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Abstract 
 

This paper focuses on the AVR (Assisted Voluntary Return) program in Sweden. It will 

question the voluntariness of the return, as it is a prerequisite to receive the help which is 

provided though the AVR program. Furthermore, the intention with the program will be 

identified and the design of the program will be analyzed. I have use Khalid Kosers theory 

about a successful AVR program and apply it in the Swedish context of assisted voluntary 

return. The implementation of the theory will confirm that Sweden need to improve some 

qualifications, as monitoring the return. It will also be recognized that the voluntariness has a 

right to be questioned. The program isn’t particularly voluntary, foremost because there are no 

real choices that don’t involve coercion. Moreover, organizations like the UNHCR (United 

Nation High Commissioner for Refugee) intend that there cannot be a voluntary choice if the 

person doesn’t hold the legal right of being in the country in the first place. The essay also 

stresses the need for a common definition of the terms used in the discourse about voluntary 

return.  
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1 Inledning 
 

Frivillighet förknippas som regel med något positivt. Det står för samtycke, godkännande och 

bygger på en frihet som ges av val och möjligheter. Återvändande beskrivs ofta om slutet i 

migrationscirkeln, fler och fler länder satsar på återvändande som en stor del av 

migrationspolitiken. Tillsammans bör de utgöra ett vinnande koncept, eller?  

UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugee) publicerade 1995 rapporten ”The 

State of the Worlds Refugees” där de utan tvivel klargjorde att rätten att få asyl måste kvarstå, 

men flyttade sitt fokus från rätten att utvandra, till rätten att leva i säkerhet i sitt eget land. 

UNHCR menar att det är viktigt att komma åt det grundläggande problemet samt att öka 

möjligheten att återvända.1 Sverige har de senaste åren satsat mycket pengar på återvandring, 

och på senaste tiden, frivilligt återvändande. Många av EU-länderna ställer sig bakom stora 

satsningar på frivilligt återvändandet och de flesta är överrens om att detta är något att 

föredra, både för staten och för migranten.2  Den här uppsatsen fokuserar på det frivilliga 

återvändandet och återetableringsstödet. Återetableringsstödet är ett stöd som man kan få om 

man fått sin asylansökan nekad och riskerar att bli deporterad ut ur landet. För att få stödet 

måste man ge sitt samtycke till att återvända frivilligt. Stödet kan se ut på olika sätt, men i 

Sverige består det av ett finansiellt stöd på max 30 000 kronor per person. 3 Uppsatsen 

kommer i huvudsak undersöka återetableringsstödets syfte i den svenska kontexten och 

frivilligheten, vilken är en förutsättning för att få stödet, kommer att ifrågasätts. Vidare 

identifieras problematiken med frånvaron av en gemensam definition av olika termer inom 

migration.  

Återetableringsstödet i Sverige har alltid haft ett slutdatum och en fortsättning prövas 

kontinuerligt, senast i år, då det förlängdes ytterligare ett år.4 Frivilligt återvändande och 

återetableringsstödet är ett relativt nytt fenomen, och bristen på information kring det och hur 

det fungerar i praktiken påpekas ofta i den litteratur som finns. Stödet utvecklas, variera och 

förutsättningarna för de som återvänder förändras ständigt i takt med situationen runt om i 

                                                             
1 UNHCR. The state of the world’s refugees. 1995, s. 15, 19 
2 Europeiska Unionen. Commission Decision of 30 November 2007 implementing Decision 575/2007/EC of the European 
Parliament and of the Council as regards the adoption of the strategic guidelines for 2008 to 2013 (notified under document 
number C(2007) 5822. 2007 
3 Stadskontoret. Uppföljning av återetableringsstödet. 2010, s. 7 
4 Migrationsverket. Budgetunderlag 2011‐2013. 2010, s. 17 
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världen. Jag finner det därför högst relevant att undersöka det här stödet närmare, dess 

premisser, syften och möjligheter. 

 

1.1 Syfte och Frågeställning 
 

Syftet med uppsatsen är att ge en djupare förståelse för återetableringsstödet och dess verkliga 

avsikter och utformningen av stödet i Sverige. För att ta reda på detta måste de egentliga 

syftena med programmet identifieras. En av förutsättningarna för återetableringsstöd är att 

återvändandet är frivillig. Jag vill därför även undersöka till vilken grad man kan säga att 

återvändandet är frivilligt. Jag vill även undersöka vem stödet är till för, detta kan vara svåra 

att urskilja och ändras beroende på vilka aktörer som inkluderas, även denna problematik 

kommer redogöras för. Redogörelsen kommer att utgå från Sveriges återetableringsstöd men 

även ta del av andra länders utformning av stödet som exempel. Jag vill klargöra att jag i den 

här uppsatsen har en grundläggande uppfattning om att stöd till de som vill återetablera sig i 

sitt hemland inte behöver vara något negativt. Jag har även en liknande utgångspunkt i 

återvändande och återvandring. Det jag ifrågasätter är främst frivilligheten som är en 

avgörande premiss för att få stödet samt utformningen av stödet i Sverige, vilken hjälp som 

ges och vad det är för stöd som behövs. Jag har använt mig av två teorier, en kring 

utformningen av återetableringsstödet och en om frivillighet. Vidare har dessa granskats och 

ifrågasatts genom att ställa teorierna mot varandra. 

Mina frågeställningar är följande: 

• Till vilken grad kan man säga att det frivilliga återvändandet är frivilligt och värdigt? 
• Vad krävs för att återetableringsstödet ska vara framgångsrikt enligt Kosers teori och 

på vilka punkter kan teorin ifrågasättas? På vilka sätt brister Sverige i att uppfylla 
villkoren i teorin?  

• På vilka sätt skiljer sig syftet med återetableringsstödet mellan Migrationsverket, 
människorättsorganisationer och IOM?  

• Under vilka omständigheter kan återetableringsstödet vara framgångsrikt och 
frivilligt? 
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1.2 Avgränsningar 
 
Jag kommer att begränsa mig till att titta på återetableringsstödet i Sverige. Till viss del 

kommer Sverige jämföras med andra länder för att se vilka andra möjligheter det finns och för 

att stödja argument. I huvudsak kommer information från länder som Norge, Tyskland, 

Storbritannien och Nederländerna behandlas. Länderna valdes eftersom de har haft stödet 

längre än Sverige och varit del i undersökningar och utredningar kring återetableringsstödet. 

Jag kommer att begränsa mig till att i huvudsak granska Migrationsverket som aktör eftersom 

de är den aktör som är intressant för mina frågeställningar kring återetableringsstödet i 

Sverige. Migrationsverket är ett statligt verk och indirekt blir även staten en aktör av intresse 

för sammanhanget. Ytterligare kommer syften från aktörer som IOM (International 

Organization for Migration) och människorättsorganisationer också redogöras för. Jag är 

medveten om att inte att alla människorättsorganisationer tycker samma saker om 

återetableringsstödet. Jag har försökt välja ut några av de större som kan anses vara 

representativa såsom AI (Amnesty International), Röda Korset och FARR 

(Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd). 

Begränsat fokus kommer att läggas på den tredje parten i återvändandet, nämligen hemlandet. 

Även om detta hade varit önskvärt har jag på grund av metodbegränsningar inte kunnat göra 

någon slags undersökning i någon av de länderna dit migranterna återvänder. Avsaknaden av 

andra nya undersökningar om ”hemlandet” är stor, detta kommer även märkas i mina få 

referat till undersökningar som syftar till situationen i hemlandet efter återvändandet.  
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1.3 Metod och Material 
 

Jag har gjort en textanalys av olika texter i form av dokument, policypapper, informationsblad 

och böcker. Dokumenten är främst från organisationer och icke-statliga organ. De som jag 

valt lägga fokus på är IOM (International Organization for Migration), UNHCR (United 

Nation High Commissioner for Refugee) och till viss del även frivilligorganisationer såsom 

AI (Amnesty International), Röda Korset och FARR (Flyktinggruppernas och 

Asylkommittéernas Riksråd). Jag har tagit del av information från dokument av UNHCR och 

IOM, vilka redogör för undersökningar och utredningar som är av betydelse för återvandring 

och återetableringsstödet. Det är tydligt att IOM har en utgångspunkt som starkt förespråkar 

återetableringsstödsprogram som positivt för alla parter. De använder sig dock av oberoende 

forskare i många av sina texter om återetableringsstöd. Det finns även med viss kritik och 

förslag på förbättring av utformningen av programmen. I början av rapporten ”The Return and 

Reintegration of Rejected Asylum Seekers and Irregular Migrant: An analysis of govenrment 

assisted programmes in selected European countries ” och boken ”Return Migration - 

Journey of hope or despair?”, båda utgivna av IOM, klargörs att författarna till texterna är 

anlitade som oberoende specialister inom ämnet, där åsikterna i rapporten är författarens och 

inte nödvändigtvis organisationens.5 Dessutom används studier som gjorts runt om i världen i 

ett försök att få en uppfattning i de frågor där Sverige saknar information, eller för att se till 

vilka alternativ det finns till de som existerar i Sverige. 

Jag har även använt mig av information från statliga dokument och hemsidor, såsom från 

Migrationsverket samt utredningar och budgetförslag från regeringen. Däribland en 

undersökning angående en uppföljning av det svenska återetableringsstödet som 

Stadskontoret gjort på uppdrag av regeringen. Ett problem som uppkommit kring min metod 

är att det inte finns särskilt mycket material. Detta har dock resulterat i att jag har använt mig 

av många primärkällor som dokument och policypapper från EU och FN. Av de texter som 

har skrivits så baseras många på intervjuer från flyktingar, representanter från myndigheter 

och andra aktörer, såsom Stadskontorets utredning och den norska rapporten ”Return in 

Dignity – Return to what”. Jag har emellertid tagit del av information och slutsatser som tagits 

med stöd av det insamlade materialet från undersökningar. Till viss del skulle även vissa av 

                                                             
5 Gosh, Bimal. Return Migration. Journey of hope or despair? 2000, s. iiii 
Koser, Khalid. The return and reintegration of rejected asylum seekers and irregular migrants: An analysis of 
government assisted return programmers in selected European countries. 2001, s. ii 
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mina frågeställningar tjäna på att ha stöd av information baserat på intervjuer, exempelvis hur 

migranterna uppfattar frivilligheten och värdigheten.  

Jag har även gjort en telefonintervju med en representant från Migrationsverkets som är 

expert inom området återvändande. Eftersom informationen på Migrationsverkets hemsida är 

begränsad, valde jag att intervjua en person som har hand om frågor gällande återvändande 

för att få ytterligare information. Främst om deras praktiska tillvägagångssätt, 

återetableringsstödets syfte och vilka samarbeten som finns. Jag valde att göra en intervju 

med en person som jag blev refererad till som en specialist inom ämnet. Ytterligare intervjuer 

gjordes inte eftersom frågorna präglades av praktiskt karaktär och var väldigt faktabaserade, 

exempelvis; ”Vilka samarbeten finns mellan Migrationsverket och NGO:s i de återvändandes 

hemländer?”. Det kan då antas att svaret inte skulle bli annorlunda om jag skulle fråga någon 

annan, även om det är möjligt att olika personer skulle lägga tyngd på olika saker. 

 

1.4 Tidigare forskning 
 

Uppföljning av återetableringsstödet i Sverige har gjorts av Stadskontoret. Stadskontoret är ett 

statligt organ vars uppgift är att förse regeringen med relevant och användbart beslutsmaterial 

i frågor som ska omprövas eller effektiviseras.6 I uppföljningen ställer de sig frågan om 

huruvida återetableringsstödet har underlättat återvandringen. Undersökningen har inte tittat 

på huruvida stödet underlättat återetableringen för individen efter återvandringen, men menar 

att allt pekar på att det är bättre att återvända med finansiellt stöd än inget alls. 7 

Uppföljningen fastslår att kunskapen om stödets betydelse för återetablering är ytterst liten. 

Det saknas även kunskap om hur ett finansiellt stöd kan samspela med andra åtgärder som 

påverkar återetableringen och huruvida stödet leder till återetablering som är hållbar på lång 

sikt. Individens egen vilja beskrivs som den viktigaste motiverande faktorn för att återvandra. 

