Analyser av ojämställdhet – Hur och varför?
Hur Migrationsverket analyserat ojämställdhet i
verksamhetens kärnprocesser som ett led i att uppnå de
jämställdhetspolitiska målen
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Koppling mellan mål och uppdrag
Identifierade problem
Krav på myndigheten
•
•
•

skyndsamhet
kostnadseffektivitet
Service

•
•
•

rättssäkerhet
förutsägbarhet
beaktande av barnets bästa

Migrationsverkets uppdrag
Pröva ansökan om
skydd

Tillhandahålla
utbildning till barn
och ungdomar

Tillhandahålla
ekonomiskt bistånd

Bistå personen att
återvända inom den
lagstadgade tiden

Tillhandahålla
sysselsättning

Stöd till individen att
ordna en egen
försörjning

Tillhandandahålla
hälso- sjukvård som
inte kan anstå

Ordnat boende i
kommun efter
bosättning för de som
bosätts av myndighet
Tillhandahålla
förläggningsboende för
de som inte kan ordna
bostad på egen hand

Rätten till vissa
insatser enligt SOL

Jämställdhetspolitiska mål
Delmål 1. En jämn fördelning
av makt och inflytande.
Kvinnor och män ska ha
samma rätt och möjlighet att
vara aktiva medborgare och att
forma villkoren för
beslutsfattandet

Delmål 2. Ekonomisk
jämställdhet. Kvinnor och män
ska ha samma möjligheter och
villkor i fråga om utbildning och
betalt arbete som ger
ekonomisk självständighet livet
ut.

Delmål 3. Jämn fördelning av
det obetalda hem- och
omsorgsarbetet. Kvinnor och
män ska ta samma ansvar för
hemarbetet och ha möjligheter
att ge och få omsorg på lika
villkor.

Delmål 4. Mäns våld mot
kvinnor ska upphöra. Kvinnor
och män, flickor och pojkar,
ska ha samma rätt och
möjlighet till kroppslig
integritet.

Labbmetod
Labbmetod

Kartläggning, av process, identifiering och analys av problem
Förberedelser

Uppdrag
tas emot

Inledande
åtgärder

Mötesplanering

Analys av problem - förslag på åtgärder

Faktainsamling

Analys och prioritering

Processgenomgång,
nuläge, grunddata
Syfte och
efterfrågan
för
processen
Identifiera &
visualisera
problem

Prioritera
problem

Ingångsvärden,
nuläge

Data

Identifiera
lösningsförslag/
processinriktning

Formulera
förbättrad
process/
lösningar

Identifiera &
visualisera
implementeringsfaktorer

Rapport, återrapportering av uppdrag
Förslag på åtgärd

Rapport

Remiss

Beredningar

Implementering, uppföljning & analys
Implementering och uppföljning

Implementering
Uppföljning

Analys av
utfall

Familjebeslut

Enskild
ärendeprövning
åsidosätts

Resultat av analys
av ojämställdhet i
Migrationsverkets
kärnprocesser

Rätten till
skydd
bedöms
utförligare
för män

Mannen
förutsätts
ha
asylskälen
Mannens
skäl stärks
av övriga
familjen

Mannen hör
först vid
utredningar

Rättssäkerhet

Ärendeprövning

Vi behandlar
inte varje
vuxen
individuellt i
asylprocessen

Vi
underrättar
besluten
kollektivt,
hela
familjen

Barn i familj
syns sällan
som individer
i vår ärendehantering

Kvinnans
ärende
registreras
mindre noga
än mannens

Administration

Mannen
registreras
som
huvuddoss

Det är
vanligare att
vi går direkt
till beslut
för män

Mannen
kallas till
våra möten

Aktuella uppföljningsinsatser inom
kvalitetsavdelningen 150918
(exempel)

Administration

Resultat av
analys av
systemhinder
inom
asylprocessen

Oklar
beslutsgång

Ärendeprövning

Styrningen ej
anpassad till
verksamhetens
olika grundförutsättningar

Olika behov
avseende ID/
hemvist/
handlingar i
olika delar av
processen

Kunskap om
samband inom
processen och
mellan
delprocesser
saknas

Uppföljning,
styrning &
ledarskap
Rättssäkerhet

Otydligt syfte
och varierad
användning av
registeringsunderlagen

Jämställdhet

Helhetssyn saknas

Syftet med asylsystemet är att
med hänsyn till individens
enskilda behov pröva personers
ansökan om skydd samt att vid

Arbetsprocesser

Enhetlighet
saknas i initial
screening

uppehållstillstånd stödja personen att
förbereda sig för ett fortsatt liv i
Sverige och vid avslag ansvara för att
personen lämnar landet. Respekten
för människans rättigheter och
skyldigheter beaktas alltid.

IT-system

Otydlig
slutpunkt för
processen
Otydliga
riktlinjer till
verksamheten,
ger utrymme för
egna tolkningar

Otydlig
kommunikation av
syfte och riktlinjer

Onödig efterfrågan
Informationsinsatserna i
systemet inriktas
inte mot att
säkerställa
förståelse och
acceptans för
asylprocessen

Organisationsstruktur
Avbokningar och
ombokningar

Bokningssystemet
Mottagningen
är inte
resurssatt och
matchas inte
med prövningen

Bristande
matchning av
lokaler, personal,
utredningstider,
tolkar, biträden
och erfaren
personal på plats

Kunskap om
asylsökandes
behov saknas
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