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Delstudier

• Scenarioanalys av påfrestningar i asylprocessen 
(2013)

• Scenarioanalys av asylmigrationsprocessen 
utifrån migrantens perspektiv (2013)

• Scenarioanalys av påfrestningar i 
asylmigrationsprocessen (2014)

• Påverkansanalys: samverkan och ramvillkor 
(2014)

• Morfologisk analys av asylboende (2015)

• Regional scenarioanalys (2015)



Arbetssätt och verktygslåda 

• Verktygslåda:

– Scenariolaboratorium

– Migrantprofiler/typfall 

– Modell Asylboende 

– Påverkansmodell

– Påfrestningskarta

– Åtgärdskarta

– Kategorisering av 

åtgärder

• Arbetssätt:

– Morfologisk analys 

– Scenarioanalys

– Systemanalys 



Varför fick vi uppdraget?

Fotograf: Tomislav Stjepic



2013

Scenarioanalys: påfrestningar i asylprocessen

Asylmigrationsprocessen utifrån migrantens perspektiv



Uppdragsbeskrivning 2013

”Migrationsverket önskar stöd i arbetet med att 

finna en struktur som kan hjälpa till att fånga upp 

signaler som kan innebära en ökad stress i 

asylprocessen. Ett relevant språkbruk eller 

taxonomi för att beskriva olika stressnivåer eller 

tillstånd behöver också utvecklas, liksom en 

tydligare koppling mellan olika stressnivåer och 

befintliga processer”.





Problemtyper

Pussel:

Ett klart definierat 

problem med en klart 

definierad lösning.

Problem:

Ett klart definierat problem som kan 

ha många lösningar, med olika 

fördelar.(lånat från Elsa Lindstedt)
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Problemtyper

Vildvuxet problem: 

• Intressenter med olika 

syn på vad som är 

problem/lösning.

• Oklart vad som är 

problem, oklart om det 

finns några lösningar 

och i så fall vilka…

• Okända eller 

föränderliga faktorer, 

t. ex. sådant som 

händer i framtiden.

Militärstrategi i Afghanistan –

ett komplext problem en röra.(lånat från Elsa Lindstedt)



Morfologisk analys

Ökad förståelse och 

insikter om hur 

informationen hänger 

ihop

Ordna informationen

(i dimensioner och tillstånd)

Struktur och överblickbarhet ger 

möjlighet att upptäcka samband

Samla kvalitativ

information

KUNSKAP!



Metamodeller

• Modeller i syfte att skapa förståelse för problem 

och/eller lösningar

• Konceptuella, låg detaljnivå



?
Avvikande

Resurser

Återvändande

Sverige

Asylmigrationsprocessen:

Åtaganden

Andra vägar in

Nya 

asylmigranter EtableringPrövning

Systembeskrivning



Bow-tie modell

Påfrestning

Orsaker
Konsekvenser

Hindrande

Stötdämpare

Lindrande

Stötdämpare



Scenarier: Världsägget



Språkbruk

• Påfrestningar

• Hindrande eller lindrande stötdämpare

• Samhällets åtaganden

• Scenarier (som komplement till prognos)

• Aktörers ramvillkor



Scenarioanalys 2013

• Tre scenarier

– Bägaren rinner över

– Fästning Europa 

stärks

– Evakuering av syriska 

flyktingar

• Endast asylprocessen

• Migrationsverket



Demo: Scenariolaboratorium

Omvärld EU

SverigeMigrantprofiler



Samhällets åtaganden

• Boende
• Lokal service
• Uppehållstillstånd
• Ensamkommande barn
• Försörjning genom samhällets försorg
• Hälso- och sjukvård
• Arbete och utbildning för vuxna
• Skola och förskola
• Folkbokföring m.m.
• Familjeåterförening
• Återvändande



2014

Påverkansanalys: samverkan och ramvillkor

Scenarioanalys av påfrestningar i asylmigrationsprocessen

Utbildningar i metod för Migrationsverket



Påverkansanalys

Uppdrag till Migrationsverket att genomföra en 
systemanalys från ansökan om asyl till bosättning eller 
återvändande (Ju2013/8626/SIM)

”Migrationsverket ska utifrån en systemansats 
genomföra en analys av processen från ansökan om 
asyl till bosättning i kommun eller återvändande. 
Uppdraget ska genomföras i samarbete med 
Arbetsförmedlingen, Domstolsverket, Kriminalvården, 
länsstyrelserna, Rikspolisstyrelsen, Sveriges 
Kommuner och Landsting och Skolverket.”