Beslutet baseras även på vilka möjligheter som finns för individen i det land som personen 

återvänder till. Enligt material baserat på intervjuer med individer som ska återvända frivilligt 

påverkar det finansiella stödet i liten utsträckning beslutet. En ökning av storleken på stödet 

verkar inte heller leda till ökning av nyttjandet av stödet enligt uppföljningen.8 Stadskontoret 

                                                             
6 Stadskontoret. Om Stadskontoret. 2010(b) 
7 Stadskontoret. Uppföljning av återetableringsstödet. 2010(a), s. 7  
8 Stadskontoret. 2010(a), s. 55 
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rekommenderar att regeringen tydliggör för Migrationsverket att de bör följa upp de 

återvändande flyktingarna, stödets effekter och hur det påverkar de asylsökande. Ytterligare 

fastställs behov av uppföljning kring vilka stödformer som är bäst lämpade för att möjliggöra 

återetablering i länder där det finns svåra motsättningar. 9 Uppföljningen kommer fram till att 

återetablering inte underlättats i den meningen att stödet är avgörande för om individen 

återvänder eller inte, vidare har alltså de avsedda effekterna i stort sett uteblivit.10  

I en studie gjord i Tyskland undersöktes den psykiska hälsan hos 47 personer som deltog i 

olika återetableringsstödsprogram, vilket jämfördes med 53 personer som bestämt sig för att 

stanna. Studien baseras på intervjuer och visar på att den psykiska påfrestningen var stor, då 

oron för den osäkra framtiden i hemlandet, samt att påtryckningarna från Migrationsverket att 

återvända, var stora. Undersökningen kom fram till att i nästan två tredjedelar av fallen var det 

frivilliga återvändandet inte så frivilligt utan starkt baserat på övertalning från 

Migrationsverket.11 Utredningen ifrågasätter var de frivilligt återvändande finns någonstans 

och menar att enligt deras uppgifter var de få individer som verkligen ville återvända av fri 

vilja över 70 år, sjuka och ville åka tillbaka för att spendera sin sista tid i sitt hemland.12 

Det norska UDI (Norwegian Directorate of Immigration) har gjort en utredning kring ett 

återvändandeprogram som är utformat specifikt för afghaner som immigrerat till Norge. 

Utredningen innefattar både återvändande som fått sin asylansökan nekad och återvandrare 

som har laglig rätt att befinna sig i landet, men önskar att återvända. Det norska stödet 

innefattar 15 000 norska kronor samt hjälp vid ankomsten till hemlandet med återetablering 

som utbildning och extra finansiellt stöd. Förhoppningarna var att stödet skulle leda till att fler 

återvände frivilligt. Det var dock minst tre gånger så många som blev deporterade än som 

valde att frivilligt återvända. Undersökningen är unik på så sätt att den, förutom att fokusera 

på individernas beslut att återvända, även undersöker återetableringen i hemlandet efter 

återvändandet. Utredningen menade att pengarna hade lite med beslutet att återvända att göra. 

De flesta baserade sina beslut på grunder som att de inte ville bli deporterade eller för att 

respektera den norska lagen.13 

 

                                                             
9 Stadskontoret. 2010(a), s. 57 
10 Stadskontoret. 2010(a), s. 56 
11BMC International Health and Human Rights. Mental Health of returnees: refugees in Germany prior to their 
state‐sponsored repatriation. 2008 , s. 2, 19,20  
12 BMC International Health and Human Rights. 2008,  s. 22 
13 Norwegian Directorate of Immigration. Return with dignity – return to what? 2008, s. vi‐vii 
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1.5 Teori och definition av centrala begrepp  
 

1.5.1 Teori 
Två teorier kommer att redogöras för i uppsatsen. Dels används en mer praktiskt teori som 

redovisas i rapporten ”The Return and Reintegration of Rejected Asylum Seekers and 

Irregular Migrants: an analysis of government assisted voluntary return programs in selected 

European countries”. Enligt rapporten, vilken är skriven av författaren Khalid Koser, forskare 

inom ämnena migration och återvandring, så finns det fem stycken nödvändiga förutsättningar 

för ett framgångsrikt genomförande av återetableringsstödet. Rapporten är framställd på 

uppdrag av IOM. Koser har i sin rapport granskat ett antal länder och undersökt vilka olika 

förutsättningar som resulterat i ett framgångsrikt frivilligt återvändande och tvärtom, vad som 

medfört sämre resultat. Förutom att de olika förutsättningarna uppfylls menar jag alltså även 

att de olika förutsättningarnas framgång inte kan identifieras utan att man ser till vilken del 

syftet uppnås. I rapporten används ordet ”success” vilket inte definieras ytterligare. Jag har 

därför gjort min egen översättning av ordet som framgångsrikt. Jag tolkar det som att 

framgången i de olika förutsättningarna baseras på huruvida syftet uppnås. 

Kosers förutsättningar för ett framgångsrikt återvändandesystem är:  

1. Samarbete mellan migrationsverket och hemlandet 

2. Samarbete mellan migrationsverket och andra organ  

3. Inkludering av migrantens lokala samhälle och NGO:s  

4. Uppföljning av återvändandet  

5. Minska alternativen till återetableringsstödsprogram14  

Jag kommer att pröva dessa förutsättningar mot Sveriges återetableringsstöd och se till vilken 

grad de olika premisserna uppfylls.  

Viktigt är också att det finns de som menar att återvändarprogrammens framgångar kan sägas 

hänga ihop med hur det övergripande migrationssystemet ser ut. Bimal Ghosh, en forskare 

som har anlitats av IOM för att skriva ett flertal rapporter inom återvändande, menar att det är 

svårt att uppnå effektiva återvändandeprogram om dessa isoleras från resten av de andra 

effekterna i systemet. När strömningar av flyktingar är oorganiserat blir återvändandet svårt 

att hantera och om orsaken till strömningarna kan bromsas blir återvändandet mer 
                                                             
14 Koser, K. 2001, s. 5 
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lätthanterigt.15 Migrationens alla olika händelser hänger ihop och är beroende av varandra. 

Därav är det också svårt att titta på återvändandeprogrammen utan att titta på resten av 

migrationssystemen och de olika situationerna. Ett lyckat återetableringsstöd är enligt Ghosh 

beroende av en övrigt fungerande migrationssystem.16 Å andra sidan skulle också därmed ett 

välfungerande återvändandeprogram kunna vara en indikator på om och hur bra resten av 

migrationssystemen fungerar. Jag vill ändå göra ett försök att se vilka förutsättningar som 

Sverige uppfyller för att få en övergripande bild, väl medveten om att isoleringen av detta går 

att ifrågasätta, men likväl skulle kunna vara en bild för hur det övriga systemet fungerar.  

Jag kommer även att undersöka till vilken grad man kan säga att återvändandet är frivilligt. I 

huvudsak kommer jag använda mig av regeringens utredning av den tvångssterilisering som 

användes i Sverige mellan 1935 och 1975. Undersökningen redogör för hur tvånget präglade 

steriliseringen samt till vilken grad man kan säga att frivillighet var en del av beslutet. 

Utredningen kommer fram till att för att steriliseringen ska vara frivillig måste valet vara 

baserat på adekvat information samt ett samtycke som ges utan påtryckningar.17 I uppsatsen 

kommer det frivilliga återvändandet appliceras på de argument och teser som förs i 

utredningen kring tvångssterilisering. Genom att applicera det frivilliga återvändandet på 

teorierna som framförs kring frivillighet och tvång i utredning om tvångssterilisering vill jag 

försöka fastställa till vilken grad man kan säga att återvändandet faktiskt är frivilligt.  

En kritisk syn kommer ställas mot de två teorierna, främst Kosers. Förutsättningarna i Kosers 

teori för ett framgångsrik återvändande kommer granskas närmare i ett försök att identifiera 

dess syften. Ytterligare ställs de olika teorierna mot varandra - Kan de förenas? Är ett 

framgångsrikt återvändande förenligt med ett frivillig återvändandet? 

 

 

 

 

                                                             
15Ghosh, Bimal. The Way Ahead: Some Principles and Guidelines for Future Action. I: Ghosh, Bimal. (Red) 
Return Migration. Journey of hope or despair? 2000, s. 227 
16 Ghosh, B. 2000, s. 227 
17 Socialdepartementet. Steriliseringsfrågan i Sverige 1935‐1975: Historisk belysning, Kartläggning, Intervjuer 
(SOU 2000:20). Slutbetänkande från 1997 års steriliseringsutredning. 1997, s. 29 
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1.5.2. Begrepp 
 

Arbetet försvåras avsevärt av att det inte finns någon gemensam definition, mellan exempelvis 

EU länder, av de olika benämningarna inom migration. Bland annat definierar Irland 

”removal” som en specifik sorts deportering vilken syftar till förflyttning av individer som 

nekas inträde till territoriet. Storbritannien definierar samma innebörd med formuleringen 

”refused entry at port and subsequently removal”.18 Nederländerna använder överhuvudtaget 

inte termen ”voluntary return”, eftersom de ifrågasätter hur återvandringen kan vara frivillig 

om migranten inte har laglig rätt att befinna sig i landet från början. Istället använder de sig av 

”independent departure”.19 Förutom att olika termer och formuleringar används för samma 

innebörd är det även på motsatt sätt, samma terms innehåll definieras på olika sätt av olika 

aktörer. Jag finner det därför högst relevant att definiera de centrala begreppen som används 

inom migration för att kunna läsa den här uppsatsen. Om det är nödvändigt att ta del av en 

specifik definition som inte överensstämmer med definitionerna nedan kommer detta att 

presenteras i samband med redogörelsen. Frivillighet kommer inte definieras i detta avsnitt, 

det kommer istället ske en större redogörelse för termen i kapitel ”2.1 Frivillighet?” 

Ordet ”Return” definieras till större del likartat och ofta övergripande i litteraturen. Ett 

exempel på en sådan definition är: 

… the process whereby people return to their country or place of origin after a 

significant period in another country or region.20 

 Denna vidsträckta tolkning kan brytas ner i många olika typer av återvändande eller 

återvandringar vilket vidare definieras nedan. Det finns återvändanden och återvandringar 

som är kopplat till utvecklingen av länderna, som återvändandet från utvecklingsländer till 

Industriella länder i form av en kolonialanda, eller återvändandet från industriländer till 

mindre utvecklande länder. Det finns även återvändande mellan länder av samma ekonomiska 

status.21  

En annan typ av återvändande är kopplat till tidsperioden som migranten spenderar i sitt 

hemland, där det finns en relation mellan perioderna av återvändande och vilken typ av 

                                                             
18 EMN. Return Migration. 2007, s. 11 
19 EMN. 2007, s. 11‐12 
20 International Organization for Migration & United Nations. Return migration. Journey of hope or despair? 
2000, s. 8 
21 International Organization for Migration & United Nation. 2000, s. 10 
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migration som leder till återvändandet. Detta kan röra sig om säsongsåtervändande som 

bestäms av när det finns jobbmöjligheter, enstaka återvändande som kan innebära att hälsa på 

släktingar eller besöka hemlandet vid högtider och helger, tillfälligtåtervändande som innebär 

att migranten återvänder en längre tidsperiod, exempelvis hittar ett jobb, men vidbehåller 

avsikten att emigrera igen och slutligen permanent återvändande som avser dem som 

återvänder och stannar kvar.22 Det finns även de som kommit till ett land ofrivilligt, såsom 

offer för trafficking, och sedan vill återvända hem igen. De ovannämnda exemplen är 

varianter på återvändande och återvandring. I internationell kontext är återvandring och 

återvändande ofta definierat enligt samma ord; Return. Den eventuella skillnaden, vilket 

ibland inte existerar, förstås genom kontexten. I Sverige är det dock annorlunda, nedan 

redogörs för Migrationsverkets definition av återvändande, återvandring och självmant 

återvändande.  

 

Återvandring, Återvändande och Självmant återvändande 

Migrationsverket använder sig inte av termen ”(assisterat) frivilligt återvändande” som ofta 

används i diskursen, där den verkar som översättningen för uttrycket ”Assisted Voluntary 

Return” som används i internationella sammanhang. Assisted Voluntary Return kan dock 

motsvara migrationsverkets definition av ”självmant återvändande”. Återetableringsstödet är 

en del av det assisterande, hjälpen, i det självmanta återvändandet.  
 

