt skall templet representera stabilitet och taket företagets visioner. Pelarna i 

sin tur är principerna som leder verksamheten mot visionerna (Petersson, P et al 2009).  

Enligt Petersson, P et al (2009) framgår det att Lean-templet består av JIT, Takt, Kontinuerligt 

flöde, Dragande system, Jidoka, Inbyggd kvalitet, Stopp vid fel, Standardiserat arbete, 

Kaizen, Heijunka och Mål.  

Även Migrationsverket har valt att skapa sig ett eget Lean-tempel där taket är dess Vision 

d.v.s. ”Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens möjlighet…”, 

(Visionen och Lean, 2010).  

Templets grund är Lean och Värdegrund, från detta leds fem pelare till dess vision. De fem 

pelarna består av Rättslig kvalitet, Effektivitet, Service, Medarbetare och Omvärld. Detta är 

även inom Migrationsverket dess fem strategiska utvecklingsområden (migrationsverket.se, 

2011).   

 

4.1.3 Slöseri 

Vid arbete med Lean är det olika aspekter som beaktas. En av de viktigaste aspekterna är 

begreppet slöseri. Huvudfokusen är då att minimera det slöseri som förekommer inom 

verksamheten. Enligt Leanproduction.com (2011) finns det sju delar av slöseri som kallas 

”The Seven Deadly Wastes”: 1) Överproduktion 2) Väntan 3) Transport 4) Rörelse 5) 

Överprocessande 6) Inventarier och 7) Defekter. 
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Att arbeta med dessa sju punkter för att komma åt slöseriet är viktigt då ett av syftena att öka 

värdeflödet vilket också är resultatet av denna jakt på slöseri. För Migrationsverket är detta 

samma sak som att korta ledtiderna.  

Det förbättringsarbete som skapas av Lean har sin plats någonstans i värdeflödet. Tanken med 

själva förbättringsarbetet är att förbättra just detta d.v.s. värdeflödet. Detta flöde påverkar 

leveransen av produkten där produkten skall levereras i rätt tid till en låg kostnad. Detta kan 

även kopplas ihop med den ledtid som produkten rör sig genom. Ledtid är tiden det tar för en 

produkt att ta sig igenom värdeflödet (Petersson, P et al 2009). Tidigare nämndes rörelse som 

en del av det slöseri som skall elimineras. Rörelse innefattas av allt som har med produkten att 

göra. Detta kan exempelvis vara hur lång tid det tar för ett ärende att bedömmas och hanteras. 

Alla ”onödiga” stopp skall här elimineras, rätt funktion skall från början hantera rätt ärenden, 

antalet stopp för själva ärendet skall begränsas m.m. Allt detta påverkar i sin tur ledtiden för 

själva produkten i processen. Den grundidé som här tillämpas är Kaizen vilket strävar efter att 

en organisation ständigt skall arbeta efter att förbättra sig för att minska slöseriet av 

produktens rörelse (Cotte, P et al 2008).  

Detta tydliggör vikten av själva ledtiden, kortare ledtid minskar slöseriet och bidrar till ett 

ökat värdeflöde. Minskad ledtid är ett kraftfullt verktyg som direkt förändrar olika delar i en 

organisation. Minskad eller förbättrad ledtid kommer direkt att påverka de övriga ärenden 

som finns inom en organisation där förloppet i värdeflödet bidrar till att ”orderingången” tas 

om hand snabbare. Detta kommer troligen tolkas som om att organisationen bidrar till ett 

bättre resultat vilket även då medför en ökad kvalitet.  

 

4.1.4 Implementering av Lean 

Vid implementering av Lean är det bra om verksamheten ställer sig några frågor. Enligt 

Petersson, P et al (2009)  bör följande frågor gås igenom, svaren är från samma författare: 

Är det möjligt att lyckas på egen hand? – Ja, dock krävs det en drivande och engagerad 

ledning för att lyckas oavsett om kunskapen finns där eller inte. Även verksamhetens storlek 

spelar stor roll då en mindre verksamhet har lättare att genomföra en förändring då mindre 
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antalet personer är involverade. Lean är ett förbättringsarbete och extern hjälp kan underlätta 

dock skall själva förbättringsarbetet alltid ägas av verksamheten 

Hur lång tid kommer det att ta? – Det kommer oavsett engagemang att ta tid vid införande av 

Lean. Vid vissa områden kommer resultatet att synas fortare gentemot andra. Grundaren av 

konceptet Lean i form av TPS d.v.s. Toyota påbörjade sitt arbete redan vid 1950-talet och de 

arbetar fortfarande med förbättringsåtgärder. 

Kan Lean tillämpas över allt? – Lean tillämpas mestadels inom tillverkning då de första 

välkända resultaten kommer från Toyota. En annan anledning är också den möjligheten som 

ges i en tillverkande industri att följa en produkt. Detta medför då en bättre möjlighet till att 

visualisera det som sker. Under den senare tiden har Lean även arbetat sig in bland icke 

tillverkande verksamheter där huvudfokusen då ligger mera på det flöde av arbetsuppgifter 

som tillämpas. 

Finns det nackdelar med Lean? – Ja det finns framförallt två fallgropar som lyfts fram. 1) 

Verksamheten utmanas för mycket d.v.s. förändringsarbetet blir för omfattande samt att 

effektiviseringsvinsterna tas till vara på ett felaktigt sätt. 2) Att rationalisera i form av 

minskad personalstyrka är fel väg att gå då det är den befintlig personalstyrka som skall klara 

arbetet mer effektivt och genom detta sätt minska slöseri och öka mervärde. 

Vilken Lean-metod skall användas? - Det första steget som måste göras vid införande av 

Lean är att lära känna sin verksamhet. En bra metod för detta är 5S metoden då den är enkel 

att förstå samt skapar metoden ordning och reda. 5S metoden handlar om att skapa en 

välorganiserad och funktionell verksamhet samt att skapa rätt attityd och beteende, 5S 

innefattas av följande:   

Sortera – För att uppnå överskådlighet sorteras de föremål som finns i berört arbetsområde 

där målet är att skilja på föremål som används ofta och mindre ofta.  

Strukturera – Varje föremål som används inom verksamheten skall ha sin specifika plats. 

Dokument skall vara placerade på ett sådant sätt vilket medför att medarbetarna slipper leta. 
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Städning – Systematiskt gå igenom verksamhetens områden för att verifiera att föremålen 

finns där de skall vara samt att de fungerar som de ska. 

Standardisera – När de tre första stegen är avklarade skall arbetslaget vara överens om hur 

saker och ting fungerar. Vid detta läge är det viktigt att de standarder som har skapats är enkla 

samt lätta att använda och förstå.  

Självdisciplin – Att få alla medarbetare inom verksamheten att verkligen följa den standarden 

och det förfarande som nu gäller.  

 

4.1.5 Lean-mål 

Vissa verksamheter lyckas bättre än andra med att uppfylla sina Lean-mål. Detta kan bero på 

olika saker, oavsett verksamhet för Cotte, P et al (2008) fram sju punkter som bör följas för att 

uppnå framtagna mål enligt Lean.   

1) Välj strategi – Det är av största vikt att tydligöra en verksamhets olika strategier samt 

hur de är länkade. Vid införande av Lean kan produktiviteten öka vilket då även kan 

resultera i en överproduktion som i sin tur är ett slöseri. Det är därför viktigt att 

strategi väljs där de olika processtegen är styrda av varandra. Det är även av vikt att 

skapa strategier vilket medför en förståelse för verksamheten och dess innebörd.  

2) Tänk stort börja smått – Lean-mål måste vara ambitiösa och långsiktiga för att de skall 

kunna resultera i förändring. Målet skall här vara att se det totala värdet som kan 

uppnås. Börja dock i liten skala för att arbeta fram och förbättra de processer som är 

berörda. Verksamheten skapar då mål som på sikt är genomförbara.   

3) Involvera samtliga – För att Lean-mål skall bli lyckade måste samtliga inom 

verksamheten vara involverad. Att involvera hela flödet gör att själva målen får ta del 

av all erfarenhet, kunskap, energi och välvilja som finns ute i verksamheten.  

