
Välkommen till Migrationsverket och 
en presentation av vårt arbetssätt 
”Värde för alla”, 2013-04-09
• Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef
• Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg

Syftet med dagens presentation är att ge en bild av hur 
Migrationsverket arbetar med ett nytt arbetssätt som 
bygger på Lean



Lean i Migrationsverket 
- ständigt lite bättre

Med lean blir verket en 
ännu mer utvecklings-
och kundorienterad 
organisation.



Verkets leanresa
Vår vision: ”Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara 
den globala migrationens möjligheter” 

2008
• Ny vision slås fast
• Asylprocessen ses över

2009
Lean prövas i 
Kortare väntan

2010
• Lean utökas
• Beslut att hela 

verket ska arbeta 
leanbaserat

2011
Successivt 
införande i 
hela organisationen

2012
• Leancenter
• Värde för alla
• Navigatörsprogrammet

2013
• Verksamhetsplanen
• Utredningsdirektivet
• Värde för alla 2.0
• Navigatörsprgm



Varför lean?

Vi får bättre 
förutsättningar 
att närma oss 
visionen

Vilar på 
respekt för 
människan

Beprövat och 
framgångsrikt

Vi lär oss 
satsa resurser 
på rätt saker

Vi lär oss 
upptäcka och 
eliminera 
hinder

Bygger på 
medarbetarnas 
delaktighet

Vi får mer tid 
över och bättre 
arbetsmiljö

Goda resultat 
vid tillämpning 
i Kortare väntan

Tydligt 
fokus på 
kundnytta

Främjar 
innovation och 
utveckling

Alla vinner på det 
- nöjdare kunder, 
medarbetare m fl

Ger långsiktighet
och uthållighet

Ger balans 
och harmoni

Vi blir 
ständigt 
lite bättre



Lean i korthet

Principer:
• Ständiga förbättringar
• Respekt för människan

Verktyg:
• Standardiserade processer
• System för ständiga 

förbättringar
• Värdeflödesanalys
• Teambaserat arbetssätt 
• Visualiserat arbetssätt
• Hitta rotorsaken, 5 varför
• Ökad närvaro i 

verksamheten
• Coachande ledarskap



Respekt för människan

Allt vi gör ska genomsyras av respekt för 
människor. Det handlar om respekt i 
förhållande till sökande, medarbetare 
och andra i vår omgivning. 



Ständiga förbättringar

Med kundens bästa för 
ögonen ser vi hela tiden 
över våra processer, 
arbetssätt och rutiner i 
syfte att ta små steg för 
att bli bättre.

”



Ta bort allt slöseri

slöseriVäntan

Dubbelarbete

Onödiga 
arbetsmoment

Onödiga 
förflyttningar 

och 
överlämningar

Omarbete

Outnyttjad 
kreativitet



Arbete som direkt skapar värde för kundenVärdeskapande

Nödvändig

Slöserier

Icke värdeskapande men nödvändigt

Icke värdeskapande

Slöserier



Värdeskapande

Slöseri

Slöseri

Värdeskapande

Före

Efter

Värde & slöseri



Fokusera på kundnytta

Allt vi gör är inriktat på 
att skapa värde för 

dem vi är till för. 

Allt vi gör är inriktat på 
att skapa värde för 

dem vi är till för. 



Ta tillvara medarbetarnas kreativitet

Medarbetarnas delaktighet är 
grunden. Alla har i uppgift att bidra 
till utveckling av verksamheten. Det 
ingår i jobbet. 



Coachande chefer och ökad närvaro

För cheferna gäller det att vara 
närvarande i vardagen, lyssna, 
och stötta.

”



Standardisera

Om det inte finns ett enhetligt 
arbetssätt att utgå ifrån är det 
svårt att bedriva ett systematiskt 
förbättringsarbete. 

”



Visualisera

Att visualisera arbetsläget, mål, avvikelser 
och pågående förbättringsarbete är ett 
viktigt inslag. Ofta görs detta på en tavla.  



Analysera värdeflöden

Analys av värdeflöden är ett viktigt 
instrument för att skapa överblick och 
hitta förbättringsmöjligheter. 



Teambaserat arbetssätt

Arbetet bedrivs i små team 
där alla kommer till tals. 



Utveckla en lärande organisation

Vi når bäst resultat i en trygg miljö 
där vi inte jagar syndabockar när vi 
upptäcker brister utan fokuserar på 
hur saker kan göras bättre. 

Vi utvecklar verksamheten 
genom att ständigt reflektera, 
analysera och lära av 
erfarenheter. 



Investera i de anställda

All utveckling sker genom 
engagerade och motiverade 
människor.



Ett långsiktigt vägval

Att införa lean är 
att genomföra en 
kulturförändring.

”



Upphandlings- och inköpsenheten



Upphandlings- och inköpsenheten



Frågor ?

Kontaktuppgifter

Dag Eliasson, dag.eliasson@migrationsverket.se
010-485 66 78

Björn Andrén, bjorn.andren@migrationsverket.se
010-485 33 41