Självmant återvändande innebär enligt migrationsverket: ”Att återvända [egen fetstil] 

självmant innebär att du på eget initiativ väljer att återvända eller att du åtminstone 

accepterar beslutet att du inte får stanna i Sverige. Du är beredd att medverka till att 

återvända. Om du väljer att återvända självmant har du i vissa fall möjlighet att ansöka om 

olika typer av stöd och hjälp för att finna dig till rätta när du återvänt.”23 Här är stödet (det 

assisterande) benämnt återetableringsstödet, vilket definieras som; ”Ett ekonomiskt stöd som 

riktar sig till den som har fått avslag på sin asylansökan och vill återvända[egen fetstil] till 

ett land där det är svårt att etablera sig.”24 

Migrationsverket görs stor skillnad på återvandring och återvändandet; 

                                                             
22 International Organization for Migration & United Nation. 2000, s. 10‐11 
23 Migrationsverket. Återvända Självmant. 2010(a)   
24 Migrationsverket. Ordförklaring. 2010(b)  
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Återvandring innefattar personer med uppehållstillstånd, utan svenskt medborgarskap som 

varit asylsökande eller tagits ut på flyktingkvoten, och väljer att frivilligt flytta tillbaka 

(återvandra) till hemlandet eller något annat land. De som saknar egna pengar till resan kan då 

i vissa fall ansöka om resebidrag för sig och sin familj. 25 Detta resebidrag kallas dock inte för 

återetableringsstödet, utan är ett annat stöd för personer som återvandrar.  

Återvändande, omfattar en asylsökande som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd 

och lämnar Sverige.26 Det är alltså de återvändande som har möjlighet att få 

återetableringsstödet.  

För att tydliggöra: Återetableringsstödet är till för de som fått avslag på sin asylansökan och 

återvänder, inte för de som befinner sig lagligt i landet och i så fall återvandrar.  

Migrationsverket använder ibland uttrycket ”frivillig återvandring” vilket inte vidare finns 

definierat, men enligt min utläsning har samma betydelse som definitionen av återvandring, 

med ett förtydligande av att det är frivilligt. Min uppfattning är att Migrationsverkets 

åtskillnad på återvandring och återvändande inte görs i media eller samtal. Uttrycket 

”frivillig återvandring” har då samma innebörd som ”frivilligt återvändande”, som båda står 

för Migrationsverkets definition av ”självmant återvändande”. För att eliminera så mycket 

förvirring som möjligt kommer dock hädanefter återvändande och återvandring att 

användas enligt Migrationsverkets definition ovan. Eftersom ordet frivilligt bygger på och är 

likvärdig med termen självmant27 finner jag det inte nödvändigt att lägga större vikt vid att 

göra någon skillnad i användandet av självmant återvändande (Migrationsverkets benämning) 

och frivilligt återvändande (översättning av det engelska ”Voluntary return”). Båda förstås 

vidare ha samma innebörd.  

Uppsatsen kommer att fokusera på personer som fått avslag på sin asylansökan 

(återvändande) och därmed har möjlighet att få återetableringsstödet. 

 

 

 

                                                             
25 Migrationsverket. 2010(b)   
26 Migrationsverket. 2010(b)   
27 SOU:2000:20, s. 46 
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Flykting 

Sverige har undertecknat FN:s flyktingkonvention och binder sig därmed till att ge asyl åt 

förföljda människor.28 UNHCR definierar flykting som en person som: 

 … flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund 

av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk 

uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på 

grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet.29  

För att identifieras som flykting i Sverige ska personen ha sökt asyl och fått tillstånd som 

flykting, konventionsflykting, de-facto flykting, kvotflykting eller krigsvägrare att bosätta sig 

i Sverige.30 De två största grupperna innefattar dock inte under benämningen flykting, utan för 

uppehållstillstånd av humanitära skäl eller som anhöriginvandrare, inte av asylskäl. I Sverige 

kallas dock oftast alla för flyktingar innan det avgjorts om så är fallet.31 

Asylsökande 

Asylsökande definieras enligt följande: 

En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd mot förföljelse, 

men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller 

migrationsdomstol. 32 

Illegal immigrant 

Gruppen illegala immigranter innefattar en större del migranter, däribland en stor del av de 

asylsökande, och består av personer som har tagit sig in i landet olagligt. Till gruppen illegala 

immigranter tillhör även de som har stannat över perioden som berättigas genom visa eller 

annat tillstånd för att vistas i landet. Gruppen inkluderar också de som har fallit offer för 

trafficking, som i princip alltid befinner sig olagligt i landet.33 

 

 

                                                             
28 Björkman, I & Elfverson, J & Wedin, Å. 1996, s. 17 
29 UNHCR. Vem är flykting?  
30 Migrationsverket. Ordförklaringar. 2010(b) 
31 Björkman, I & Elfverson, J & Wedin, Å. 1996, s. 9‐10 
32 Migrationsverket. 2010(b) 
33 Koser, Khalid. Return, readmission and Reintegration: Changing Agendas, Policy Frameworks and Operational 
Programmes. I: Ghosh, Bimal. (Red). Return Migration. Journey of hope or despair? 2000, s. 66 
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Det assisterande  

Den gemensamma faktorn för alla återetableringsstödsprogram är att de är assisterande, i 

betydelse att immigranten får något slags stöd med hjälp av, eller från, staten.34 Stödet i den 

frivilliga återvandringen kan ses i många olika former. Det kan vara i finansiell form, som i 

Sveriges fall. Det kan även bestå av upplärning, utbildning eller hjälp med att få ett jobb. I 

Sverige består det av ett finansiellt stöd på 30 000 kronor per person, max 75 000 för en och 

samma familj. 35 Detta kan jämföras med det norska stödet som består av 15 000 norska 

kronor per person. I Sverige finns det stöd som innebär hjälp med att få kontakt med 

organisationer som jobbar med frivilligt återvändande. Stödet är begränsat till tre 

organisationer utomlands och ett fåtal frivilligorganisationer i Sverige. 36 Nedan följer en kort 

redogörelse för stödets bakgrund i Sverige och i internationella sammanhang. 

 

1.6 Bakgrund 
 

Återetableringsstödet i Sverige 

Återetableringsstödet finns för att ”… underlätta för personer att återvända till länder som på 

grund av svåra motsättningar har mycket begränsade förutsättningar för återetablering”. När 

stödet påbörjades år 2007 var det 20 000 kronor per vuxen, 10 000 per barn och maximalt 

50 000 kronor per familj.37 Idag har det höjts och är 30 000 kronor per vuxen, 15 000 kronor 

per barn, maximalt 75 000 kronor per familj. Det betalas ut till den som har fått sin 

asylansökan avslagen eller tagit tillbaka sin ansökan och självmant vill återvända. 38 Den 

asylsökande får vanligtvis information om möjligheten att söka återetableringsstödet i 

samband med beskedet om avslag på asylansökan. Information kan dock även ges innan 

beslutet tagits. Informationsmetoden av stödet har varierat, under vissa perioder kan 

informationen ske gruppvis. Det finns även skriftlig information i form av faktablad på olika 

språk. 39 

                                                             
34 Koser, K. 2001, s. 13 
35 Stadskontoret. Stöd till återetablering. 2010(d), s. 7 
36 Intervju med kontaktperson från Migrationsverket den 2010‐12‐15 
37 Stadskontoret. 2010(a), s. 11 
38 Stadskontoret. 2010(a), s. 7 
39 Stadskontoret. 2010(a), s. 26 
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Stödet påbörjades i augusti år 2007 och hade då slutdatumet 2010-12-31. Enligt 

Migrationsverkets budgetunderlag för 2011-2013 beskrivs det som angeläget att stödet 

förlängs.40 I budgetpropositionen för 2011 slogs det fast att återetableringsstödet förlängs med 

ett år, Migrationsverkets anslag förstärks även med 40 miljoner för att arbeta med stöd för 

människor som frivilligt vill återvända till sina hemländer.41  

 

Mellan 2007 och 2009 beviljade staten återetableringsstöd för migranter som ville återvända 

till Afghanistan, Gaza, Irak och Somalia. År 2010 utökades det till att även omfatta Burundi, 

etniska kosovoalbaner och ett femtontal Afrikanska länder. 18 000 ärenden som gäller 

återvändande avslutades 2009, varav 8000 genom självmant återvändande.42 Mellan 2007 och 

2009 var det 3596 somalier, irakier och afghaner som ansökte om återetableringsstöd i 

Sverige. 78 procent beviljades och 14 procent fick avslag.43 Det största intresset för 

återetableringsstödet i Sverige har funnits bland irakier. Fram till december 2009 utgjorde 

irakier 88 procent av de som sökt stödet och 90 procent av dem som fick det.44 Mellan 2007 

och 2009 har sammanlagt 74 miljoner kronor betalats ut som återetableringsstöd i Sverige.45  

 

IOM 

IOM är en mellanstatlig organisation som grundades 1951. De arbetar med migranter, 

regeringar, icke-statliga organisationer och internationella organisationer. Organisationen har 

127 medlemstater. Det är genom IOM som återetableringsstödet betalas ut, ett avtal mellan 

IOM och Migrationsverket reglerar hur utbetalningen av stödet ska ske. IOM tar betalat för 

sina tjänster, beloppet baseras på en fast summa per ärende och en procentsats av det 

utbetalda beloppet.46 År 2010 räknar Migrationsverket med att betala IOM 5 miljoner för 

tjänsten. Totalt beräknar Migrationsverket att det behövs 17 miljoner för att finansiera 

åtgärder inom återvändande år 2010.47 Enligt IOM så minskar återetableringsstödet risken för 

människorättskränkningar, bevarar flyktingarnas värdighet och kostar vanligtvis mindre för 

                                                             
40 Migrationsverket. Budgetunderlag 2011‐2013. 2010(c), s. 17 
41 Regeringen. Prop. 2010/11:1 Utgiftsområde 8. Förslag till stadsbudget 2011. Migration. 2010, s. 34 
42 Migrationsverket, Fler återvändande får etableringsstöd. 2009 
43 Stadskontoret. 2010(a), s. 25 
44 Stadskontoret. 2010(a), s. 24‐25 
45 Stadskontoret. 2010(a), s. 27 
46 Justitiedepartementet. Återvändande till Sverige. 2010, s. 26‐27 
47 Migrationsverket. 2010(c) s. 23 
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regeringen än påtvingat återvändande.48 Under de senaste 10 åren har 740 000 migranter tagit 

del av IOM:s återetableringsstöd i över 160 länder.49 

Återetableringsstödet beskrivs som ett bra alternativ, främst för migranten, till att blir 

deporterad. När återetableringsstödet infördes utgick IOM från fyra huvudpunkter:  

• Återskapa integriteten för migrationsprogram och bevara en rättvis asylprocedur 

• Respektera internationell lag 

• Öka samarbetet mellan länderna 

• Fokusera på orsaken till illegala migranter och därigenom säkerställa ett hållbart 

återvändande.50  

IOM har ungefär 100 olika projekt runt om i världen som alla utgår från, eller är varianter på, 

tre olika återetableringsstödsprogram. Ett som innebär generell hjälp att återvända vilket 

vänder sig till illegala migranter, flyktingar och personer som fått avslag på sin asylsökning. 