4) Anpassa framförandet till företagskulturen – Vid införande av Lean-mål bör 

företagskulturen beaktas och respekteras. Skall nya strategier och förändringar införas 
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bör dessa anpassas till redan befintlig företagskultur för maximal möjlighet av 

införandet.  

5) Dedicera erfarna resurser – Genom att dedicera erfarna resurser på heltid för att arbeta 

med förändringsprocesser skapas en möjlighet att mer än fördubbla den effektivitet 

som Lean kan medföra.  

6) Mät framgångarna – Kan ett resultat mätas kan det också åtgärdas det krävs dock att 

de mätinstrument som används är förankrade i verksamhetens principer. Undersökning 

har visat att tid, finansiell påverkan och uppförande är de tre områden som möjliggör 

en lyckad implementering.  

7) Kommunicera – Ett tydligt och fortlöpande kommunikationssätt bidrar till att 

principer, verktyg och mål sprider sig genom verksamheten på ett mera effektivt sätt 

vilket bidrar till bättre implementering och förståelse genom hela kedjan. Belöna även 

de olika framgångar som förändringsprocesserna medför.  

4.2 Beskrivning av Migrationsverket   

För att förstå vad Lean projektet inom Migrationsverket handlar om kommer vi här att ge lite 

information kring Migrationsverkets uppdrag och införandet av Lean. Vid Migrationsverket 

fick Lean internt arbetsnamnet Kortare Väntan eftersom det är det som Lean-metoden är tänkt 

att medföra för de asylsökande.  

 

4.2.1 Allmänt om Migrationsverket 

Migrationsverket lyder under Justitiedepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet och är 

en statlig myndighet som får sitt uppdrag uppdaterat i ett årligt Regleringsbrev från 

regeringen. I Regleringsbrevet framgår det bl.a. följande: Chef för Migrationsverkets arbete är 

Generaldirektören som sedan 2007 är Dan Eliasson. Verksamhetsområdena som är direkt 

underställa Generaldirektören är asylprövning, mottagning, besök/bosättning/medborgarskap, 

förvaltningsprocess, europeiskt/nationellt arbete, administration, kommunikation samt 

personal.  I den här uppsatsen fokuserar vi enbart på området mottagning. Det är 

mottagningen som tar emot de asylsökande när de kommer till Sverige (Regleringsbrev 2011).  
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Migrationsverkets uppdrag är ”att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som 

värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet 

över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar 

migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella 

samarbetet” (Det framtida Migrationsverket, s. 4). 

 

4.2.2 Kortare väntan på Migrationsverket  

Då Migrationsverkets asylprocess drog ut på tiden bestämdes att något skulle göras. 

Ledningsgruppen tog kontakt med konsultfirman McKinsey som tog fram planen att 

Migrationsverket kunde börja arbeta enligt Lean.  Genom att arbeta på ett effektivare sätt ska 

Migrationsverket inom den närmsta framtiden ha halverat kostnaden per ärende. Lean har 

blivit Migrationsverkets sätt att följa upp och kvalitetssäkra processerna. Enligt McKinseys 

rapport 2008 kunde beslutsprocessen på Migrationsverket från ansökan till beslut kring asyl 

tidigare ta upp till sex månader. Målet nu är att det får ta högst tre månader. Nyckeltal är en 

viktig del i Lean. Hur nyckeltalen ska utformas behöver diskuteras inom alla nivåer, rapport 

från McKinsey tar upp några exempel på nyckeltal: 

 

Nyckeltal för mottagningen 

Mått  Mottagningen  

Kvantitet Antal ärenden  

Språkanalyser  

Utredningar 

ID-samtal 

AT- UND- beslut 

Kvalitet  Fastställt ID 

Självmant återvändande 

Kundtillfredsställelse 

Tidsmål Från laga kraft till hemresa 

Källa: (McKinsey rapport 2008) 

 

Migrationsverkets ledningsgrupp har tagit fram följande aspekter som enheterna ska arbeta 

efter enligt Lean (Lean Management System enligt Migrationsverket).  

 Standardiserade processer  
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 System för ständiga förbättringar 

 Värdeflödesanalys 

 Teambaserat arbetssätt 

 Visualiserat arbetssätt 

 Takttid/handläggningstid 

 

För att ge en tydligare bild gällande vad Kortare Väntan är tänkt att medföra har 

Migrationsverket arbetat fram en schematisk bild gällande hur väntetiderna i asylärenden skall 

kortas. Schematisk bild nedan är tagen från Migrationsverket: 

 

Källa: (www.migrationsverket.se, 2011) 
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4.3 Resultat från intervjuerna och enkäterna 

För att enklare se likheter och skillnader mellan chefernas och medarbetarnas svar så följer 

här en sammanställning i diagramform. Under var och en av frågorna finns även chefernas 

svar. 

 

 

 Har de anställda fått vara med och påverka vid utformandet av det 

nya mätsystemet enligt Lean-metoden?
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Chefernas svar Anställdas svar
 

Cheferna fick också en följdfråga på de flesta frågorna som löd ”På vilket sätt?”. Här nedan 

har vi en sammanfattning av deras svar: 

 

På den här frågan svarade Generaldirektören att varje enhet och team har fått vara med och 

skapa de nyckeltal som de skall mätas efter. Det har varit viktigt att poängtera att nyckeltalen 

skall vara relevanta i förhållande till enhet och team och det är också därför det varit viktigt 

med denna delaktighet. Verksamhetschefen håller med Generaldirektören gällande att 

medarbetarna har tagit fram idag implementerad handbok. En enhetschef håller också med 

genom att påstå att medarbetarna tar fram egna nyckel tal medan den sista enhetschefen är av 

lite annan åsikt nämligen att medarbetarna i pilot projektet inför Kortare Väntan var verkligen 

delaktiga vid införandet och att medarbetarna som idag arbetar enligt Kortare Väntan endast 

kan göra mindre justeringar av vårt mätsystem. 
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 När Lean-metoden infördes fick de anställda då kunskap kring hur 

detta kunde förbättra verksamheten?
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Cheferna fick också en följdfråga på de flesta frågorna som löd ”På vilket sätt?”. Här nedan 

har vi en sammanfattning av deras svar: 

 

Här svarade Generaldirektören till stor del ja. Vi gick ut med mycket information via intranät 

m.m. samt utbildade vi cheferna till Lean-ambassadörer. Vi genomförde en bred 

kompetensutveckling som var en grundutbildning för medarbetarna. Cheferna i sin tur fick 

extern utbildning för att sedan föra vidare sin kunskap. Generaldirektören svarar till stor del 

då det finns människor som inte anser att de fått tillräcklig kunskap vilket också hålls med av 

Verksamhetschefen vid dennes svar att medarbetarna skall ha fått kunskapen, då cheferna har 

fått kunskap. Tidningar med information har tryckts upp samt har de personer som arbetar 

med detta varit ute och informerat samt utbildat i verksamheten. Cheferna har fått utbildning, 

cheferna har sedan i sin tur utbildat och informerat vidare. De får också med håll utav 

Enhetscheferna som säger att medarbetarna fått kunskap genom förläsningar som utförts 

framförallt utav förändringsledare men också av allt som publicerats på verksnätet 

(intranätet). 
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 Har informationsspridning vid införandet av Lean-metoden från 

ledning till de anställda varit tillfredställande?
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Cheferna fick också en följdfråga på de flesta frågorna som löd ”På vilket sätt?”. Här nedan 

har vi en sammanfattning av deras svar: 

 

Här svarade Generaldirektören lite dock framfördes önskemålet att svaren borde vara mitt 

emellan lite och till stor del. Enligt ledningen har informationsspridningen varit tillräcklig 

dock kommer inte samtliga enskilda individer hålla med om detta. Här har 

Verksamhetschefen en något annan åsikt. Verksamhetschefen väljer till stor del med lutning 

åt absolut med viss reservation genom att svara att de gjort så gott de kunnat. Det framförs 

även lite själv kritiska synpunkter genom att säga att det varit trial and error. Enhetscheferna 

tycker också att de gjort ett bra arbete men man kan alltid göra bättre. De tycker att enheterna 

har haft möjlighet att vara väl förberedda med information och diskussion. En av dem tyckte 

dock att det tagit lite för lång tid med genomförandet på hela Migrationsverket. 
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 Var införandet av detta mätsystem något som stred mot den kultur 

som rådde på arbetsplatsen?
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Cheferna fick också en följdfråga på de flesta frågorna som löd ”På vilket sätt?”. Här nedan 

har vi en sammanfattning av deras svar: 

