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Stor Leansatsning i Migrations
verket ger kortare väntetider
Migrationsverket genom
för nu en stor transforma
tion till ett Leanbaserat 
arbetssätt. En av de mest 
omfattande inom stats
förvaltningen. Det handlar 
i grunden om att minska 
väntetiderna för asyl
sökande och samtidigt 
hålla en hög rättssäkerhet.

På flera håll inom Migrationsverket 
har man nu, genom ett Leanorienterat 
sätt att arbeta, lyckats minska vänte
tiderna för asylsökande drastiskt. 
Generaldirektören Dan Eliasson har  
tidigare beslutat att det här arbetssättet 
ska användas i hela myndigheten. 

Stor omställning som ger resultat
Det finns ett krav från regeringen om att 
den genomsnittliga handläggningstiden 
för asylsökande hos Migrationsverket 
inte ska vara mer än sex månader. Under 
år 2010 kortades den handläggnings
tiden till 4,2 månader, från 6,8 måna
der året innan. Jämfört med 2008 har 
handläggningstiderna mer än halverats. 
Migrationsverkets stora projekt Kortare 
väntan förväntas fullt genomfört minska 
handläggningstiden till 3 månader, sam
tidigt som man också räknar med att 
rättssäkerheten ökar. Det handlar om ett 
nytt arbetssätt och innebär en stor för
ändring för myndigheten och dess 3.200 
medarbetare runt om i landet.
 – Vi är en av de första myndig
heterna som genomgår ett så stort   
paradigmskifte. De första stegen har 
tagits och vi är ännu i ett initialskede, 
säger Åsa Gustaf-Janson, som är enhets
chef på Mottagningsenheten i Jönköping. 
Hon har även en stabsroll att sprida 
Leanprinciperna till andra delar av 
myndigheten.

Team och mindre byråkrati
Det nya arbetssättet införs successivt 
inom Migrationsverkets olika enheter 
och nyckelorden är: 

• Tidiga och kvalificerade insatser 
• Arbete i team
• Problemlösning 
• Regelbunden coachning 
• Uppföljning för ständiga förbättringar  
i vardagsarbetet.
 En viktig del i detta är att det finns 
kvalificerade tjänstemän med från bör
jan av processen, vilket i sig innebär 
en ökad rättssäkerhet och kvalitet. Det 
görs också redan från början en indi
viduell plan för varje asylsökande, som 
bland annat visar vilka moment som 
krävs för att komma fram till beslut. Inte 
minst är det nya teambaserade sättet att 
arbeta en stor förändring, menar Åsa 
GustafJanson.
 – Vi arbetar mer tillsammans, med 
coaching, stöd och hjälp till kollegorna. 
Det finns mer guidning kring hur olika 
moment ska gå till, exempelvis vilka 
frågor som ska tas upp i olika typer av 
möten med asylsökande.
 – Idag lägger vi inte in en massa 
nivåer i arbetet och verksamheten är 
mindre byråkratisk och har mer kund
fokus. De flesta medarbetare vill arbeta 
på det här viset, men tidigare har vi inte 
haft redskap till det.

Ledarskapet förändras starkt 
Man har nu genomfört en Leantrans
formation inom de enheter som arbetar 
med asyl och mottagning. Att få med sig 

Det har inte varit så svårt att få med sig medarbetarna. Förändringen av   
ledarskapet är en större utmaning, anser Åsa Gustaf-Janson.  Foto: Leif Rogö

Åsa Gustaf-Janson har genomgått 
Sandholm Associates Leanledar- 
utbildning.

medarbetarna har inte varit svårt, berät
tar Åsa GustafJanson.
 – Den största och svåraste föränd
ringen är att ledarskapet förändras 
starkt. Chefer måste arbeta mer närva
rande ute i verksamheten, vara engage
rade förebilder och lösa saker i team till
sammans med medarbetarna. Det kan 
för en del chefer kännas ovant, särskilt 
om man varit chef länge.

Vardagsarbetet den stora utmaningen
Systemet är på plats och nu arbetar man 
vidare med ständiga förbättringar. 
 – Det viktiga nu är att ledningen 
hela tiden stödjer förbättringsarbetet 
och att alla ser att det här är något vi 
hela tiden måste driva framåt, säger Åsa 
GustafJanson.
 – Vår generaldirektör har med kraft 
och mod gått ut och sagt vad vi ska göra, 
nu gäller det att vi vidmakthåller det 
här arbetet. Det är i vardagsarbetet den 
stora utmaningen finns.