Det andra vänder sig till specifika utsatta grupper med inriktat och speciellt skydd för just den 

gruppen, och det tredje som är till för att hjälpa migranter som är strandsatta på vägen.51 IOM 

ställer sig bakom att det finns olika återvandringsstrategier, men om faktorn som fick 

migranten att lämna sitt hem i första hand inte är åtgärdade, finns en risk att en stor andel inte 

kommer stanna i landet som de återvänder till. Istället är risken stor att individen fortsätter att 

förflytta sig på grund av de omöjliga levnadsvillkoren de en gång flytt från.52 

Återetableringsstöd och återvändande i internationell kontext 

I slutet av 2009 var det 43.3 miljoner människor som tvingats lämna sina hemländer på grund 

av konflikter eller förföljelse, den högsta siffran sedan 1990-talet. Det var även den lägsta 

siffran av människor som frivilligt återvänt till sina hemländer på tjugo år, 251 000 flyktingar 

sammanlagt under år 2009.53  

 

Enligt ”The Green Paper”, skrivet av EU kommittén, som undersöker komplexiteten kring 

återvandring för illegala migranter, är en gemensam återvandringspolitik med liknande 

                                                             
48 IOM. Assisted Voluntary Return. 2008 
49 IOM. Assisted Voluntary Return and Reintegration. 2010  
50 IOM. 2008 
51 IOM. 2008 
52 IOM. 2008 
53 UNCHR. Refugees, Asylum‐seekers, Returnees, Internaally Displaced and Stateless Persons. 2010 
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principer gällande mänskliga rättigheter och värdighet nödvändigt.54 Rapporten fastslår att 

återvändande är en viktig förutsättning för att komma åt problemet med flyktingar, där 

frivilligt återvändande ses som en prioritet och deportering en sista utväg.55 Samma slutsatsen 

finns i flera dokument från EU. I “Draft directive on common standards and procedures in 

Member States for returning illegally staying third-country nationals” kommer kommittén 

fram till att återvandring är viktigt del i kampen mot illegal invandring.56 Även i ”The EU 

Return Policy: Premises and Implications” kommer man fram till att frivilligt återvändande är 

att föredra framför påtvingat.57 Enligt EU kommittén definieras återvändande / återvandring 

(Return) såsom;  

The process of going back to one’s country of origin, transit or another third country, 

including preparation and implementation. The return may be voluntary [i.e., 

assisted] or enforced.58  

 

Det behöver alltså inte vara ett hemland, det gäller endast förflyttandet ur ett EU land och har 

dessutom ingenting med någon slags återetablering i det andra landet att göra. Till skillnad 

från Migrationsverket görs här alltså ingen skillnad på återvändande och återvandring, mer än 

att det förstås genom kontexten. Att återvändandet/återvandringen skulle innebär möjligheter 

till stöd nämns inte heller, vilket görs i Migrationsverkets definition av återvändande och 

återvandring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54 Commission of European Communities. Green Paper. On a Community Return Policy on Illegal Residents.  
2002, s. 6 
55 Commission of European Communities. 2002, s. 7‐8 
56 European Union. Draft directive on common standards and procedures in Member States for returning 
illegally staying third‐country nationals. 2008 
57 Cassarino, Jean‐Pierre. The EU Return Policy: Premises and Implications. 2006, s. 2, 5 
58 Cassarino, J‐P. 2006, s. 4 
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2. Frivilligt?  
 

Frivillighet är ett mångtydigt begrepp och jag kommer redogöra för, och jämföra olika 

definitioner för att försöka fastställa frivilligheten i det ”frivilliga återvändandet”. Frivilligt 

återvändande behandlas inte i något internationellt regelverk och ses inte som acquis 

commuautaire59 då det är upp till varje enskild stat att välja att implementera ett 

återetableringsstödsprogram eller inte.60 Frivillighet definieras inte heller i den svenska 

lagstiftningen om återetableringsstödet. Länderna inom EU har, som tidigare redovisats, svårt 

att komma överrens om ett beteckningssätt för frivilligt återvändande och återetablering. 

Nederländerna har valt att inte använda sig av termen ”Voluntary” eftersom de ifrågasätter 

hur en illegal invandrare kan antas att återvandra frivilligt om han eller hon inte har laglig rätt 

att befinna sig i landet. 61 

Skillnaden mellan deportering och frivilligt återvändande är att det sistnämna är frivilligt. 

Frivilligheten ställs därmed som ett krav för att få återetableringsstödet. Jag ifrågasätter inte 

återetableringsstödet i sig, utan frågan om frivilligheten i återvändandet som en förutsättning 

för att få återetableringsstödet. Om individen ger sitt samtycke får denna finansiellt stöd, gör 

den inte det blir han eller hon deporterad, utan återetableringsstöd. Frivillighet är mångtydligt, 

men överlag kan man säga att det frivilliga är självvalt. En frivillig handling är en som utförs 

av fri vilja. Ofta har vi också lättare att förstå frivillighet om vi samtidigt definierar dess 

motsats, det vill säga tvånget. Det finns de som menar att begreppet inte blir begripligt utan 

dess motsats, och därmed definieras enklast som, ”frihet från tvång”.62 Med tvång avses ofta 

en frihetskränkande åtgärd där den berördes vilja åsidosätts. 63 Fullständig frihet är dock 

ovanligt. I boken ”Den organiserade frivilligheten” utgår man bland annat från att 

”frivilligheten är som regel inte helt frivillig”. Frivillighet framstår som mindre tvingande, 

men kan ändå vara högst produktiv.64 I det här fallet är den produktiv på så sätt att den tjänar 

pengar åt staten. Det är billigare med ett frivilligt återvändande än med deportering med 

tvång. I Storbritannien kostade deportering staten 11 000 pund per person, det frivilliga 

                                                             
59 Acquis commuautaire betyder ungefär ”gemenskapens regelverk”. Det är EU‐ländernas gemensamma regler 
och skyldigheter såsom deklarationer, resolutioner, internationella avtal och EG‐domstolens domare. 
Kandidatländerna måste godta ”aquin” och göra EU‐rätten en del av sin lagstiftning för att kunna ansluta sig till 
EU.  
60 European Migration Network. 2007, s. 20 
61 European Migration Network. 2007, s. 11‐12 
62 Boström, M, Forssell, A, Jacobsson, K, Tamm Halltröm, K.. Den organiserade frivilligheten. 2004, s. 8 
63 Boström, M. et al. 2004, s. 8 
64 Boström, M. et al. 2004, s. 208 
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återvändandet kostade 1000 pund per person. När andra administrativa konstanter räknades 

kostade den frivilliga återvandringen mindre än 1/3 av kostnaderna för deportering. 65  

Adekvat information är även en del av frivilligheten. Man kan alltså tala om tvång som en 

situation vilken innebär att individen inte givit ett samtycke som både är informerat och 

frivilligt. Enligt utredningen om steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975 så är ett samtycke 

informerat om individen har förstått vad samtycket innebär och det är frivilligt om samtycket 

ges utan påtryckningar. 66 Migrationsverkets definition av självmant eller frivillighet beskrivs 

dock annorlunda än uppfattningen som utredningen om tvångssterilisering hade. 

Migrationsverkets definition innebär att det frivilliga återvändandet ska vara på eget initiativ. 

Om det är på eget initiativ skulle dock inte övertalning kunna räknas som en del av det 

frivilliga återvändandet. Definitionen fortsätter dock med att du alternativt, åtminstone 

accepterar beslutet att du inte får stanna i Sverige. 67  Detta skulle vidare kunna innebära att 

övertalning eller påtryckning är en del av det frivilliga återvändandet. Slovakien däremot har 

definierat (frivillig) återvandring i sin lag enligt § 2 (j) såsom;  

Shall mean return to the country of origin or former residence of an alien who 

requested return. Voluntary return is based on a voluntary decision taken by 

individuals on the basis of adequate and full information. Return is not voluntary when 

the decision is elicited as a result of lack of effective protection in the host country, an 

imposition of sanctions, or lack of adequate and true information.68 

De har alltså gått längre i sin definition än vad Sverige har. Den slovakiska definitionen 

innefattar även att beslutet inte är frivilligt om personen inte erhållit adekvat information. 

Men vad är då adekvat information? Det är ett svårtolkat begrepp, och uppfattningen om 

informationen kan variera. Personen som ska ge sitt samtycke kan tyckas bli utsatt för tvång, 

medan den som ger informationen vill beskriva det som övertalning, gränsen kan vara 

flytande. Dock kan, som ovan förklarat, övertalning eller påtryckning äventyra frivilligheten 

eftersom samtycket då inte skett utan press. 69 Ytterligare problematik kan uppstå då vissa 

människor inte har samma sinnesnärvaro, avgörandet om huruvida en person med 

                                                             
65  Council of Europe. The Parliamentary Assembly. Voluntary Return Programmes: an effective, humane and 
cost effective mechanism for returning irregular migrants. 2010, s. 9 
66 Socialdepartementet. 2000, s. 29 
67 Migrationsverket. Återvända självmant. 2010(a).  
68 Stančová, Kateřina. Assisted Voluntary Return of Irregular Migrants: Policy and Practice in the Slovak 
Republic. 2010, s. 196 
69 Socialdepartementet. 2000, s. 29 
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förståndshandikapp som försvårar förståelse av information har givit samtycker eller inte är 

svårt. 70 

I en situation där den asylsökande har fått sin ansökan avslagen har personen två alternativ till 

att frivilligt återvända; att bli deporterad eller att gå under jorden. Frågan är då om man kan 

uppfatta dessa valmöjligheter som frivilligt just för att det finns ett, eller i detta fall två val, 

eller om detta är ett exempel på administrativt tvång.71 Utredningen som gjordes gällande 

tvångssteriliseringen i Sverige slår fast att frivillighet inte alltid införlivas av den enkla 

anledningen att det finns en valmöjlighet. Det måste vara ”reella valmöjligheter utan [att] de 

utgör tvångsliknande situationer”. Administrativt tvång beskrivs kunna äga rum då 

”steriliseringen ställs som utryckligt villkor för något annat, exempelvis /…/ för att få statligt 

ekonomiskt bidrag”72 eller när ”… sterilisering ställs som villkor till utskrivning från anstalt 

eller institution…”.73 Vi skulle kunna byta ut steriliseringen mot det frivilliga återvändande. 

Om personen frivilligt återvänder får denna ekonomiskt bidrag, personen har inga andra reella 

möjligheter som inte innefattar tvång, förutom möjligtvis att gå under jorden, om nu detta kan 

räknas som ett reellt val, vilket kan ifrågasättas. Om man inte ”väljer” att frivilligt återvända 

blir man deporterad, i väntan på detta blir man satt i häktet för att polisen sedan ska föra ut en 

ur landet. Häktet skulle kunna jämföras med en anstalt eller institution, vilket man inte skulle 

behöva sitta i om man valde det ”frivilliga återvändandet”. När individen ger sitt samtycke till 

att återvända erhåller denna förvisso inte statligt bidrag i den meningen att det är staten som 

betalar pengarna, men staten betalar likväl för tjänsten att pengarna ska delas ut av IOM. 

 På migrationsverkets hemsida står det ”Du väljer själv om du lämnar Sverige med 

Migrationsverkets hjälp (självmant återvändande) eller om din utresa ska bli en uppgift för 

polisen (återvändande med tvång).” Personen har alltså enligt migrationsverkets egen 

hemsida inget annat val som inte innefattar tvång. En kristen irakisk man beskriver i ett 

reportage från Sveriges Radio hur han fick tre alternativ när hans asylansökan nekats. Han 

kunde välja att samarbeta med de svenska myndigheterna och flygas till norra Irak, om han 

vägrade skulle ärendet överlämnas till polisen. Det tredje alternativet var att bli gripen på plats 

och tvångsutvisas till staden han flydde från, Bagdad. När Sveriges Radio frågar fyra kristna 

irakier varför de gick med på att återvända frivilligt till ett land där de riskerar att bli förföljda, 

bara för att sen fly igen, blev svaret detsamma för alla; Det var det enda säkra alternativet. De 
                                                             
70 Socialdepartementet. 2000, s. 23 
71 Socialdepartementet. 2000, s. 33 
72 Socialdepartementet. 2000, s. 33 
73 Socialdepartementet. 2000, s. 29 
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var alla rädda för att återvända till Bagdad, och om de återvände frivilligt skulle de flygas till 

norra Irak, vilket är säkrare för kristna irakier, och dessutom få 30 000 kronor i 

återetableringsstöd. Sveriges Radio spelade år 2009 in ett samtal med en handläggare och en 

av de kristna irakierna, där handläggaren säger till mannen att ”… något är bättre än inget” 

och att mannen ju kan ta sina 30 000 i återetableringsstöd och sedan åka till något annat icke-

europeiskt land. Handläggaren fortsätter ”Du har inget val. Om du vägrar kommer polisen 

och ta dig och skicka ut dig med tvång. Du har inget val.”74 

Frivilligheten kan även dölja maktförhållanden, hur aktörer möts, samtalar, förhandlar och 

fattar beslut, även vilka regler och diskurser som ligger bakom dessa beslut påverkar 

frivilligheten. Aktörerna, i det här fallet handläggarna på Migrationsverket, har en viss makt. 