 

Här svarade Generaldirektören att Migrationsverket tidigare arbetade på många olika 

individuella sätt där olika grupperingar skapade sina egna tillvägagångssätt och detta var då 

även något som fanns i själva kulturen. Det fanns heller inte något utpräglat sätt att kunna 

mätas mot olika resultat vilket vi nu gör med hjälp av Lean. Verksamhetschefen menar att 

medarbetarna blir synade på ett annat sätt. Det finns en risk att de som inte vill vara med i 

införandet av Lean syns. Även Enhetscheferna sa samma sak som Verksamhetschefen när de 

svarade att plötsligt så synliggjordes vad varje handläggare gjorde och de var många som var 

nervösa över att jämföras. De säger också att medarbetarna var ovana, misstänksamma och 

saknade kunskap om Lean.  
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 Har ni utarbetat (ni fått) personliga mål för de anställda i och med 

införandet av Lean-metoden?
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Cheferna fick också en följdfråga på de flesta frågorna som löd ”På vilket sätt?”. Här nedan 

har vi en sammanfattning av deras svar: 

 

Här svarade Generaldirektören att medarbetarna fått personliga mål genom bl.a. följande mål 

som skall uppfyllas antal samtal/vecka, antal coach samtal/vecka och antal utredningar/vecka. 

Migrationsverket har även ett eget Lean-tempel som målen skall vara kopplat till. Detta 

fungerar till viss del dock har vi märkt att Lean-templet kan bidra till en otydlighet. Detta är 

något vi fångat upp och precis börjat diskutera kring. Verksamhetschefen har samma åsikt när 

förmedling görs att alla medarbetare har personliga mål. Verksamhetschefen är dock lite 

osäker på om deras mål fungerar fullt ut med Lean-målen. Enhetscheferna bekräftar de högre 

chefernas påstående när de säger att det finns en del personliga mål på teamnivå med något 

undantag. En av dem tyckte att det var till stor hjälp att få ett bättre underlag utifrån de 

uppgifter som chefen får från sina teamledare. De uppgifterna underlättar till att kunna sätta 

rättvisare lön. 
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 Har de anställda fått den kunskap som de behöver för att utföra sina 

arbetsuppgifter enligt Lean-metoden?
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Cheferna fick också en följdfråga på de flesta frågorna som löd ”På vilket sätt?”. Här nedan 

har vi en sammanfattning av deras svar: 

 

Här svarade Generaldirektören att de fått det genom utbildning av Lean-ambassadörer som 

sedan utbildat vidare m.m. Dock väljer Generaldirektören alternativet till stor del då det alltid 

finns individer som vill ha mera kunskap. Verksamhetschefen tycker också att medarbetarna 

har fått den kunskap de behöver på grund av att när Lean rullades ut i början, samt vid nya 

avdelningar, finns det mycket stöd. Verksamhetschefen sa att stödet kommer från projekt och 

ledning. Kunskapen om Lean är då hög inom de olika områdena, detta avtar dock efter ett tag 

när stödet försvinner. Kunskapen sjunger lite för att sedan med tiden öka igen. Även 

enhetscheferna tycker att medarbetarna har fått den kunskap de behöver genom 

utbildningstillfällen och annan stöttning genomförd av förändringsledare och teamledare. 
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 Anser du att du gett personalen (att du fått) stöd vid införandet och 

genomförandet av Lean-metoden? 

1
2

1
2

3

5

7

0

3

6

9

12

15

Inget svar Inte alls Lite Till stor

del

Absolut Inget svar Inte alls Lite Till stor

del

Absolut

Chefernas svar Anställdas svar
 

Cheferna fick också en följdfråga på de flesta frågorna som löd ”På vilket sätt?”. Här nedan 

har vi en sammanfattning av deras svar: 

 

Här svarade Generaldirektören att medarbetarna fått ett bra stöd genom kompetensutveckling, 

tydligt ledarskap, medarbetarna har själva fått varit med i samtalet gällande om Lean är ok 

eller inte, tydlighet från ledare samt att vi arbetar kontinuerligt med detta d.v.s. även ännu 

idag och framöver. Verksamhetschefen hoppas att detta gjorts och att de aktivt arbetar ute i 

verksamheten mycket vilket gör att teamen växer och att deras närvaro hjälper till med 

tydligheten. Enhetscheferna tycker också att de gett ett bra stöd delvis genom diskussion, 

utarbetade material, omorganisation och anskaffning verktyg. De anser att de lämnat vidare 

den information de har haft att tillgå. En av dem skulle egentligen vilja välja alternativet 

absolut men valde alternativet till stor del p.g.a. av att han/hon hade lite dåligt samvete för att 

han/hon nog borde ha gjort mer.  
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 Tycker du det är Lean är en bra metod för Migrationsverket? 
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Cheferna fick också en följdfråga på de flesta frågorna som löd ”På vilket sätt?”. Här nedan 

har vi en sammanfattning av deras svar: 

 

Här svarade Generaldirektören att Lean gör det möjligt för oss att ge kunden det värde som 

kunden behöver i form av bättre rättssäkerhet och bättre arbetsmiljö. Då arbetssättet här 

standardiserat får kunden likvärdig hjälp oavsett om det är i södra eller norra Sverige. Den 

reaktion vi idag möter är ett positivt förhållningssätt till Lean. Verksamhetschefen tycker att 

Lean är bra för de människor (asylsökande) som behöver insatsen. Enhetschefarna tyckte att 

Lean är bra för migrationsverket för att detta arbetsätt synliggör verksamheten. De tyckte att 

det var något som var väl genom arbetat och kommer att rulla ut i hela landet. De tyckte också 

att det är bra för kunden och att de fått en stor del av medarbetarna entusiastiska i detta 

förändringsarbete.  
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 Anser du att Lean påverkat/förbättrat rättssäkerheten?
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Cheferna fick också en följdfråga på de flesta frågorna som löd ”På vilket sätt?”. Här nedan 

har vi en sammanfattning av deras svar: 

 

På den här frågan svarade Generaldirektören att Migrationsverket arbetar idag enhetligt och 

då blir kvaliteten bättre och mer pricksäker. Verksamhetschefen tycker att rättsäkerheten är 

uppfylld och till viss del blivit högre/bättre. Ombud och frivilliga organisationer har blivit 

inbjudna att följa med denna process. Diskussionen i början var att rättsäkerheten skulle 

påverkas negativt. Idag är diskussionen att rättssäkerheten blivit bättre. Vissa falluckor finns, 

dessa falluckor tittar Migrationsverket på idag, ex: HBT-personer (homosexuella-, bisexuella- 

och transpersoner), här kan besluten gå för fort. Med Lean-metoden anser Migrationsverket 

att fler personer förstår de beslut som tas, ärenden av överklagan har också minskat. Även 

Enhetscheferna tycker att rättssäkerheten har blivit bättre genom standardisering, utarbetade 

metoder och synlighet. Enhetscheferna tycker att Migrationsverket arbetar enhetligt och detta 

gör att Migrationsverket får fler medarbetare som tar besluten på rätt grunder. 

Migrationsverket slipper de geografiska och även de ibland lokala skillnaderna. Att dessa 

skillnaderna minskar gör att rättssäkerheten ökar. 
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 Anser du att de anställda (att du) förstår vad som förväntas av dem 

(dig) gällande sitt arbete enligt Lean-metoden?
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Det fanns ingen följdfråga på denna fråga.  

 Påverkas de anställdas (din) lön av måluppfyllelsen enligt de ställda 

målen i Lean?
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Det fanns ingen följdfråga på denna fråga. 

 

 Skulle din motivation öka om din måluppfyllelse direkt skulle 

påverka din lön?
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Det fanns ingen följdfråga på denna fråga. 



     

      KKaannddiiddaattuuppppssaattss                  

  

47 

 

5. ANALYS  

I det här kapitlet görs en analys av vad som framkom vid intervjuerna och enkäterna. Vissa av 

frågorna som ställdes tolkas utifrån mer än ett av perspektiven nedan då förändring, mål och 

motivation hänger samman.   

