
En annan migga kommenterar den 21 december 2010  texten Så länge skutan kan gå 
(http://meritwager.wordpress.com/2010/12/20/en-migga-skriver-sa-lange-skutan-kan-ga/): 

 

Ja, hur länge kommer skutan att gå? 

"Leanprojektet" som tillämpas på Migrationsverket nu (det som en gång för länge se-
dan gjorde Toyotas bilar så framgångsrika) innebär uppenbarligen också att en an-
ställd måste fatta krystade PUT-beslut, typ: 

Du säger att du är kristen och du vet att Jesus fanns och att han dog också och du har varit i  
Sverige i sju år varav det mesta illegalt men du har firat jul och du vet varför jul firas. Kristna har 
stora problem i ditt hemland. Det finns visserligen ingen i ditt hemland som vet att du börjat bli lite 
kristen här men det är bara en tidsfråga innan du själv berättar det för dina närmaste. Och då kan 
du bli förföljd. I synnerhet om du börjar missionera och berätta för alla om det du vet om kristen-
domen (att Jesus fanns och att han dog och att de kristna firar jul, miggans egen anm) och då 
kommer du att få problem med myndigheterna. Därför får du asyl, flyktingförklaring och resedoku-
ment.   

Det som nu följer är mina (miggans) anmärkningar i ett riktigt ärende där beslutet som cite-
rades ovan är fattat av en person på vår enhet som vi andra följt. 

Eftersom resedokument bara gäller för länder utanför ditt hemland så kan du också behålla ditt 
hemlandspass. Det kan du använda för att åka hem, gifta dig där på det sätt som din religion 
(inte kristendom) påbjuder. Du kan också skratta gott åt oss alla, vi förtjänar det. 

Du gjorde allt detta. Fast jag vet inte om du skrattade. Du borde ha gjort det i alla fall.  

I morgon bitti går jag till min "teamledares" tjänsterum för morgonmöte. Jag tittar på teamleda-
rens bokhylla där boken "The Toyota Model” samsas om utrymmet med verkets bilderböcker 
som talar om för oss hur vi ska göra, som om vi var treåringar fast svengelskan i bilderböcker-
na kunde förstås bli en stötesten för en treåring. För mig blev den i alla fall en stötesten, jag 
förstod ingenting. Jag ser inga lagböcker, inga förarbeten eller kommentarer till Utlänningslagen 
eller utredningar från SOU på "teamledarens" bokhylla. Men jag vet att jag kommer att bli ut-
skälld som vanligt eftersom jag är så ineffektiv att jag vill veta varifrån de sökande egentligen 
kommer och för att jag inte heller godtar deras asylskäl utan vidare. Trots att vi  
nyligen fick besök av en i ledningen som verkar tycka att vi inte ska ifrågasätta någonting alls. 
Eller fråga efter någon bevisning överhuvudtaget.  

Varför beviljar jag inte bara PUT direkt! Det har till och med vår GD sagt att han inte blir arg 
över. Jag måste tänka mer på vår produktion och mindre på annat. Eller är jag främlingsfientlig 
kanske? Jag försöker kontra med att alla asylsökande ska mötas med samma respekt och 
samma krav, att de är fullt tillräkneliga individer som kan visa upp handlingar om de vill och 
berätta om vilka de är och hur många barn de har etc, oavsett varifrån de kommer. Varför 
skriver vi i så fall avvisningsbeslut på löpande band för sökande från forna Sovjet, Balkan och 
resten av världen inklusive en massa afrikanska länder och särskilt poängterar att dessa perso-
ner inte visat vilka de är och de har inte heller, genom handlingar eller sina berättelser bevisat 
att de har problem i sina hemländer.  

Men när de som visat noll och ingenting är iranska hemmafruar som är här på visering men 
inte rest tillbaka och som börjat blogga här utan slöja, nykristna personer från muslimska län-
der som vet att man firar jul och att Jesus föddes och dog, och personer som påstår sig vara 
somalier eller eritreaner men som saknar handlingar och som dessutom har tappat minnet, ja 
då måste vi bevilja PUT genast! Om det är så att dessa personer måste få PUT så undrar jag 
om inte ledningen kunde tala om för oss varför? Jag står till förfogande, jag kan ge PUT till 
vem som helst, men jag måste först veta vilka jag kan ge PUT och också förstå varför.  



Det vore bra om Migrationsverkets ledning kunde komma ut och säga att alla som påstår sig 
vara eritreaner eller somalier måste få PUT omedelbart utan att vi på något sätt ifrågasätter 
dem. I så fall behövs inga utredningar utan PUT kan ges vid ankomsten. Det är verkligen 
"Lean", "Toyotamodellen". Iranska hemmafruar som börjat blogga och visa sig lättklädda på 
Internet under viseringsvistelsen i Sverige kan också få PUT direkt när de söker asyl, liksom 
personer som vistats här illegalt och som börjat bli lite kristna och som vet när Jesus föddes 
och dog. Det enda som fattas här är direktiv från vår ledning. När kan vi få några sådana? Och 
nu menar jag inte flummiga föreläsningar av någon som sitter i ledningsgruppen eller GD:s ut-
talanden om att han inte blir arg över ett felaktigt beslut så länge det är ett PUT-beslut, alltså 
tillstånd att stanna här. Men om han menar allvar så överväger jag att börja skriva PUT till alla 
och jag kommer säkert att finna en beslutsfattare som skriver på. Tillsammans kommer vi att 
fatta så många beslut att vi får medalj så småningom. Vi kan också bygga på vår karriär genom 
att börja föreläsa om "Leanmodellen" och även ingå i ledningen på verket. 

Det har inte gått så bra fört Toyota på sistone… Flera bilar har återkallats p.g.a av fel på 
bromsarna etc. Därmed inte sagt att de anställda på fabriken inte skulle ha gjort så gott de 
kunnat. Vi på Migrationsverket jobbar inte på en fabrik och man kan väl inte kräva av oss nå-
gon löpandebandproduktion? Vi jobbar med människor och våra enda verktyg i jobbet är vi 
själva. Vi är inte osårbara. Om vi är bra på vårt arbete så påverkas vi av varje människa som vi 
möter. Vi vill veta mera, och vi vill inte fatta fel beslut.  

Vi sliter ut oss och vi får inget som helst stöd från vår ledning. Allt oftare sjukskriver folk sig 
och sedan slutar de för att det finns jobb för oss som är jurister, där man fortfarande bryr sig 
om lag och rätt och inte bara om ”produktionen”. 
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