Skatteverket

Personnummer

Samordningsnummer

Migrations-

verket

Information om den 

nyanlända

Kommunerna

Bosättning

Insatser för SFI och SO 

dröjer

Glappersättning

Landstinget

Hälsoutredning

Universitets-

och 

högskolerådet

Validering av 

utbildning

Arbets-

förmedlingen

Bostad, sysselsättning

Nyanländ

Hälsa

Ekonomisk oro

Fast i ”Glappet”

Diffus yrkesinriktning

Ej grundskola

Inget körkort

Ensamstående eller

stor familj

Inget personnummer Arbetsmarknad Bostadsmarknad Tolkar

Socialstyrelsen

Validering av legitimation

Anslags-

finansiering

Demo: Påverkansmodell

Källdokument.docx#AFSV
Källdokument.docx#AFMV
Källdokument.docx#AFKommuner
Källdokument.docx#AFLandstinget
Källdokument.docx#AFUHR
Källdokument.docx#AF
Källdokument.docx#AFSvåraFall
Källdokument.docx#AFArbetsmarknaden
Källdokument.docx#AFBostadsmarknaden
Källdokument.docx#AFTolkar
Källdokument.docx#AFUHR
Källdokument.docx#AFAnslag


Typfall



Migrantprofiler

Migrantprofiler

Omvärld
Regelverk och

dess tillämpning

Individers
(och gruppers)

anpassning

Politisk
anpassning

Migrations-
scenarier

Kort
sikt

Lång
sikt



Scenarioanalys 2014

• Involverade aktörer
– Arbetsförmedlingen

– Domstolsverket

– Försäkringskassan

– Kriminalvården

– Polisen

– Socialstyrelsen

– Skatteverket

– Kommuner

– Landsting

– Länsstyrelser

• Ett scenario:

– Bägaren svämmar 

över (Fortsatt stor 

asylmigration)

• Asyl, etablering samt 

återvändande



Fortsatt stor asylmigration



Utvecklingen över tid



Detaljering, exempel

Underlaget* som presenterades för 

intervjupersonerna innehöll detaljeringar så som:

• Fördelning av familjestorlek per grupp och år

• Antal skolklasser i olika åldrar per grupp

• Fördelning boendeformer

• Antal verkställighetsärenden

• …etc.

*Då flera aktörer i tidigare intervjuer (för systemanalysuppdraget) efterlyst mer 

detaljerade underlag från MiV valde vi att testa hur detta skulle kunna se ut



Bedömningar från olika aktörer

Påfrestningskarta: 

Vad händer om vi inte kan 

anpassa systemet till scenariot?

Åtgärdskarta:

Behov av åtgärder för att undvika 

svåra påfrestningar i scenariot

Berörd

Åtagande A B C D

Boende o 

lokal service

Uppehålls-

tillstånd

Information

Försörjning

Hälso- o 

sjukvård

Skola/förskola 

barn o ungd.

Arbete och 

utbildning 

vuxna

Folkbokföring

Familjeåter-

förening 

Åter-

vändande

Berörd

Åtagande A B C

Boende o 

lokal service
3 2

Uppehålls-

tillstånd

Information
1 1 2

Försörjning 3 3

Hälso- o 

sjukvård
1

Skola/förskola 

barn o ungd.
2

Arbete och 

utbildning 

vuxna

2 1 2

Folkbokföring

Familjeåter-

förening 3 2

Åter-

vändande



Jämförelse 2014 och scenariot

2014 Scenario

Boende

Arbete och utbildning vuxna

Skola/förskola barn

Försörjning genom samhällets försorg

Återvändande

Folkbokföring, etc.

Lokal Service

Beslut om uppehållstillstånd

Hälso- och sjukvård

Familjeåterförening

Övrigt: Socialtjänst



2015

Morfologisk analys av asylboende

Regional scenarioanalys

Syntesarbetet



Analys av asylboenden



Syntesarbetet

Övergripande 
slutsatser

Analys av 

åtaganden

Detaljerat material

GD 

Samverkansfora

Arbetsgrupper 

Beslut

Beslut



Mål med Strategisk migrationsanalys

• Hög beredskap för förändringar i omvärlden

– Hantera osäkerheten 

– Höj blicken

• Helhetssyn för hållbara lösningar 

– Skapa sammanhang och se samband

– Ensa begrepp och problembild

– Koppla åtgärder till prioriterade problem



Vad saknas i asylmigrationssystemet idag?

• Helhetstänkande

• Individperspektiv 

• Information att agera på

• Erkända, effektiva och synliggjorda stötdämpare

• Strategiskt tänkande



Rekommendationer

• Strategiskt tänkande: Genomför scenarioanalyser

• Ett tydligt individperspektiv: Utgå från samhällets 

åtaganden

• Information att agera på: Migrationsverket som 

kunskapsbas för andra myndigheter

• Erkända, effektiva och synliggjorda stötdämpare:

Analysera Migrationsverkets stötdämpande insatser

• Helhetstänkande: Förtydliga Migrationsverkets roll i 

asylmigrationssystemet



2016

Konsekvensanalys

Scenarioanalys 2016