 

5.1 Varför valde Migrationsverket att införa Lean  

I samband med undersökningsarbetet av denna uppsats intervjuades olika funktioner inom 

Migrationsverket där ovan nämnd rubrik ”Varför valde Migrationsverket att inför Lean?” var 

en av huvudfrågorna. Det svarsresultat som växte fram var att Migrationsverket saknade en 

samlad metod för hur arbetet med de asylsökande skulle utföras. För att finna en metod för 

detta arbete och utveckling började Migrationsverket att titta på olika kända metoder som 

fanns inom det berörda området. 

 

En annan aspekt var också att diskussioner påbörjats gällande varför det förekom längre och 

längre hanläggningstider inom asylområdet. Diskussioner kring detta involverade inte endast 

själva handläggningstiderna utan även hur ett mer effektivare arbetssätt även skulle påverka 

rättsäkerheten samt det individuella handlingsförfarandet för en asylsökande. 

 

Migrationsverket valde att ta hjälp av de egna erfarna cheferna inom organisationen samt även 

ta hjälp externt via ett välrenommerat konsultföretag inom det berörda området. 

Konsultföretaget McKinsey arbetade tillsammans med Migrationsverket fram ett förslag för 

att uppnå de mål som var uppsatta. Den metod som bedömdes bäst för Migrationsverket var 

Lean. Migrationsverket ansåg då att Lean var en metod som skulle kunna standardisera och 

utveckla arbetet. Lean har idag för Migrationsverket effektiviserat och förbättrat 

handläggningstiderna samt ökat och förbättrat handlingsförfarandet för en asylsökande. 
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5.2 Genomföra en lyckad förändring 

Information och kunskap vad Lean innebär  

För Migrationsverket är det regeringen som är med och beslutar om myndighetens vision i 

och med regleringsbrevet. Det är utifrån detta som Migrationsverkets ledningsgrupp ska 

utarbeta interna visioner och mål. För hela Migrationsverket finns fem olika 

utvecklingsområden inom rättslig kvalitet, effektivitet, service, medarbetare och omvärlden 

med mätbara mål och indikatorer för dessa. Enligt Sandberg & Taragama (2008) är den 

viktigaste ledningsuppgiften formulering av organisationens vision och att informera 

medarbetarna om denna. Sandberg och Taragama menar vidare att även om ledningen 

formulerar och informerar om mål utför medarbetarna inte alltid arbetet i enlighet med 

visionen. Migrationsverket hade för ett par år sedan stora problem med en lång asylprocess 

och fokus för ledningsgruppen blev att korta ner denna. Genom ett samarbete med 

konsultfirman McKinsey togs beslutet att det var Lean som var rätt väg för Migrationsverket 

att gå för att medarbetarna skulle arbeta i enlighet med visionen och därmed nå fram till målet 

Kortare väntan.  

 

Fokusområdena för mottagningsenheten bestämdes till kvalitet, kvantitet och tidsmål.  

Sandberg & Taragama (2008) menar att fokusområdena kvalitet, kvantitet och tidsmål är ett 

rationalistiskt ledningsperspektiv och sätt att se på hur man uppnår förändring. Sandberg & 

Taragama (2008) anser att man måste se det mer förståelsebaserat. Vid intervjuerna och 

enkäterna framkom det att medarbetarna fått mycket information och utbildning. Det finns 

dock skillnader där medarbetarna anser att de fått mindre information och utbildning än 

cheferna anser. Någon chef säger att Lean sattes i verket lite för snabbt vilket innebar att man 

inte hann få all konkret information. Här är det intressant att konstatera att ordet information 

och utbildning är de ord som nämns av cheferna men de verkar ha missat vikten av tid för 

reflektion och samtal för att ändra medarbetarnas förståelse.  

Ledningen såg till att utbilda förändringsledare vilket skulle kunna vara viktigt för att få till 

informella möten. I förändringsledarens och enhetschefens arbetsbeskrivning ingår inte 

informella möten som något av vikt men det är säkert underförstått att detta ska ske. 
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Förändringsledaren har i sin tur sina mål att mätas mot och då kunde det vara viktigt att ha 

med informella möten som en mätpunkt. Verksamhetschefen har som mål och arbetsuppgifter 

att vara ute i verksamheten och dess organisationer för att samtala och stämma av med de 

olika ledarna och se över ledarskapet. Augustinsson & Brynolf (2009) menar att ett sätt att 

ändra medarbetarnas förståelse är att använda sig av informella möten. 

Förändringsledaren och Enhetschefen är viktiga för varje enhet. Det är vikigt att dessa är 

positiva till det nya som ska införas och därmed kanske även få med sig någon informell 

ledare. I intervjuerna märker vi att alla ledare är positiva till Lean. Dock har införandet och 

genomförandet av det inte upplevts som positivt av alla ledare. Angelöw & Jonsson (2009) 

menar att vi lär oss genom någon form av modellinlärning och informella ledare är även de av 

stor vikt. 

Här finns det en skillnad mellan cheferna, en av enhetscheferna kommer med viss kritik, även 

om personen i grunden är positiv. Enligt Robbins & Judge (2007) kan detta bero på att 

mellanchefer lever i en redan stressad tillvaro med krav både uppifrån och nedifrån. 

Informationen kommer ibland lite sent till mellancheferna och de hinner då inte implementera 

det fullt ut innan det ska genomföras.  

 

Påverka 

I teorin återfinns Hanssons (2007) tre faser i en förändring. Utifrån detta kan vi konstatera att 

fas ett överrensstämmer helt med hur Migrationsverket genomfört införandet av Lean. 

Migrationsverket tog i fas ett in en fristående konsult, McKinsey, som fick lära känna 

organisationen och därmed vad organisationen behövde för metod för att nå sina mål. I det här 

fallet föll valet på Lean-metoden. I McKinseys rapport finns inget kring hur Lean ska 

genomföras. Enligt intervjun med Generaldirektör fick medarbetarna vara med och säga sitt 

om Lean även i tidigt skede, detta håller inte medarbetarna riktigt med om. I fas två införs 

förändringen och det är i stort sätt överensstämmande med hur Migrationsverket gick tillväga. 

Den öppna dörrens politik var det till viss del men detta skiljer sig lite kring vilka man frågar. 

Generellt kan sägas att cheferna anser att medarbetarna fått vara med och påverka vid 

införandet av Lean medan medarbetarna inte upplever detta i samma mån. Detta kan bero på 
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att medarbetarna skulle velat vara med redan under fas ett. Styrningen behöver bli tydlig i fas 

två och därmed utbildades nyckelpersoner i Lean för att därefter i sin tur utbilda 

medarbetarna. Medarbetarna upplever dock inte alltid att de får tillräckligt med information 

och utbildning. Det är i den sista fasen som Migrationsverket brister lite mer i 

överensstämmelse. Av det vi fått fram i några intervjuer och de flesta enkäter kan konstateras 

att utbildningen och informationen kring Lean avstannade i och med att det var genomfört 

fullt ut. Här behöver man tänka på att det tar tid att få någons beteende att ändras fullt ut. 

Medarbetarna mål mäts i och för sig enligt Lean och på detta sätt blir de påminda om Lean 

och vinsten av denna metod. Generaldirektören påpekar dock att Migrationsverkat planerar att 

införa ett Lean-center vars uppgift blir att ständigt arbeta med förbättring samt fånga upp de 

synpunkter och förslag som kommer in från medarbetare och de olika enheterna.  

Tvärtemot Hansson (2007) som anser att experter är bra att ta in i fas 1 anser Fine et al (2009) 

att det är ledaren som har auktoriteten att genomföra en hållbar förändring. Nu var det i och 

för sig Migrationsverkets chefer som genomförde förändringen och inte McKinsey dock kan 

medarbetarna uppfatta det som om ”någon utifrån” d.v.s. McKinsey bestämde att Lean var det 

bästa för dem. Detta kan ha lett till ökad misstänksamhet från medarbetarna kring det nya.   