De har den ”rätta” och legitima expertisen i frågan och den rätta positionen. De är en del av en 

organiserad kontext som gör att de har makt att hänvisa till frivilligt återvändande.75 

2.1 IOM och UNHCR:s definitioner 
 

IOM definierar frivilligt såsom 

  

…voluntariness exists when the migrant’s free will is 

expressed at least through the absence of refusal to return, e.g. by not resisting 

boarding transportation or not otherwise manifesting disagreement. From the 

moment it is clear that physical force will have to be used to effect movement, 

national law enforcement authorities would handle such situations.76 

 

Samtidigt menar de att det ofta inte finns någon knivskarp gräns för skillnden mellan 

deportering och frivilligt återvändande. Definitionen fokuserar på den fysiska viljan att 

förflytta sig utan något slags motstånd från den sökande. Enligt IOM:s definition är alltså 

frivilligheten redan uppfylld då det inte finns något aktivt motstånd i själva 

återvändandeprocessen. Man kan därmed ifrågasätta om migranten är medveten om hans eller 

hennes betydelse av frånvaro av motstånd att förflyttas. Frånvaro av motstånd kan innebära 

frivillighet, men även ha sitt ursprung i att migranten blivit skrämd till sin handling. 

Definitionen tar inte heller hänsyn till att det finns situationer, vilka är oacceptabla under 

                                                             
74 Sveriges Radio. Irakier ser sig tvingad till frivillighet. Raymod ”Frivillig återvändare”. Publicerat: Tisdag 11 
Augusti 2009. Kl06:18 Ekot.  
75 Boström, M. et al. 2004, s. 208‐209 
76 IOM. Return Policies and Programmes. 1997, s. 236 
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internationell lag, som kan ha medverkat till beslutet att återvända. Exempelvis, när beslutet 

att återvända går emot internationell lag, såsom artikel 7 i ICCPR (International Coventant on 

Civil and Political Rights) vilken fastställer rätten att inte bli torterad77, är det svårt att tala om 

ett val av frivilligt eller tvångsliknande återvändanden.78 AI (Amnesty International) har 

under längre tid fört kritik mot IOM och deras AVR program, då de ifrågasätter IOM:s roll, 

som aktivt uppmuntrar asylsökande att återvända till sitt hemland. AI ifrågasätter också 

huruvida det kan vara ett frivilligt återvändande när alternativet till att återvända ”frivilligt” är 

att stanna kvar i landet illegalt eller spendera resten av tiden i häktet medan man väntar på att 

bli deporterad.79 De menar också att det måste vara ett hållbart återvändande, annars finns det 

en stor risk för att personen emigrerar igen och därmed utsätts för stora risker av 

människorättskränkningar. Beslutet om att återvända eller inte, bör även baseras på hur 

människorättssituationen i landet.80  

 

UNHCR:s beskrivning av frivillighet skiljer sig dock avsevärt från IOM:s. UNHCR menar att 

principen om frivillighet måste ses i relation till två faktorer; hur ser situationen i hemlandet 

ut (alltså ett informerat beslut) och; hur ser situationen i det asylsökande landet ut (alltså ha 

möjlighet till ett fritt val). UNHCR menar vidare att en av de viktigaste faktorerna för att 

påvisa frivillighet är personens lagliga status i det asylsökande landet. Om personen vistas 

lagligt i landet, har sina rättigheter tillgodosedda och har rätt att bosätta sig i landet är det 

mycket stor chans att deras val att återvända är fritt och frivilligt. Har de däremot inga 

rättigheter, blir utsatta för påtryckningar eller hålls inspärrade vid stängda läger kan de 

förvisso ”välja” att återvända, men detta kan inte räknas som en frivillig handling.81 Enligt 

UNHCR:s definition skulle alltså återvändandet i Sverige inte vara frivilligt, eftersom de 

asylsökande som fått avslag inte befinner sig lagligt i landet. Det finns dock möjligheter att gå 

runt den här definitionen, vilket UNHCR gjort tidigare. 1993 skrev UNHCR, den 

sydafrikanska regeringen och Moçambique ett ”Basic Agreement” gällande ett 

återvändandeprogram för Moçambiques flyktingar i Sydafrika. Dokumentet innehöll förvisso 

definitionen ovan, men gick runt den genom att bland annat lägga till att flyktingarna ”… 

                                                             
77 Brownlie, Ian &Goodwill‐Gill, Guy S. Basic Documents on Human Rights.2006, s.361 
78 Noll, George. Protecting the Dignity and Human Rights of Different Categories of Return. I: Ghosh, Bimal. 
(Red). Return Migration. Journey of hope or despair? 2000, s. 113‐114 
79Amnesty International. Statement to the 86th Session of the Council of the International Organization for 
Migration (IOM). 2003, s. 2 
80 Amnesty International. 2003, s. 4 
81 UNCHR. Handbook on Voluntary Repatriation: International Protection. 1996, s. 10 
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shall enjoy legal protection, but shall not have automatic entitlement to social, economic and 

welfare rights”82 Genom denna post hoc legaliseringen tilläts Sydafrika att använda sig av 

frivilligt återvändande av asylsökande som inte hade laglig rätt att befinna sig i landet.83 

 

I undersökningen som gjorts av den norska Utledningsnämden visade det sig att migranterna 

inte återvänt på grund av att återetableringsstödet lockade, utan för att alla de andra 

alternativen var värre. En minoritet refererade dock till ”push and pull” faktorer, så som att de 

inte fick något jobb i Norge eller att de hade hemlängtan. Många menade att de blivit mer 

eller mindre tvingade, men att detta var ett sätt för dem att återvända med värdighet. 84 Nedan 

kommer en kortare redogörelse för hur värdighet kan förstås i det här sammanhanget.  

 

2.2 Värdighet 
 

I diskursen kring återetableringsstöd och frivilligt återvändandande återkommer argumentet 

att frivillig återvandring är bättre än deportering eftersom det värdigt. Detta får mig att dra 

slutsatsen att deportering inte är värdigt. Skillnaden mellan deportering och frivillig 

återvandring är först och främst att återvändandet är frivilligt och deporteringen är tvingande. 

Något som inte är frivilligt kan alltså, sedan tidigare redovisning, benämnas med begreppet 

tvång.85  Jag utläser därmed att det som gör återvändandet värdigt är just att det är frivilligt 

och det som gör deporteringen ovärdig är att den är tvingande. Återvändandet som sådant har 

ingen negativ eller positiv laddning i sig och utgör därmed ingen indikator för om det är 

värdigt eller inte. IRLP (International Refugee Law Project) gjorde en utredning 1995 som 

undersökte hur man ska tolka värdighet och säkerhet i flyktingsammanhang. De menar att 

värdighet mäts genom kvaliteten på livet vid återvändande. De menar också att värdighet är 

en indikator på rätten att uppnå den mänskliga potentialen, vilken bestäms av människan 

själv. 86 Om återvändandet är värdigt eller ej, skulle alltså endast kunna bestämmas av 

individen som återvänder. Eftersom ingen uppföljning gjorts i Sverige av frivilligt 

                                                             
82, Dolan, Chris. Repatriation from South Africa to Mozambigue. I:  Black, Richard & Koser, Khalid. (Red) The end 
of the refugee cycle? Refugee repatriation & reconstruction.  s. 87 
83 Dolan, C. 1999, s. 87‐88 
84 Utlendingsnemden. 2008, s.  
85 Socialdepartementet. 2000, s. 29 
86 Preston, Rosemary. Dialouge with reference a study of the social application of refugee law concerning  
repatriation in safty and dignity. 1995, s. 4 
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återvändande med återetableringsstöd,87 och man därmed inte haft chansen att fråga individer 

om deras upplevelse av värdighet, är det enligt IRLP:s tes, svårt att se huruvida återvändandet 

är värdigt eller ej. Däremot finns det enligt den norska utredningen av återetableringsstödet 

tecken på att så skulle kunna vara fallet. I utredningen intervjuades ett antal afghaner som valt 

att frivilligt återvandra, de beskrev att de tog beslutet att frivilligt återvända eftersom det var 

ett sätt att återvända värdigt. 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
87 Intervju med representant från Migrationsverket. Datum 2010‐12‐15 
88 Utlendingsnemden. 2008, s. vi‐vii 
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3. Återetableringsstödets syfte 
 

Enligt Migrationsverket är syftet med återetableringsstödet att få fler personer att självmant 

välja att återvända, samt att underlätta återvändandet. Själva ”underlättandet” av 

återvändandet kan betyda många olika saker. Migrationsverket menar att återetableringsstödet 

är en del av underlättandet. Det kan underlätta för människor som befunnit sig en längre tid i 

Sverige att få ett finansiellt stöd som en hjälp att exempelvis starta ett mindre företag.89 

Regeringen skriver på sin hemsida att många människor satsar alla sina pengar på att komma 

till Sverige och att återetableringsstödet då ska vara en hjälp när de fått sin asylansökan 

nekad.90 Enligt Stadskontoret är stödet avsett för att få fler personer att återvända. 

Stadskontoret utvecklade i sin undersökning en analysmodell vars syfte är att se om den 

asylsökandes beteende har förändrats.91 De kom fram till att varken den statiska analysen eller 

intervjuerna visade att stödet underlättar återvändandet i den meningen att det är avgörande 

för om personen återvänder eller ej. Stadskontorets åsikt delas dock inte av alla. Svenska 

regeringen menade år 2008, innan någon utredning gjorts, att stödet har bidragit till ökat 

återvändande.92 Vad den slutsatsen baseras på är oklart. Idag har uppfattningen inte ändrats, 

återvändararbetet påpekas även vara framgångsrikt enligt Regeringen i Budgetunderlaget för 

2011-2010. Återvändararbetets framgång sägs bero på återvändaravtal, återetableringsstöd 

och samarbete med frivilligorganisationer.93 Migrationsverket menar att Stadskontorets 

undersökning inte ser till hela bilden, det går inte att isolera effekterna och det behövs göras 

djupintervjuer för att få en bättre bild.94 

En av avsikterna med återetableringsstödet beskrivs enligt IOM vara att minska risken för 

människorättskränkningar.95 Ändå nämns inte mänskliga rättigheter i Stadskontorets 

uppföljning av det svenska återetableringsstödet. Det finns därmed vidare skäl att ifrågasätta 

uppföljningens relevans, eller kanske mer troligt, om mänskliga rättigheter anses vara viktiga 

för återetableringsstödets syfte av den svenska regeringen och Migrationsverket. Syftet 

                                                             
89 Intervju med representant för Migrationsverket. Datum: 2010‐12‐15 
90 Justitiedepartementet. Återvändande från Sverige. 2010  
91 Stadskontoret. Uppföljning av återetableringsstödet. 2010, s. 7 
92 Bilström, Tomas & Ask, Beatrice. Två år med Justitiedepartementet. 2008, s. 15 
93 Migrationsverket. 2010(c)  s. 23 
94 Intervju med representant för Migrationsverket. Datum: 2010‐12‐15 
95 IOM. Assisted Voluntary Return.2008 
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beskrivs enligt Migrationsverkets hemsida vara att undersöka om stödet har underlättat 

återvändandet, alltså ingenting om människorättskränkningar har minskat eller inte. I en 

intervju med en expert på återvändande från Migrationsverket, är experten inte medveten om 

IOM:s argument. Vidare säger experten att det inte är något Migrationsverket reflekterat över 

och att det får stå för IOM.96 Slutsatsen att mänskliga rättigheter inte anses som viktig för 

återetableringsstödets syfte enligt Migrationsverket skulle därmed alltså kunna tas.   

Ett annat syfte med stödet skulle kunna vara att dess effekter är avsedda att göra det lättare för 

migranten att återetablera sig i sitt hemland. Detta tycks även vara en önskan från 

Migrationsverket som menar att ”tanken faktiskt är att personen i fråga ska återetableras i sitt 

hemland”.97 Återetableringen innefattar enligt Stadskontorets uppföljning sådant som bostad, 

arbete och nätverk. De ställer sig tveksamma till om 30 000 kronor räcker till detta. 