Migrationsverket införde informatörer som skulle utbilda på enhetsnivå. Även cheferna skulle 

i sin tur informera medarbetarna. En enhetschef upplever att informationen kom lite för sent i 

förhållande till införandet av Lean samt att de inte fick all konkret information. Då blir det 

svårt att informera rätt. Enhetschefen har kunskap om verksamheten och känner medarbetarna 

vilket är till fördel för att lyckas med information.  Medarbetarna kan känna motvilja mot den 

som informerar kring en förändring som de ogillar. Detta motades genom att ledarna 

diskuterade Lean-metoden på möten och att kritiken som togs upp lämnades vidare till den 

högre ledaren. Karlsson (2008) beskriver i boken ”När kommunikationen avgör” att 

kommunikationen och mycket vikig för informatörer i samband med att nå ut med budskapet. 

Ahrens (2006) är den som har sammanställt ett antal olika faktorer för att lyckas med 

implementeringen av Lean. Dessa ska nu jämföras med Migrationsverkets tillvägagångssätt. 

Samtliga chefer anser att ledarna än idag är med och driver förändringen genom att ständigt 

ge feedback och reviderar det som inte var så lyckat från början. Medarbetarna känner inte av 
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detta utan anser mest att informationen kommit fram under införandefasen. Migrationsverkets 

ledningsgrupp anser att ledarskapet är viktigt och de införde nya tjänster med 

förändringsledare för att komma nära medarbetarna. Huruvida dessa eller cheferna ses som 

starka ledare eller om ledaren fått medarbetarnas förtroende kan vi inte påvisa då vi inte 

ställde dessa frågor. Huruvida det var bra kommunikation till medarbetarna om förändringen 

är även cheferna till viss del oense om. Generaldirektören svarade att han inte trodde att 

medarbetarna skulle hålla med om att informationen varit bra även om Generaldirektören 

anser att ledningen gjort så mycket de kunnat. Verksamhetschefen anser att informationen 

varit bra men byggt på trial och error. Som tidigare nämnts ansåg en av Enhetscheferna att 

informationen kom lite sent och att informationen inte alltid var fullständig. Medarbetarna 

anser mer att det fanns en brist på information. Medarbetarna verkar vara på det klara med 

vilka mål de ska uppnå och de har själva fått vara med och utarbeta hur målen ska mätas. 

Däremot håller inte medarbetarna med om att målen i sig är bra alla gånger. 

Verksamhetschefen har som ett av sina mål att vara ute bland medarbetarna medan 

Enhetschefen inte har detta som sin målsättning. Givetvis kan detta förklaras genom att 

Enhetschefen är på plats på sitt lokala kontor men det är inte detsamma som att vara 

närvarande bland medarbetarna. Cheferna har kunnat underlätta arbetet för medarbetarna 

genom att de fått vara med och sätta samman team-grupper och fått utbildningen i Lean-

metoden. På det stora hela överrensstämmer Migrationsverkets implementering av Lean med 

det som Ahrens (2006) beskriver som lyckade faktorer. Ändå kan vi utifrån svaren i enkäterna 

konstatera att medarbetarna inte är fullt nöjda med att arbeta efter Lean.  

 

Varför kan det vara så? - Här kommer nästa teori in för att hjälpa oss förklara.  

 

Kultur på arbetsplatsen 

Samtliga chefer är medvetna att de arbetar mot en inarbetad kultur på Migrationsverket där 

det fanns många olika individuella sätt där olika grupperingar skapade sina egna 

tillvägagångssätt. Det fanns inte heller något sätt att kunna mäta resultat vilket det gör nu och 

även detta stred mot den dåvarande kulturen. En av enhetscheferna tar upp att medarbetarna 

var ovana och misstänksamma vid införandet av Lean. Angelöw & Jonsson (2009) och 
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Ahrens (2006) är några av författarna som beskriver vikten av att ta hänsyn till den kultur som 

råder på arbetsplatsen och att försöka förändra kulturen för att få en förändring lyckad fullt ut. 

 

Under införandet av Lean fick medarbetarna tid för att reflektera kring Lean. En av 

enhetscheferna anser att enheten har haft möjlighet att vara välförberedd med information och 

diskussion. Medarbetarna måste ha information varför den nya lösningen är bättre än den 

gamla lösningen. Den informationen fick de från förändringsledare. Generaldirektören tar upp 

att de diskuterar kring att införa ett Lean-center vars uppgift är att arbeta med ständiga 

förbättringar och fånga upp medarbetarnas synpunkter och förslag. Verksamhetschefen 

berättar att när Lean implementerades på en mottagning i Göteborg togs åsikter från 

medarbetarna upp och dessa bearbetades. Efter att Lean infördes påbörjades även ett arbete 

med att se över företagskulturen. Shook (2009) tar upp att ledaren måste förmedla kulturen 

”problem är möjligheter” för att organisationen ska bli lärande. En lärande organisation 

arbetar efter PDCA-cykeln och ger medarbetarna tid att reflektera. Vi ser dock på svaren i 

frågan om Lean är en bra metod för Migrationsverket att kulturen på Migrationsverket inte är 

förändrad. Cheferna anser att Lean är en bra metod medan medarbetarna enbart anser att det 

till viss del är en bra metod. 

5.3 Få medarbetare nå sina mål  

Kunskap och förstå vad som förväntas  

Som nämnts i tidigare analys är det viktigt att ändra på en kultur på en arbetsplats om den inte 

passar in i det som ska genomföras. Både medarbetarna och cheferna anser att Lean stred mot 

kulturen på arbetsplatsen. Detta hänger även samman med att få medarbetarna att nå sina mål, 

för att medarbetarna ska nå sina mål måste man ha en förståelse av sin uppgift.  
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 Explicit lärande = formella 

lärtillfällen 

Implicit lärande = 

informellt lärande i det 

dagliga arbetet  

Utveckling inom 

existerande förståelse 

Kompetensförstärkning  Praxisutveckling inom ramen 

för rådande kultur 

Förändring av förståelse Kompetensförnyelse Kulturförändring 

Källa: (Sanderg & Targama 2008) 

I Migrationsverkets fall var det en förändring av förståelse som var viktig. För att nå detta 

behövs både kompetensförnyelse och kulturförändring. Då är det viktigt att medarbetarna är 

delaktiga tidigt i processen. Cheferna är överens om att medarbetarna fått vara med tidigt i 

processen, denna syn delas dock inte. Antagligen på grund av att medarbetarna inte fått vara 

med och påverka genom ett bottom-up perspektiv det vill säga där medarbetarna inte fick vara 

med och påverka att det blev just Lean. Cheferna anser att medarbetarna fått vara med och 

påverka, de anser att detta skedde tidigt i processen med införandet av Lean.  Vi har inte fått 

några tecken på att ledningen satte in förändringen i kontext så att det inte stred mot rådande 

organisationskultur. Det har från ledningens sida varit en hel del information kring vad Lean 

innebär och utbildningar kring detta. Medarbetarna anser sig dock velat ha ännu mer 

information och utbildning. Detta kan hänga samman med att det varit mer 

envägskommunikation än tvåvägskommunikation. 

Ledarens stöd 

Sandberg & Taragama (2008) betonar också att det är vikigt att få handledning under 

införandet av det nya så att man känner att man får stöd och hjälp. Detta säger sig cheferna 

kunnat vara lite bättre på, så här i backspegeln. Eftersom det för Migrationsverket även varit 

frågan om en praxisförändring ska ledaren även tänka på att förklara för medarbetarna att det 

nya arbetssättet kan ta längre tid till att börja med men att det kommer att effektivisera. 

Vanligt är annars att ledaren beskriver att detta kommer leda till att arbetet blir effektivare 

men medarbetarna upplever att det gamla invanda sättet går snabbare. Hur detta förklarades 

för medarbetarna har vi tyvärr inte frågat om så detta kan vi inte tolka. För att skynda på 
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kulturförändringen satte Migrationsverket in förändringsvilliga personer på nyckelposter då 

organisationen gjordes om. Dessa blev förändringsledare och teamledare och är viktiga för att 

medarbetarna ska ändra sin förståelse och nå sina mål.  

 

Uppgifter mätta enligt Lean och personliga mål  

När Lean infördes så infördes även ett speciellt sätt att arbeta efter mål. Cheferna anser 

samstämmigt att medarbetarna fått vara med och påverkat det nya mätsystemet enligt Lean-

metoden. Medarbetarna håller dock inte med om detta. Majoriteten av medarbetarna svarar 

inte alls eller lite.  Lundström (2008) tar i boken ”Målburen” upp att delaktighet är viktigt för 

att nå målen. Därefter är ett tydligt målarbete med någon form av målkarta ett sätt som 

underlättar även för chefer att tydligare se allt osynligt arbete som medarbetarna gör. 

Migrationsverkets chefer har till viss del utarbetat personliga mål för medarbetarna men 

medarbetarna är oeniga om det finns några personliga mål eller inte. Detta kan vi förklara 

genom att det finns mål som tagits fram i och med Lean-metoden som alla medarbetarna på 

enheterna ska följa och nå. Vissa tolkar dessa som personliga mål medan andra tolkar dem 

som icke-personliga. För vissa medarbetare på Migrationsverket har det dessutom tagits fram 

personliga mål. För enhetscheferna har man inte kommit så långt ännu så de har inte några 

personliga mål att utgå från. Målen för medarbetarna måste vara realistiska och det ska vara 

snabba resultat i små steg för att motivera (Lundström 2008). Målen som finns i och med 

Lean är mål som är tydliga och man kan mäta dessa efter relativt kort tids arbete efter målen. 

Därmed kan vi konstatera att målen i sig är satta så att medarbetarna skulle kunna känna sig 

motiverade att nå målen. Målen är dessutom långsiktiga vilket även det är viktigt då nya mål 

formuleras för en organisation.  

För att leda medarbetarna att nå sina mål kan ledaren utgå från en fyrfältsmodell.  

Ledaren som modell Ledaren som kommunikatör 

Ledaren som lagbyggare  Ledaren som utvecklaren 

Källa: (Ekstam 2002) 



     

      KKaannddiiddaattuuppppssaattss                  

  

55 

 

Hur arbetar Migrationsverkets chefer för att få medarbetarna att nå sina mål? Ledare som 

modell kunde cheferna arbeta mer på. Det har varit mycket information kring Lean men 

viktigare är införandet av förändringsledare och teamledare som kan föregå med goda 

exempel. Cheferna verkar vara medvetna om vikten av att vara en förebild.  Ledaren som 

kommunikatör kunde förbättras menar medarbetarna. Dock menar cheferna att medarbetarna 

fått tillfällen till frågor och diskussion. Det är viktigt att målen följs upp och det behöver 

cheferna bli tydligare med. Speciellt om uppfyllelsen av målen inom Lean påverkar lönen 

eller inte. Ledaren som lagbyggare kan översättas med teamledarna. Införandet av dessa borde 

öka chansen för att arbete synliggörs och att man utvecklar varandra. Ledaren som utvecklare 

ska se till att exempelvis ansvar och god vilja premieras. Huruvida så är fallet på 

Migrationsverket har vi inget material för att tolka och gå in på.  

För att skapa ett klimat där medarbetarna vill uppnå sina mål fullt ut har ledarena inom 

Migrationsverket i stort sätt använt sig av Ekstams (2002) 4M-modell. Till stor del anser 

medarbetarna att de fått information om Lean som i sin tur skapar en Medvetenhet. De anser 

även att de till stor del fick information kring hur Lean kunde förbättra verksamheten och 

detta är viktigt för att Motivera. Motivation är när man vinner något personligt på 

förändringen. Eftersom det råder delade meningar kring om uppfyllelse av målen påverkar 

lönen så kunde detta förbättras av cheferna. Medarbetarna anser även att de kunde fått bättre 

stöd från cheferna vid införandet av Lean d.v.s. Medverkans-perspektivet kan här förbättrats.  

 

5.4 Motivationsperspektiv    

Lön-motivation, mål-motivation  

Utgår vi från Maslows behovstrappa är de fysiska behoven uppfyllda för alla medarbetare. 

Trygghetsbehovet kan vara det steg som medarbetarna börja tvivla på då en förändring ska 

genomföras. Vi vet inte om det tydliggjordes att neddragningar inte skulle ske då Lean 

infördes. När Lean infördes användes team-grupper som medarbetarna själva fick vara med 

och påverka så detta borde ha påverkat gemenskapen i positiv bemärkelse. Uppskattning kan 

fås i och med att man blir mätt enligt målen i Lean men detta kan även leda till det motsatta 

då det blir mer tydligt vem som inte når målen. Självförverkligande är det svårt att påstå att 



     

      KKaannddiiddaattuuppppssaattss                  

  

56 

 

Lean-metoden ger medarbetare. Det skulle i så fall vara tillfredsställelsen i att nå målen 

genom att man därigenom hjälper de asylsökande att få en snabb behandling av sitt ärende.

  

Lundström (2008) menar för att lyckas med införda mål krävs att medarbetarna känner 

arbetsglädje och motivation. Vissa av målen som cheferna arbetar efter blir mätta enligt Lean. 

När det kommer till lönen så är inte måluppfyllelsen något som påverkar lönen för någon av 

cheferna. Enhetschefen säger att om överensstämmelse mellan mål och måluppfyllelse skulle 

var större så skulle motivationen öka till viss del. De båda högre cheferna anser sig inte alls 

påverkas och motiveras av lönens storlek. Medarbetarna säger sig vara motiverade av lönen. 

Slutsatsen blir att människan motiveras av olika saker. Pengar är ett mer direkt medel för att 

tillfredsställa de både två första behoven. Utifrån Maslows kan detta tolkas som att när en viss 

lön uppnåtts är det andra faktorer som motiverar. Jakobsson (2008) tar upp dessa aspekter att 

ledaren ska bygga upp belöningar och feedback som hänförs från målen och på så sätt blir 

medarbetarna motiverade att nå målen. Det är även viktigt att en chef följer upp hur det går 

för medarbetarna att nå målen. Ju högre lön en person har desto mer kan denna person 

motiveras av att uppnå mål. Allmänt kan sägas, cheferna anser att hur medarbetarna uppnår 

målen påverkar lönesättningen medan medarbetarna inte håller med om detta, en tydligare 

linje skulle kunna innebära att det ökade motivationen.  

Påverkan 

Även om medarbetarna påverkar vikten av lönen som motivationsfaktor framkommer det 

även att andra faktorer är viktiga som till exempel bra arbetskamrater. Detta är i enlighet med 

Hertzberg teori om att vi motiveras både av inre och yttre belöningar. Vrooms 

förväntningsteori går ut på att människan är kalkylerande. Kompetensutveckling är något som 

cheferna betonar är viktigt för att få en person att öka kunskapen och därmed tro på sin 

förmåga. Medarbetarna skulle velat ha mer kunskap kring Lean men den kunskap de fick 

borde ha ökat tron på sin förmåga. Det blir då viktigt att denna kunskapsinhämtning ses av 

chefen så att någon belöning utfaller och då är det viktigt med rätt belöning till rätt person. 

Detta är inte något som individualiserats inom Migrationsverket. Här är det mer så att samma 
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belöning utfaller till samtliga. Ett undantag kan nämnas och det är karriärstegen, visar du 

framfötterna kan du bli exempelvis teamledare och så vidare.  

För att motivera medarbetarna ser cheferna till att de får vara med och påverka. Både 

Generaldirektören och Verksamhetschefen tar upp att det finns vägar att gå för att påpeka det 

som inte är bra och att ledningen ser över det som framkommer. En av ledarens roller är att 

motivera. Genom att ledaren sätter mål för medarbetarna kan man vara med och påverka deras 

beteende menar Jacobsen & Thorsvik (2008). På detta sätt kan Migrationsverket använda 

målen i Lean för att komma tillrätta med de olika kulturerna som finns ute på arbetsplatserna.  

Medarbetarna upplever att det finns en stark kultur på deras arbetsplats och detta är 

motiverande då det skapar trivsel. Men det är lättare att genomföra förändringar om det finns 

en företagskultur som inte är så stark anser Olve & Samuelsson (2008). Vi frågade inte 

specifikt om man tar upp målen vid utvecklingssamtal utan nöjde oss att fråga om målen 

påverkar lönen. Som nämnts tidigare tar enhetscheferna upp att hur man presterar enligt sina 

mål påverkar lönen till viss del. Utvecklingssamtal, där en medarbetares mål mäts, är ett sätt 

att motivera menar Jacobsen & Thorsvik (2008).  