Ytterligare så kan pengarnas värde variera, kostnadsnivåerna i till exempel Irak är betydligt 

högre än de i Somalia.98 Organisationer och myndigheter är övergripande överrens om att lite 

pengar är bättre än inget alls. Men troligheten i att syftet med stödet skulle vara att förbättra 

migrantens möjligheter i sitt hemland kan ändå ifrågasättas, inte på grund av beloppet, utan 

eftersom det finansiella stödet är det enda stödet för många av migranterna. Annat stöd som 

IOM erbjuder såsom rådgivning och utbildning i hemlandet skulle kunna förbättra 

återetableringsmöjligheterna för alla migranter, inte bara för vissa. Såsom stödet är utformat i 

Sverige idag finns det begränsade möjligheter för de återvändande, beroende på vart de 

återvänder. Idag samarbetar Migrationsverket med organisationer i Serbien och Kosovo där 

migranten kan få ytterligare hjälp och rådgivning.99 Flyktingarna har olika anledningar till 

deras flykt från hemlandet och det är också troligt att alla inte behöver samma sorts hjälp. I 

Storbritannien och Nederländerna får vissa migranter, exempelvis offer för trafficking, 

individer med fysiska eller psykiska medicinska problem och ensamkommande barn speciell 

hjälp under sitt återvändande och även med återetableringen i hemlandet.100 I Norge finns ett 

speciellt program, IRRANA (Information, Return and Reintegration of Afghan Nationals to 

Afghanistan) för afghaner som innebär att de får ytterligare hjälp när de återvänder till sitt 

hemland. De får välja mellan tre olika sorters stöd, antingen upplärning, bli refererade till jobb 

eller att få extra penningbidrag för ett uppstartande av en litet företag. När gruppen afghaner 

frivilligt återvänt till hemlandet blev alla rekommenderade att starta företag, vilket de senare 
                                                             
96 Intervju med representant för Migrationsverket. Datum: 2010‐12‐15 
97 Intervju med representant från Migraitonsverket. Datum: 2010‐12‐15 
98 Stadskontoret. 2010(a), s. 48‐49 
99 Intervju med representant från Migrationsverket. Datum: 2010‐12‐15 
100 European Migration Network. 2007, s. 26 
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ångrade. Istället hade de velat ha upplärning, eftersom de inte hade erfarenhet av företagande. 

101 Detta är ett exempel på att finansiellt stöd kanske inte är det bästa för syftet att individen 

faktiskt ska återetablera sig i hemlandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
101 Utledningsdirektoratet. Return with dignity, Return to what? 2008, s. 6 
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4. Förutsättningar för en framgångsrik återvandringspolitik 
 

Khalid Koser menar att anledningen till att fler och fler länder börjar använda sig av 

återetableringsprogram är för att den tvingande återvandringspolitiken, alltså deportering, 

fungerat dåligt.102 Enligt Koser är en lyckad och stabil återvandring av illegala migranter 

sannolikt delvis beroende av hur framgångsrik återetableringen är i hemlandet. Utan en 

framgångsrik återetablering i hemlandet är det sannolikt att återvandringen inte är hållbar och 

att migranten illegalt kommer försöka ta sig in i något annat Europeiskt land.103 Det kan dock 

finnas problem med att få ett bra samarbete med hemlandet. I vissa länder ses det som ett svek 

att ha emigrerat från landet och när de återvänder finns det risk för förföljelse.104   

Det går inte att säga till hundra procent att alla texter jag analyserat gjort samma skillnad som 

Migrationsverket gjort gällande återvandring (där man alltså befinner sig lagligt i landet) och 

återvändande (vilket innefattar illegala migranter eller individer som fått sin asylansökan 

nekad), även om detta varit min ambition. I Kosers undersökning och min valda teori beskrivs 

att nästan alla program som finns i rapporten  

Is a ’dual track policy, whereby those migrants who do not parcipatet in assisted 

return programmes face involuntary and basically unassisted return.105  

Detta betyder alltså att de flesta program motsvarar Migrationsverkets återvändande, men att 

det finns exempel som skulle kunna motsvara den svenska återvandringen, där man inte står 

framför det enda ”alternativet” att bli deporterad. Jag ser dock inte att detta minskar 

trovärdigheten för min teori, då den största delen av rapporten syftar till återvändande, och 

teorin alltså även är högst användbar på återvändande. 

Utifrån Kosers fem förutsättningar för en god återvandring har jag undersökt på vilket sätt 

formen av det Svenska återetableringsstödet uppfyller de olika punkterna. I början av varje 

förutsättning ger jag en kort argumentation om varför Koser anser förutsättningen som 

väsentlig för ett framgångsrikt återvändande.  

 

 

                                                             
102 Koser, K. 2001, s. 12 
103 Koser, K. 2001, s. 5 
104 Koser, K. 2001, s. 45 
105 Koser, K. 2001, s. 23 
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4.1 Vilket samarbete finns mellan Migrationsverket och andra organ? 
 

Det finns anledningar att tro att ett samarbete med andra organisationer leder till större 

genomslag av programmen. I Frankrike samarbetade man med relevanta 

migrationsorganisationer, detta beskrivs också vara en av anledningarna till att informationen 

om återetableringsstödet spreds så pass bra bland potentiella återvändare. Även ett 

nederländskt återetableringsstödsprogram som riktade sig mot kosovoalbaner fick större 

genomslag än andra nederländska program. Skillnaden var att stödet riktat mot kosovoalbaner 

samarbetade med relevanta organisationer.106 

Vilket samarbete finns mellan det svenska Migrationsverket och andra organ? 

Enligt Migrationsverket är de internationella organisationerna de har kontakt med UNHCR 

och Red Cross Federation. Vad det är för slags kontakt eller hur samarbetet ser ut finns dock 

inte redovisat. Det finns även samarbetsorganet NSHF (Nordisk Samrådsgrupp på Hög nivå 

för Flyktingfrågor) som arbetar med återvandring och däribland frivilligt återvändande. NSFH 

är främst till som informationskälla för Justitiedepartementet. Mötena har med en mer 

praktiskt inriktning där man utbyter erfarenheter och där Migrationsverket ibland är med som 

experter.107 Enligt Migrationsverkets hemsida finns det även kontaktpersoner som samarbetar 

med kommuner, näringsliv, invandrarnas riksförbund och frivilligorganisationer när det gäller 

återvandring. Om detta även rör frivilligt återvändande är oklart. 108 Svenska Röda Korset 

stöder enligt deras hemsida återvändande under säkra och värdiga former. De har just nu tre 

olika projekt i Kosovo, Irak och Serbien där återvändandet ska underlättas genom information 

och rådgivning i Sverige. Röda korset menar också att om individen riskerar att hamna i ett 

humanitärt utsatt läge, finns det även begränsad hjälp att få i hemlandet.109 Migrationsverket 

har även genomförts två informations och erfarenhetsutbyten, benämnt som dialoger, som har 

genomförts med inriktning på Irak.110 Migrationsverket erbjuder stöd först och främst 

finansiellt. Det finns andra aktörer som den frivilligt återvändande kan vända sig för att få råd 

och hjälp, såsom Stockholm stads återvandringskontor. De finansieras av 

utbildningsförvaltningen och är till för stöd för dem som funderar på att återvandra och 

återvända. I deras utbildningsfolder om återvandring finns konkreta förslag på ett 

                                                             
106 Koser, K. 2001, s. 22‐23 
107 Intervju med representant från Migrationsverket. Datum 2010‐12‐15 
108 Migrationsverket. Återvandring. 2010(d) 
109 Jonsson, Ewa. Att återvända till Irak, Serbien och Kosovo. 2008. 
110 Migrationsverket. 2010(d) 
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tillvägagångssätt för hur man ska påbörja sin återvandring, om den alls ska påbörjas. 

Återvandringskontoret säger sig finnas för dem som känner en, förvisso beskrivet som 

obefogad, rädsla för att ta kontakt och fråga myndigheterna om råd.111 Viktigt att klargöra är 

att även om Migrationsverket önskar att samarbeta med frivilligorganisationer för att förbättra 

stödet, så är det inte alltid möjligt. Organisationen FARR är till exempel inte intresserad av 

något samarbete, eftersom de menar att Migrationsverket lägger allt för stor vikt vid 

återvändandet. Vidare menar organisationen att det inte är humant att skicka tillbaka 

migranter till krigsdrabbade länder.112 

 

4.2 Finns det något samarbete med hemlandet? 
 

IOM ser positivt på att det finansiella stödet kombineras med praktiska åtgärder i hemlandet. 

De anser också att det är ovanligt att staten inte kopplar det finansiella stödet till andra 

åtgärder i hemlandet.113 Förutsättningarna för att samarbetet ska lyckas beror på båda 

parterna, alltså Sverige och det landet som migranten ska återvända till. Det finns fall då 

hemlandet inte har samarbetat särskilt väl, och exempelvis vägrat skriva ut resedokument, 

vilket gör återvändandet svårt. Att det finns ett samarbete är inte alltid en indikation på om det 

är effektivt, utan beror på hur pass samarbetsvilligt hemlandet är.114 Andra problem med 

samarbete mellan länderna, kan vara att det inte alltid är helt klart vilken nationalitet individer 

har. Den Schweiziska regeringen hade problem med Pakistanska medborgare, då den 

pakistanska regeringen inte ville erkänna deras identitet som pakistanier, utan menade att de 

var afghaner. För att lösa detta gavs förslaget att Schweiz ska ta tillbaka återvändande till 

Pakistan, om det visar sig efter återvändandet att de inte har pakistansk nationalitet. 

Vilket samarbete finns mellan Sverige och hemlandet? 

På regeringens hemsida redovisas att Sverige ingått ett återtagandeavtal med ett antal länder, 

vidare identifieras inte vilka.  Avtalen reglerar tillvägagångssätt och förutsättningar för att den 

ena parten ska återta immigranten som vistas utan tillstånd på den andra partens territorium. 

                                                             
111 Utbildningsförvaltningen Stockholmsstad. En dag ska jag återvandra. Information för dig som har 
återvandringsplaner.  
112 Shelly, Richard. Migrationsverkets nya projekt får hård kritik. 2008 
113 Stadskontoret. 2010, s. 47 
114 Koser, 2001, s. 21 
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Avtalen ska också fungera som en grund för vidare samarbete i migrationspolitiska frågor 

mellan länderna.115 

 

4.3 Inkludering av migrantens samhälle och lokala NGO:s 
 

Det finns flera anledningar till att det är viktigt att ha kontakt med organisationer i hemlandet. 