För att motivera mellanchefen är det viktigt att denne har all relevant information och har stöd 

från sina chefer anser Robbins & Judge (2007). Av det som framkommit i svaren tolkar vi det 

som att de högre cheferna anser att de gett bra stöd. Enhetscheferna anser att de till stor del 

gett sina medarbetare stöd vid införandet av Lean. Medarbetarna säger sig till viss del fått 

stöttning från chefen. Här hade det varit intressant att gå in med djupare frågor kring vad och 

hur en chef ska stötta medarbetare.  

 

Vid intervjuerna framkom att väntan för de asylsökande har kortats i och med att Lean 

infördes. Detta bekräftas av Migrationsverkets årsrapport 2010 där det konstateras att den 

genomsnittliga väntetiden kortats från 203 dagar år 2009 till 130 dagar år 2010. Därmed kan 

vi konstatera att cheferna lyckats få medarbetarna att nå det målet genom ovan nämnda sätt.  
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6. SLUTSATSER OCH VIDARE REFLEKTIONER  

Efter att ha gått igenom teoridel, empiridel och analysdel är det dags för slutsatser kring 

uppsatsens problemformulering och syfte. Därefter följer vidare reflektioner kring området.  

 

6.1 Slutsatser 

Efter att ha studerat Migrationsverkets införande av Lean har vi identifierat ett antal slutsatser 

som är viktiga för att en organisation ska kunna genomföra en lyckad förändring. Slutsatserna 

kommer först att presenteras och därefter att kommenteras i tur och ordning.  

1. Välj rätt metod 

2. Tänk stort men börja smått 

3. Gå från rötterna till toppen 

4. Tänk på att information är guld värd men kommunikation är gyllene  

5. Kunskap kring att väntan kortas  

6. Kafferasten är betydelsefull 

7. Vikten av att känna till både vägen och målet 

8. Ha någon att luta sig mot 

9. Pengar i lönekuvertet 

10. Bota barnsjukdomar  

Migrationsverket saknade en samlad metod för hur ett förändringsarbete skulle utföras.  För 

att då finna en metod för detta arbete och utveckling började Migrationsverket att titta på olika 

metoder. Migrationsverket ansåg då att Lean var en metod som skulle kunna standardisera 

och utveckla arbetet. Detta är ledningen överens om vilket ger en tydlig samt samlad bild över 

varför Lean införde.  
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Vid införande av en standardiserad metod är det viktigt att förändringsarbetet påbörjas i liten 

skala vilket också gjordes inom Migrationsverket i form av s.k. Pilotanläggningar. En bra 

Lean-metod för mer administrativa organisationer är den s.k. 5S-metoden som består av 

Sortera, Strukturera, Städning, Standardisering och Självdisciplin. Även detta är något som 

noterats att Migrationsverket till viss del använt sig av. Det viktigaste är dock att samtliga är 

med på själva förändringen oavsett metod som används.   

Det är aldrig för tidigt att släppa in medarbetarna i en förändringsprocess. Utgå från bottom-

up perspektivet. Medarbetarna upplever att de fick komma in allt för sent i processen och 

anser sig därför inte fått vara med och påverka i så stor utsträckning. Cheferna anser dock att 

medarbetarna fått vara med och påverka.  

 

Medarbetarna upplever att de kunde fått mer information kring Lean-metoden men de flesta är 

dock till stor del nöjda med informationen. I analysen kom vi fram till att det 

Migrationsverket kunde gjort bättre är att öka tiden för reflektion och samtal kring Lean det 

vill säga att öka kommunikationen.  

 

Både cheferna och medarbetarna är överens om att medarbetarna fick kunskap kring hur Lean 

kunde förbättra verksamheten. Detta är viktigt för att få någon att genomföra en förändring 

fullt ut. I detta fall handlar det om att ge asylsökande Kortare Väntan.  

 

Införandet av Lean stred mot kulturen som rådde på Migrationsverket, det är både chefer och 

medarbetare överens om. För att förändra kulturen är det viktigt med informella samtal och 

positiva förebilder bland kollegorna redan i ett tidigt skede av förändringsprocessen. Detta är 

något som kunde förbättrats. Kulturen på Migrationsverket är inte förändrad, cheferna anser 

att Lean är en bra metod medan medarbetarna enbart anser att det till viss del är en bra metod. 

 

Medarbetarna säger sig fått kunskap kring Lean och förstår vad som förväntas av dem för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som gör att de kan nå målen. Här har 

Migrationsverket lyckats med sin information och utbildning kring Lean.  
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Medarbetarna hade velat ha mer stöd från cheferna vid införandet av Lean. Cheferna håller 

med om att det kunde förbättrats. Här är det viktigt att stödet inte upphör i och med att Lean 

införts utan att det finns kvar även därefter.  

Medarbetarna anser inte att deras måluppfyllelse påverkar lönen medan cheferna anser att det 

finns ett samband mellan lön och måluppfyllelse. Detta samband borde cheferna 

kommunicerat tydligare eftersom lönen, enligt medarbetarna, ökar motivationen att nå målen. 

Migrationsverkets ledning har ändå sett att väntan för de asylsökande har kortats så 

medarbetarna har redan nu nått många av målen.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att Migrationsverket fortfarande är i utvecklingsfasen av 

Lean och med detta följer diverse barnsjukdomar. Dessa sjukdomar kommer snart botas i och 

med att Kortare Väntan 2 införs som i sin tur är en uppföljning av Kortare Väntan. Genom 

slutsatserna vi dragit kan vi konstatera att Migrationsverket i stort sätt följer de teoretiska 

förslagen kring hur man på bästa sätt genomför en förändring, får medarbetarna att nå sina 

mål och motivera medarbetarna.   

6.2 Vidare reflektioner  

Vi har kommit fram till en del övergripande reflektioner. Det vi kommit fram till är att alla 

parter i denna forskning är tämligen överens om att nästan alla medarbetare har fått personliga 

mål som de har som uppdrag att uppfylla. Vi kan också konstatera att på medarbetarenivå 

finns en stor önskan att deras resultat i måluppfyllelse också skall ge utslag i deras lön. 

Medarbetarna har utryckt att det skulle motivera dem till att ytterligare försöka uppfylla de 

mål som är ställda enligt Lean. På chefsnivå är löneökning ingen motivation, det kan bero på 

att cheferna som förmodligen har högre lön än övriga medarbetare inte är i samma behov av 

en löneökning. Migrationsverket är fortfarande i en utvecklingsfas vad det gäller utrullningen 

av Kortare Väntan. Kanske skulle det vara bra för Migrationsverket att mer direkt länka 

måluppfyllelsen av de ställda målen enligt Lean med löneutvecklingen för medarbetarna. Det 

skulle kunna leda till att väntetiderna ytterligare kortades för de asylsökande. 

Det som talar emot en allt för rak länk mellan måluppfyllelsen och lön är att även om det 

framkommit i detta arbete att både chefer och medarbetare tycker att rättsäkerheten har blivit 
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bättre i och med införandet av Kortare Väntan återstår det en fin balansgång för ledningen att 

om medarbetarnas resultat påverkar deras lön finns det en uppenbar risk för att det kommer att 

försämra deras syn på rättsäkerheten bara för att uppnå så bra resultat på tidseffektiviseringen 

som Kortare Väntan förespråkar med hjälp av Lean metodiken.  

Ett annat faktum vi konstaterat är att det på Migrationsverket talas om att genom införandet av 

Lean metodiken står kunden och kundens bästa i centrum. Vi anser att det finns en risk för 

Migrationsverket att tala om sina kunder. För att tala om kunder borde det finnas en marknad 

där kunderna har möjlighet att välja leverantör av tjänster. Migrationsverket är inte en av flera 

leverantörer av denna tjänst utan har en monopolposition på denna verksamhet. En annan svår 

fråga när Migrationsverket talar om kunden i centrum är frågan om vem som är 

Migrationsverkets kund d.v.s. Asylsökande eller den Svenska Regeringen för vilken den utför 

detta arbete.  