En anledning är tillgång till information, vilket är väldigt viktig i migrantens beslut att 

återvända.116 Studier har visat att skillnaden i tillgång till information, hur ofta informationen 

framförs, av vilka och vilket flöde av informationen som ges kan vara avgörande för 

migrantens beslut om att återvända. Koser menar att migranter utvärderar information på tre 

olika grunder: trovärdighet, noggrannhet och innehåll. Ett sätt att utvärdera trovärdighet är att 

se på källan. Studier har visat att om informationen kommer från andra flyktingar anses den 

som mer trovärdig. 117 Även om det finns många andra anledningar till att åka hem, såsom 

hemlängtan och begränsade möjligheter i det nya landet, så är informationen ofta en viktig del 

i beslutet. I det franska återvändandeprogrammet fick migranten vara med och planera sitt 

återvändande. En del i detta var att representanter från lokala organisationer var inkluderade i 

planeringen. Vidare identifierades detta som en anledning till att informationen om 

återvändandeprogrammet spreds så fort bland potentiella återvändande. Det konstaterandes 

också att bristen på information var en anledning till att Nederländernas återvändandeprogram 

attraherade så få ansökningar. 118 

Inkludering av migrantens lokala samhälle och NGO:s i Sverige 

Migrationsverket samarbetar med tre lokala organisationer. Två stycken finns i Serbien, 

PRAXIS och GRUPA 484. PRAXIS är en icke-statlig organisation som bland annat jobbar 

för flyktingars mänskliga rättigheter. Detta genom att ge rådgivning, jobba med att få bort 

stora hinder i systemet och arbeta med att minska fattigdom.119 Enligt PRAXIS hemsida är 

samarbetet med det svenska Migrationsverket en form av ett projektarbete, vilket finansieras 

av Migrationsverket, för hållbart återvändande för romer. Arbetet består bland annat av 

information om frivilligt återvändande och återvandring, gratis rådgivning och framförallt 

                                                             
115 Justitiedepartementet. Återvändande från Sverige. 2010  
116 The end of the refugee cycle? 1999, s. 113 
117 Koser, K. Information and refugee migration: the case of Mozambican refugee in Malawi. 1996, s. 2‐15 
118 Koser, 2001, s. 22‐24 
119 PRAXIS. What is PRAXIS?  
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hjälp med att få tillgång till dokument för att registrerar sig i hemlandet.120 GRUPA 484 är en 

icke-statlig organisation som jobbar med mångkulturalism, mot deportering och med att 

hjälpa individer att få utbildning. Svenska Röda Korset finns även i Kosovo där de har ett 

traumacenter där det finns möjlighet för de som återvänder att få hjälp.121 

GöterborgsInitiativet är ytterligare en organisation som erbjuder skolutbildning, 

praktikutbildning och arbetsförmedling på ett femtontal orter i Somalia.122   

 

4.4 Uppföljning av återvändande 
 

I två franska återvändandeprogram för rumäner och etiopier följde man upp återvändandet 

genom att skaffa kontor i länderna. På kontoret kunde de återvändande få råd och hjälp av 

experter och utbildad personal. Detta beskrivs vara en anledning till varför återvändandet 

visade sig vara hållbart och lyckat för individerna.123  

Uppföljning av återvändandet i Sverige 

Migrationsverket följer inte upp återvändandet. Personerna som frivilligt återvänt har 

möjlighet att själva ta kontakt med de olika organisationerna som Migrationsverket 

samarbetar med på plats i hemlandet. Detta är inte något som Migrationsverket är inblandade 

i, utan det är upp till var och en av de som återvänder om de vill ha någon hjälp av 

frivilligorganisationerna.124 Jag drar därmed slutsatsen att det inte anses viktigt för 

Migrationsverket att kontrollera hur återvändandet fungerar för individen. Stadskontoret 

rekommenderar dock i sin undersökning att det görs uppföljande och djupintervjuer med de 

som återvänt för att se hur effektivt återetableringsstödet fungerat. 

 

 

 

                                                             
120 PRAXIS. Contribution to Sustainability of Return of Roma from Sweden and Other Countries in Europe in 
Serbia.  
121 Intervju med representant från Migrationsverket. Datum: 2010‐12‐15 
122 Migrationsverket. Projekt som ger stöd åt återvändande. 2010(e) 
123 Koser, K. 2001, s. 23 
124 Intervju med kontaktperson från Migrationsverket. 2010‐12‐15 
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4.5 Minska alternativ till återetableringsstödsprogrammen  
 

Alternativet till frivillig återvandring är deportering, och frivilligt återvändande blir därmed 

det ”bättre” alternativet. Men i en del länder, som Nederländerna, finns det ytterligare 

”alternativ”. I en undersökning visade det sig att etiopiska asylsökande insåg att om de inte 

deltog i deporteringsprocessen, eller gjorde sig otillgängliga, så blev de inte deporterade. 

Detta blev alltså ännu ett alternativ och följaktligen var det inte så många som valde att 

frivilligt återvända. Detta berodde dock även på Etiopiens ovilja att skaffa fram resedokument 

för deporterade etiopier.125 Ett förslag som ges för att minska alternativen är att minska social 

och ekonomisk hjälp för de som fått sin asylansökan nekad.126  

Sverige 

Det finns få alternativ till återetableringsstödet i Sverige, om man har fått avslag på sin 

asylansökan. Det är alltså en lyckad politik för återetableringsstödet om alternativen blir så få 

som möjligt. Men frågan är om detta inte är ett hot mot frivilligheten. Färre val, reella val, 

leder till minskad frivillighet. Är det då så att minskande alternativ till återetableringsstödet 

gör frivilligheten så liten som möjligt? Kan återetableringsstödet vara framgångsrikt och 

frivilligt samtidigt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
125 Koser, K. 2001, s. 23 
126 Koser, K. 2001, s. 24 
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5. Frivilligt och framgångsrikt?  
 

Frivilligheten i återvändandet har tidigare ifrågasatts. Detta på grund av att det finns få eller 

inga reella val som inte innefattar tvångsliknande situationer. Hur ställer sig då Kosers teori 

om de olika förutsättningarna till graden av frivillighet? Är de förenliga med varandra? 

Jag utläser att de olika förutsättningarna i Kosers teori kan verka mot olika syften. De tre 

första, samarbete med hemlandet, samarbete mellan migrationsverket och andra organ samt 

inkludering av migranten samhälle och lokala NGO:s kan antas tjäna syftet att underlätta för 

migranten att återetablera sig. Här skulle man kunna driva tesen att även syftet att få fler att 

återvända skulle kunna tjäna på ovannämnda förutsättningar. Om man kan visa att 

återvändandet är hållbart skulle detta kunna få fler att vilja återvända frivilligt. 

Kontrollerandet, eller uppföljningen av migrantens återvändande, är intressant för staten då 

det bör vara av deras intresse att se huruvida programmet fungerar eller inte.  

Den sista punkten i Kosers förutsättningar ”Minskandet av alternativen till 

återetableringsstödprogrammen” utläser jag ha som enda syfte att få fler att ”välja” frivilligt 

återvändande. Genom att inte erbjuda några val blir det enda alternativet att återvända 

”frivilligt”. I föregående kapitel ”2. Frivillighet?” fastslogs att frivillighet inte kan sägas 

existera av den enkla anledningen att det finns ett val. Frivillighet baseras bland annat på att 

det måste finnas ett reellt val som inte innefattar tvång. Om det inte finns några alternativ till 

frivilligt återvändande kan detta knappast räknas som frivilligt.127 Om däremot, enligt Kosers 

teori, man minskar alternativen, men fortfarande har kvar alternativ som inte innefattar tvång, 

skulle detta rent teoretiskt kunna kallas frivillighet. Det finns dock risk för att graden av 

frivillighet minskas när alternativen minskar.  

Det finns även förutsättningar i Kosers teori som skulle kunna öka frivilligheten. Information 

är en viktig del i frivilligheten, då en förutsättning för frivillighet är det informerade valet. 

Informationen som kan tillhandahållas av organisationer eller lokala NGO:s anses av vissa 

flyktingar som mer trovärdig.128 Samarbete med loka organisationer eller hemlandet skulle 

alltså kunna vara till fördel för att få valet så frivilligt som möjligt.  

Det finns alltså förutsättningar i teorin som kan verka både för och mot en ökad frivillighet. 

Den ena tar dock inte ut den andra. Bara för att staten ökar frivilligheten genom att ge adekvat 
                                                             
127 Socialdepartementet. 2000, s. 29‐33 
128 Koser, K. 1996, s. 2‐15 
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information och använder sig av organisationer som kan erbjuda information som anses mer 

trovärdiga, betyder inte det att man kan minska alternativen till det frivilliga återvändandet. 

Utan några alternativ, eller alternativ som innefattar tvång blir frivilligheten nästintill 

obefintlig.  
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6. Diskussion och Slutsats 
 

Återetableringsstödet är än så länge ett rätt så outforskat ämne där mer forskning behövs, 

framförallt på uppföljning av hur stödet brukas och används i hemlandet. Genom uppsatsen 

har jag försökt att identifiera stödets syfte, utformning och ifrågasatt dess premisser. Klart är 

att syftet varierar en del beroende på vilken aktör som berörs samt att utformningen av 

Sveriges stöd kan förbättras på vissa punkter. Graden av frivillighet ifrågasättas starkt och 

behovet av en gemensam definition bör ses som högst angeläget för inblandade parter. Nedan 

följer en grundligare redogörelse för slutsatserna som kan tas utifrån uppsatsen.  

 

6.1 Gemensam Definition 
 

Ett problem av betydelse, är en avsaknad av gemensam definition av begrepp inom migration.  

Genom uppsatsen har det varit ett återkommande problem att identifiera vad olika aktörer 

menar med sina benämningar. Ibland, till största del i det mediala forumet, har detta varit 

omöjligt. För att kunna diskutera återvändandeprogram och migration är det fundamentalt att 

alla parter använder samma ord för samma innebörd. Jag anser det högst väsentligt att länder 

och organisationer enas om en definition som kan användas i internationella sammanhang. 

Det är min uppfattning att många länder i dagens läge vill främja återvändande och 

återvandring. Det finns som redan nämnt lite forskning kring detta fenomen, därför borde det 

vara allas intresse att ta del av och ge information från andra återvändandeprogram. Detta 

begränsas dock avsevärt av frånvaron av en gemensam definition. När olika parter pratar om 

samma sak i olika termer blir det klart komplicerat att förstå vad någon menar. 

Migrationsverket gör ju som tidigare redovisat skillnad på återvändande, vilket riktar sig till 

de som fått sin asylansökan nekad och befinner sig olagligt i landet, medan begreppet 

återvandring innefattar de som befinner sig lagligt i landet men vill återvända till sitt 

hemland.129 I många internationella dokument och även i den allmänna diskursen görs inte 

den här skillnaden. Jag finner det nödvändigt att den skillnaden som Migrationsverket gör, 

även görs i andra sammanhang. Det går överhuvudtaget inte att prata om de båda begreppen 

som ett, eftersom det är så stor skillnad i förutsättningarna för de olika situationerna. De 

                                                             
129 Migrationsverket. 2010(a) 
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återvändande är i en mycket mer utsatt situation. Framförallt är skillnaden nödvändig i frågan 

om graden av frivillighet. 

 

6.2 Inte så frivilligt 
 

Utredningen om tvångssteriliseringen i Sverige kom fram till att skillnaden mellan 

tvångssteriliseringen mellan 1935-1975 och liknande situationer som skulle kunna ifrågasättas 

idag, såsom tvångsomhändertagning av psykiskt sjuka och liknande, inte är jämförbart med 

tvångssterilisering. Detta eftersom dessa frågor diskuteras och ifrågasätts idag, vilket 

tvångssteriliseringen inte gjordes på samma sätt. Jag vill genom den här uppsatsen bidra till 

att även ifrågasätta det frivilliga återvändandet. Det finns, som tidigare redovisat, en del 

punkter som ifrågasätter frivilligheten i återvändandet, avsaknaden av val är en sådan. 

Tidigare genom uppsatsen har jag redogjort för att ett val utan reella val inte är ett frivilligt 

val. Vidare bör alltså frivillighet inte bestämmas av den enkla anledningen att det finns ett val, 

det måste även vara ett verkligt val. 130 Det finns tydliga indikationer på att de migranter som 

”väljer” att frivilligt återvända inte har några andra faktiska val som inte innefattar tvång. Vad 

som är anmärkningsvärt är att Migrationsverket, eller i alla fall handläggare på 

Migrationsverket, verkar vara medvetna om bristen av frivillighet. Detta framgår genom det 

inspelade samtalet mellan en handläggare och den irakiska flyktingen.131 Dessutom klargörs 

bristen av val, när de skriver på sin hemsida att migranten kan välja att återvända självmant 

eller att låta det bli ett ärende för polisen och alltså återvända med tvång.132 Genom 

ovannämnda argument blir det svårt att se en stor grad av frivillighet i det ”frivilliga” 

återvändandet. Lättast beskrivs frivillighet som ”frihet från tvång”, och i det här fallet finns 

det få eller inga andra val som inte innefattar tvång. Genom uppsatsen har även betydandet av 

att samtycket är informerat klargjorts, vilket innebär att den enskilde har förstått vad 

samtycket innebär.133 Riktig information är alltså fundamental för frivilligheten. Sedan 

tidigare redovisat kan tillgången till adekvat information stärkas genom samarbete med 

organisationer i hemlandet. Vilket sker med en del länder, men långt ifrån alla. 