Dessa konstateranden är känsliga frågor som alla varnar för att Migrationsverket kontinuerligt 

måste utvärdera vem som är vinnare av Kortare Väntan, kunden d.v.s. Asylsökande eller 

kunden d.v.s. den Svenska Regeringen och då framförallt om den Kortare Väntan riskerar att 

påverka rättsäkerheten. 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Vårt förslag till vidare forskning är att undersöka hur relationen mellan lön och 

måluppfyllelse att tideffektivisera skulle påverka medarbetarna. Detta skulle då sättas i 

relation till hur rättsäkerheten skulle influeras.  
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8. BILAGOR 

Bilaga 1,1 presentationsbrev inför intervjuerna: 

 

 

                                                                                    

 

 

 

Tack för att DU tar dig tid att läsa detta! 

Vi är tre studenter som ska skriva en kandidatuppsats i företagsekonomi. Syftet med vår 

uppsats är ta reda på vilka de viktigaste faktorerna är för att lyckas få medarbetarna att nå 

de i Lean uppsatta målen. Detta kommer att studeras utifrån ett ledarskapsperspektiv i 

valda delar inom Migrationsverket för att sedan jämföras med medarbetarnas perspektiv på 

ämnet ifråga.  

Vi vill också ha din tillåtelse att skicka ut en enkät till medarbetarna på din enhet. Enkäten 

har ungefär samma frågor som du får i intervju underlaget fast då ställda i du form istället 

för “medarbetarna“. 

Tid för intervjun överenskommes per telefon. 

Intervjufrågorna hittar du här längre ner i mailet. 

Tack på förhand.  

 

Med vänliga hälsningar 

Inger Karlsson, 0470-74 25 48, 0730-21 25 89, trolleberg.hovshaga@hotmail.com  

Jan Chaitas, 08- 42 87 63 11, 070- 640 33 08, jc22ci@student.lnu.se 

Mats Krznar, 0415- 39 18 33, 0707-87 37 37, mats.krznar@migrationsverket.se 

mailto:trolleberg.hovshaga@hotmail.com
mailto:jc22ci@student.lnu.se
../../../../../../Users/DTK/AppData/Users/DTK/mats.krznar@migrationsverket.se
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Bilaga 1,2 presentationsbrev inför enkätutskick: 

 

Presentationsbrev 

 

Tack för att DU tar dig tid att läsa detta! 

Vi är tre studenter som ska skriva en kandidatuppsats i företagsekonomi. Syftet med vår 

uppsats är ta reda på vilka de viktigaste faktorerna är för att lyckas få medarbetarna att nå de i 

Lean uppsatta målen. Detta kommer att studeras utifrån ett ledarskapsperspektiv i valda delar 

inom Migrationsverket för att sedan jämföras med medarbetarnas perspektiv på ämnet ifråga.  

Det är här vi behöver ha din hjälp. Eftersom du är en viktig person kring implementeringen av 

Lean vill vi gärna ta del av dina åsikter med hjälp av denna enkät. ´Vi har tagit kontakt med 

din chef och fått godkännande kring att be dig om att fylla i denna enkät.  

Ifyllda svar kommer att klippas ut från svarsmailen innan de bearbetas för att garantera 

anonymitet i era svar. Känner ni er fortfarande osäkra på att ni kommer att vara helt anonyma 

kan ni skriva ut enkäten och posta den till Mats Krznar på mottagningsenheten i Alvesta. Ni 

kommer självklart sedan även få ta del av uppsatsen när den är klar i juni.  

För att besvara enkäten trycker du på SVARA. Därefter kan du fylla i enkäten som du hittar 

längre ner i mailet. När du är klar trycker du bara på SKICKA.  

Vid frågor vänligen hör av dig till någon av oss.  

Vi önskar att du fyller i enkäten senast fredag 8:e april.  

Tack på förhand.  

Med vänliga hälsningar 

Inger Karlsson, 0470-74 25 48, 0730-21 25 89, trolleberg.hovshaga@hotmail.com  

Jan Chaitas, 08- 42 87 63 11, 070- 640 33 08, jc22ci@student.lnu.se 

Mats Krznar, 0415- 39 18 33, 0707-87 37 37, mats.krznar@migrationsverket.se 
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Bilaga 2 Intervjufrågor: 

                                                                                  

                   Intervjufrågor kring Lean-metoden 

Vilken är din titel/arbetsuppgifter? 

  
Svar: 

Varför infördes Lean på Migrationsverket? Svar: 

Blir dina arbetsuppgifter mätta enligt målen i Lean-metoden?  

  
JA NEJ 

  
Följande frågor ska du besvara genom att sätta ett kryss 

per fråga.  

Inte 

alls 
Lite 

  
Till stor 

del  
  

Absolut 

Har medarbetarna fått vara med och påverka vid utformandet 

av det nya mätsystemet enligt Lean-metoden? 
        

På vilket sätt? 

 

Svar:  

När Lean-metoden infördes fick medarbetarna då kunskap 

kring hur detta kunde förbättra verksamheten? 
        

På vilket sätt? 

 

Svar: 

Har informationsspridning vid införandet av Lean-metoden 

från ledning till medarbetarna varit tillfredställande? 
        

På vilket sätt? 

 

Svar: 

Var införandet av detta mätsystem något som stred mot den 

kultur som rådde på arbetsplatsen? 
        

På vilket sätt? 

 

Svar: 

Har ni utarbetat personliga mål för medarbetarna i och med 

införandet av Lean-metoden? 

  

        

På vilket sätt? 

 

Svar: 

 Har medarbetarna fått den kunskap som de behöver för att 

utföra sina arbetsuppgifter enligt Lean-metoden? 

  

        

På vilket sätt? 

 

Svar: 

Anser du att du gett medarbetarna stöd vid införandet och 

genomförandet av Lean-metoden?  

  

        

På vilket sätt? 

 

Svar: 

Tycker du det är Lean är en bra metod för Migrationsverket?     

På vilket sätt? 

 

Svar: 

Anser du att Lean påverkat rättssäkerheten? 

 

    

På vilket sätt? 

 

Svar: 

Anser du att medarbetarna förstår vad som förväntas av dem 

gällande sitt arbete enligt Lean-metoden? 
        

Påverkas medarbetarnas lön av måluppfyllelsen enligt de 

ställda målen i Lean? 
    

Skulle din motivation öka om din måluppfyllelse direkt skulle 

påverka din lön?                     

Övrigt: (Här skriver du, i rutan, fritt kommentarer kring det du vill framföra som inte framkommit tidigare.) 
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         Bilaga 3 enkäten:                                                          

 

                                                                                    

 

Enkäten 

Vilken är din titel/arbetsuppgifter? 

 

Svar: 

Varför infördes Lean på Migrationsverket? Svar: 

Blir dina arbetsuppgifter mätta enligt målen i Lean-metoden?  

 

Svar:  

Följande frågor ska du besvara genom att sätta ett kryss 

per fråga.  

Inte 

alls 

Lite 

 

Till stor 

del  

 

Absolut 

Har du fått vara med och påverka vid utformandet av det nya 

mätsystemet enligt Lean-metoden? 

 

    

När Lean-metoden infördes fick du då kunskap kring hur detta 

kunde förbättra verksamheten? 

 

    

Har informationsspridning vid införandet av Lean-metoden 

varit tillfredställande? 

 

    

Var införandet av detta mätsystem något som stred mot den 

kultur som rådde på arbetsplatsen? 

 

    

Har du fått personliga mål i och med införandet av Lean-

metoden? 

 

    

Har du fått den kunskap om Lean-metoden som du behöver för 

att utföra dina arbetsuppgifter? 

 

    

Har du fått stöd från chefen i införandet och genomförandet av 

Lean-metoden?  

 

    

Tycker du Lean är en bra metod för Migrationsverket? 
    

Anser du att Lean förbättrat rättssäkerheten? 
    

Förstår du vad som förväntas av dig angående arbetet enligt 

Lean-metoden?     

Finns det en återkoppling till hur det går med din 

måluppfyllelse enligt Lean?     

Inom lönesamtalet och lönesättningen, finns här en 

återkoppling till hur det går med din måluppfyllelse enligt 

Lean målen? 

    

Skulle din motivation öka om din måluppfyllelse direkt skulle 

påverka din lön?     

Övrigt: (Här skriver du, i rutan, fritt kommentarer kring det du vill framföra som inte framkommit tidigare.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