Migrationsverket skulle kunna samarbete med fler länder för att ta hänsyn till ökad grad av 

frivillighet. 
                                                             
130 Socialdepartementet. 2000, s. 33 
131 Sveriges Radio. Publicerat: Tisdag 11 Augusti 2009. Kl06:18 Ekot.  
132 Migrationsverket. 2010(a) 
133 Socialdepartementet. 2000, s. 29 
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FN gör ytterligare en åtskillnad som är viktig båda för betydelsen att använda samma termer 

och för frivilligheten, nämligen att det är av betydelse om personen befinner sig lagligt i 

landet eller ej. FN menar att det inte kan vara frivilligt om man inte befinner sig lagligt i 

landet. 134 Det finns alltså betydelsefulla och viktiga anledningar till att ifrågasätta graden av 

frivillighet i det ”frivilliga återvändandet”. Även om möjligheten att migranten väljer att 

frivilligt återvända och själv upplever detta som frivilligt finns, så är den övergripande graden 

av frivilligheten att återvända inte särskilt hög. Det finns tydliga tecken på att vissa inte 

upplever det som frivilligt. Vidare identifieras ett maktförhållande som kan dölja sig i möten, 

samtal och beslut. Migrationsverket sitter i en maktposition gentemot migranten, eftersom de 

har en legitim vetskap i frågan att hänvisa till frivilligt återvändande.135 Enligt UNHCR och 

utredningen om tvångssteriliseringen i Sverige är frivillighet beroende av att det sker utan 

påtryckningar. Även här refererar jag till det inspelade samtalet mellan handläggaren på 

Migrationsverket och den irakiska flyktingen som är ett exempel på att påtryckningar har 

skett, och kanske fortfarande inträffar. 

I uppsatsen har jag koncentrerat mig på en av de mest utsatta grupperna i samhället, flyktingar 

och asylsökande som befinner sig illegalt i asyllandet. Detta är en grupp som ofta skyddas och 

värnas om av människorättsorganisationer. IOM nämner minskandet av 

människorättskränkningar som en av de tre första anledningarna och avsikterna till varför man 

ska ha återetableringsstöd.136 Detta är dock ingenting som Migrationsverket ställer sig 

bakom.137 Vilka av de mänskliga rättigheter där kränkningar minskar, redogör inte IOM för. 

Av ytterligare intresse skulle alltså vara att se om, och i sådana fall vilka, 

människorättskränkningar som skulle kunna tänkas minska. Att sträva mot att minska 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna skulle även kunna vara en av förutsättningarna för 

en framgångsrik återvändandepolitik. Många av Kosers förutsättningar skulle kunna vara till 

hjälp för att minska brott mot de mänskliga rättigheterna såsom samarbete med organisationer 

som kämpar för mänskliga rättigheter både i Sverige och i de återvändandes hemländer. 

Värdigheten är något som även omfattas av mänskliga rättigheter. Värdigheten i 

återvändandet är mer utforskat och något som Migrationsverket förespråkar. De menar att det 

frivilliga återvändandet är ett värdigt sätt att återvända på. Enligt min studie är det oklart om 

så är fallet, det finns tecken som både talar för och emot. De finns de som menar att 

                                                             
134 UNCHR. 1996, s. 10 
135 Boström, M. et al. 2004, s. 208‐209 
136 IOM. Assisted Voluntary Return.  
137 Intervju med representant från Migrationsverket. Datum: 2010‐12‐15 
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anledningen till att de ”valde” att frivilligt återvända berodde på att det var värdigt. 138. IRLP 

som undersökt värdighetsbegreppet i asylfrågor menar att värdighet bestäms av individen 

själv. Värdigheten kan därmed heller aldrig garanteras, eftersom det baseras på rätten att 

uppnå mänsklig potential,139 vilken kan vara väldigt individuellt, och därmed kan variera från 

fall till fall.  Migrationsverket och Regeringen i Sverige påstår att det frivilliga återvändandet 

är värdigt, men detta skulle alltså inte gå att fastställa utan en uppföljning av stödet. Någon 

sådan uppföljning har inte gjorts i Sverige.140 

 

6.3 Återetableringsstödets form och syfte 
 

Det är svårt att tydligt redogöra för om återetableringsstödet är framgångsrikt endast med 

Kosers teori, kanske kan hans förutsättningar ge en uppfattning för hur stödet fungerar. 

Premisserna skulle kunna användas för att uppfylla olika syften, det är inte tydligt vad Koser 

avser vara syftet med sin teori. I uppsatsen har jag definierat flera syften under samma 

premiss. Vidare är en brist i hans teori att han inte klart identifierar stödets syfte. Det finns 

många olika aktörer, och därmed många aktörers önskade resultat att tillgodose. Genom att 

applicera Kosers teori på Sveriges stöd har jag försökte att visa hur Sverige arbetar kring 

återvändande. Jag har identifierat Kosers teori som bristfällig i vissa avseenden, bland annat i 

frågan om frivillighet. Då Kosers sista förutsättning för ett framgångsrikt återvändande, att 

minska alternativen till att frivilligt återvända, kan leda till minskad frivillighet. 

Andra problem som identifierats är att ett samarbete med frivilligorganisationer kanske inte 

alltid går att uppfylla på grund av att organisationerna inte vill samarbeta med 

Migrationsverket.141 Uppenbarligen finns det en uppfattning från en del organisationer som 

tycker att ett återvändande inte alltid är något positivt. FARR menar att det inte är humant att 

skicka tillbaka människor till krigsdrabbade länder som Irak och Afghanistan, samt att 

projektet har för stor inriktning på återvändande. 142 Migrationsverket menar dock att de bara 

följer lagen.143 Organisationer är rädda för att deras medverkan kan bidra till ett berättigande 

                                                             
138 Utlendingsnemden. 2008 
139 Preston, Rosemary. Dialouge with reference a study of the social application of refugee law concerning  
repatriation in safty and dignity. 1995, s. 4 
140 Intervju med kontaktperson på Migrationsverket. Datum: 2010‐12‐15 
141 Shelley, R. 2008  
142 Shelly, R. 2008  
143 Intervju med representant från Migrationsverket. Datum: 2010‐12‐15 
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av att få människor att återvända hem. 144 Tidigare har det redogjorts för att om problemet 

som fick migranten att emigrera finns kvar, är det inte troligt att återvändandet blir hållbart i 

den meningen att personen faktiskt återetablerar sig i hemlandet. Detta är en punkt som Koser 

inte har med som en förutsättning, men som likväl är intressant för ett hållbart återvändande.  

Återetableringsstödets syfte skiljer sig avsevärt mellan olika aktörer såsom Migrationsverket, 

människorättsorganisationer och IOM. Olika aktörer med olika agenda. IOM:s har 

uppfattningen att stödet ska resultera i minskande av mänskliga rättigheter vilket inte delas av 

Migrationsverket.145 Migrationsverket menar att stödet är avsett att få fler personer att 

återvända, samt att få personer att återetablera sig i hemlandet. I undersökningarna som gjort 

av Stadskontoret och Norska UDI kommer dock fram till att beslutet att återvända inte alls, 

eller i väldigt få fall, hade med pengarna att göra. Ytterligare har de 30 000 kronorna 

fastställts inte räcka till allt vad återetablering innebär. Dessutom vet Migrationsverket inte 

huruvida någon återetablering skett eller inte eftersom ingen uppföljning förekommit. 

Stadskontoret kommer vidare fram till att det frivilliga återvändandet inte har ökat. 

Undersökningens utformning och metod ifrågasätts dock av Migrationsverket som menar att 

undersökningen kan vara missvisande och djupintervjuer med migranterna är nödvändigt.146 

Klart är att det finns skäl att ifrågasätta om utformningen av det svenska återetableringsstödet 

verkligen verkar mot Migrationsverkets avsedda syfte. IOM erbjuder andra tjänster som hjälp 

med utbildning, stöd i hemlandet och kontaktnät. Av vidare intresse skulle alltså vara att se 

vad nyttjandet av dessa andra tjänster skulle kunna resultera i.  
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6.4 Avslutning & Sammanfattning 
 

Fundamentalt för att kunna ta några slags beslut eller slutsatser, är att det finns en gemensam 

definition av begreppen inom återvändande. Om stödet ska vara framgångsrikt krävs det att 

alla diskuterar och är överens om vad de olika termerna innebär. För att identifiera stödets 

avsikt krävs gemensamma definitioner och begrepp. Detta problem har identifierats, och 

präglat uppsatsen i alla dess sektioner. Avslutningsvis vill jag tydliggöra mina slutsatser 

utifrån mina frågeställningar. 

Jag har genom uppsatsen försökt identifiera olika aktörers avsikter och syften med 

återetableringsstödet. En del människorättsorganisationer menar att allt för stor vikt läggs vid 

själv återvändandet och att mer tyngd bör läggas på att återvändandet är hållbart. IOM är 

ensam i sin åsikt att stödet ska leda till att minska mänskliga rättigheter, otydligt är om detta 

är ett syfte eller en sidoeffekt. De menar också att stödet ska resultera i att fler återvänder 

samt att individerna ska återetablera sig. Avsikterna med stödet skiljer sig en del, men den 

stora skillnaden är vilken avsikt som prioriteras samt hur man ska gå tillväga för att nå 

resultatet. Migrationsverket vill att individen ska återetablera sig, men deras främsta syfte 

uppfattas ändå vara att få fler att välja det frivilliga återvända. 

Sverige uppfyller till viss del Kosers förutsättningar, men det skulle kunna förbättras på vissa 

punkter såsom; Samarbete med hemlandet och inkludering av migrantens lokala samhälle och 

NGO. Men framförallt så brister Sverige i att det inte görs någon uppföljning av de som väljer 

att frivilligt återvända. Detta är fundamentalt för att se om återetableringsstödet faktiskt 

fungerar i den meningen att det hjälper människor att återetablera sig. Kosers sista punkt, att 

minska alternativen till återetableringsstödet, är enligt redogörelsen för inriktad på att få så 

många som möjligt att återvända. Förutsättningen är till största del inte förenligt med ett 

frivilligt återvändande, men om alternativen som innefattade tvång minskade och det 

fortfarande fanns reella val för den asylsökande, skulle Kosers sista punkt i princip kunna vara 

förenliga med ett frivilligt återvändande.   

Värdigheten baseras på rätten att uppnå mänsklig potential, vilken bestäms av individen själv. 

För att få reda på om de som en gång flytt till Sverige, och sedan frivilligt återvänt, uppfattar 

återvändandet som värdigt, skulle det behövas göra intervjuer med de återvändande efter 

återvändandet. Sådan uppföljning har inte gjorts i Sverige. Frivilligheten i det återvändandet 

som sker i Sverige kan inte ses som särskilt frivilligt. Slutsatsen har tagits baserat på teser från 
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undersökningen av tvångssteriliseringen i Sverige mellan 1935 och 1975, samt med hjälp av 

relevanta definitioner, exempelvis UNHCR:s definition av frivilligt återvändande.  
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Bilaga 
 

Frågor som ställdes i en telefonintervju den 15 december 2010 till en representant från 

Migrationsverket. 

1. Vad är syftet med återetableringsstödet?  

2. Vilka ser Migrationsverket är effekterna av återetableringsstödet? 

3. På er hemsida står det att ni har en samrådsgrupp i Norden som arbetar med 

återvändande, hur ser det arbetet ut?  

4. Hur ser samarbetet mellan IOM och Migrationsverket ut? 

5. Samarbetar Migrationsverket med andra organisationer gällande återvändande? Om ja 

- Hur ser samarbetet ut mellan Migrationsverket och de organisationerna? 

6. Vilket sorts stöd, förutom det finansiella stödet, får migranten av Migrationsverket när 

det väljer att återvända självmant? 

7. IOM uttrycker att en anledning till att ha återetableringsstöd är att det minskar 

människorättskräningar - på vilket sätt minskar människorättskränkningar genom 

återetableringsstödet? 

8. Sker det någon form av uppföljning efter migrantens återvändande? Om ja – hur ser 

den här uppföljningen ut? Vilka är avsikterna med uppföljningen? Om nej- varför 

inte? 

9. Hur arbetar ni för att återvändandet ska vara hållbart, i den meningen att migranten 

faktiskt återetablerar sig i sitt hemland och inte migrerar någon annanstans? 

10. I vilka fall rekommenderar ni inte migranter att återvända? 

 


