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Abstract 
Many people come to Sweden to seek asylum. A large proportion of asylum 

seekers, on the other hand, are not considered to have sufficient protection grounds 

to stay in Sweden and are therefore denied their application for asylum. The large 

proportion of people that are rejected are no longer entitled to stay in Sweden, and 

must return to their country of origin. Thereafter, the asylum seeker loses his legal 

status in Sweden and becomes an irregular migrant. Managing the group of 

irregular migrants has become a high-priority political issue and thus getting more 

people to return after a legally enforced deportation or expulsion decision. Since 

the 2000s, there has been a slow shift towards a continuous efficiency focus in the 

return migration. Therefore, there is a risk that the focus on efficiency will reduce 

the humane values. 

 

The purpose of this essay is to study return migration from a human rights 

perspective. It is not entirely clear what a humane return means, therefore what is 

considered to be a humane return from the perspective of the Swedish Migration 

Board and the Red Cross is studied. They are two important actors working on 

voluntary return. Together, they can provide an understanding of what can be 

considered humane. In addition, the efficiency focus in return migration is 

problematized. The concept of humanity and voluntariness are the study's 

theoretical framework. 

 

The result shows that a humane return means that it is voluntary, that is, free from 

coercion. The crisis policy decisions taken after the so-called refugee crisis, on the 

other hand, have created tools for the Swedish Migration Board to motivate those 

returning. It shows that it creates an incentive for a kind of enforced voluntariness 

as the consequences of not voluntarily returning means that the case is handed over 

to the police or that financial contributions are withdrawn. It puts the returning 

person in a vulnerable situation and dependent of a helping hand, in this case the 

Red Cross. Furthermore, the results show that the increased focus on efficiency 

has led to a decrease in the value of humanity. 
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Sammanfattning 
Det kommer många människor till Sverige för att söka asyl. En stor andel 

asylsökande anses däremot inte ha tillräckliga skyddsskäl för att få stanna i Sverige 

och får därför avslag på sin ansökan om asyl. Den stora andel med avslagsbeslut 

har inte längre rätt att vistas i Sverige utan måste återvända till sina 

ursprungsländer. Därefter förlorar den asylsökande sin rättsliga ställning i Sverige 

och kategoriseras som en irreguljär migrant. Det har blivit en högt prioriterad 

politisk fråga att hantera gruppen irreguljära migranter och därmed få fler att 

återvända efter ett lagakraftvunnet av- eller utvisningsbeslut. Sedan 2000-talet har 

det skett en långsam förskjutning mot ett genomgående effektivitetsfokus på 

återvändande-området. Det finns därför en risk att effektiviseringen minskar de 

humana värdena i återvändandet.  
 

Syftet med denna studie är att studera återvändandet utifrån ett människorätts-

perspektiv. Det är inte helt tydligt vad ett humant återvändande innebär därför 

undersöks vad som anses vara ett humant återvändande utifrån Migrationsverkets 

och Röda Korsets perspektiv. De utgör två viktiga aktörer som arbetar med det 

frivilliga återvändandet. Tillsammans kan de ge en förståelse för vad som kan 

anses vara humant. Dessutom problematiseras effektiviseringen av återvändandet 

i relation till begreppen humanitet och frivillighet som utgör studiens teoretiska 

perspektiv. 

 

Resultatet visar att ett humant återvändande innebär att det är frivilligt, det vill 

säga fritt från tvång. De krispolitiska besluten som tagits efter den så kallade 

flyktingkrisen har däremot skapat verktyg för Migrationsverket att motivera de 

återvändande till ett självmant återvändande. Det visar på att det skapar incitament 

för en slags påtvingad frivillighet då konsekvenserna av att inte återvända frivilligt 

innebär att ärendet lämnas över till polisen eller att det stöd asylsökande har rätt 

till dras in. Det försätter den återvändande i en utsatt situation och i en beroende-

ställning till en hjälpande hand, i detta fallet Röda Korset. Vidare visar resultatet 

att det ökade fokuset på effektivitet riskerar att minska humaniteten i 

återvändandet.   
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Förord 
Jag hoppas att denna studie kommer kunna bidra till att fylla en nödvändig 

forskningslucka och ge en ny infallsvinkel i ett relativt outforskat område, samt att 

du som läsare ska få en bredare förståelse för återvändande i en svensk kontext. 

 

Jag vill rikta ett tack till min handledare Helen Andersson som gett mig 

konstruktiva råd och väglett mig genom hela mitt skrivande. Ett stort tack även till 

Henrik Malm Lindberg och Constanza Vera-Larrucea för att jag fått använda mig 

av ert material och tack till alla mina före detta kollegor på Delegationen för 

Migrationsstudier för att ni inspirerat mig till att skriva denna studie. Slutligen men 

inte minst vill jag även tacka min familj, Othneil och mina vänner för allt stöd. Er 

hjälp har varit ovärderlig! 
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Det samtida migrationspolitiska tillståndet präglas av ett 

ständigt sorterande av kroppar.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Jansson, Sofi. Sveriges historiska produktion av förvarstagbarhet i Sager, Maja, Holgersson, 

Helena & Öberg, Klara (red.) Irreguljär migration i Sverige – Rättigheter, vardagserfarenheter, 

motstånd och statliga kategoriseringar. Göteborg: Daidalos AB, 2016, s.81 
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1. Introduktion 
EU:s medlemsstater utvecklar ständigt juridiska, administrativa och politiska beslut för att 

hantera ankomsten av asylsökande. Globalt har Sverige länge ansetts utgöra en humanitär 

stormakt med en generös asyllagstiftning.2 Det kommer därför många människor till Sverige 

för att söka asyl. Rätten att söka asyl är sedan 1948 bland annat reglerad i artikel 14 i FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det finns ingen bestämmelse om att bevilja 

asyl utan det är upp till varje suverän stat att besluta vem som har rätt att stanna. I enlighet med 

artikel 33 som stadgar principen om non-refoulement är det däremot förbjudet att återsända 

någon till ett område där dennes säkerhet riskerar att hotas. Asylpolitiken består av en 

inneboende motsättning eftersom den i grunden är humanitärt motiverad med en strävan om att 

erbjuda en fristad åt skyddsbehövande personer samtidigt som Sverige har ekonomiska såväl 

som administrativa gränser för hur stor andel det är som kan stanna.3 Många asylsökande anses 

inte ha tillräckliga skyddsskäl för att få stanna i Sverige och får därför avslag på sin ansökan 

om uppehållstillstånd. Den stora andel som får avslag har inte längre rätt att vistas i Sverige 

utan måste återvända till sitt ursprungsland inom två till fyra veckor efter att ett av- eller 

utvisningsbeslut vunnit laga kraft.4 Därefter förlorar den asylsökande sin rättsliga ställning i 

Sverige och kategoriseras som en irreguljär migrant, det vill säga en migrant som enligt svensk 

lag inte har rätt att vistas i Sverige. Det har blivit en högt prioriterad politisk fråga att  hantera 

gruppen irreguljära migranter och därmed få fler att återvända efter ett lagakraftvunnet av- eller 

utvisningsbeslut.  

1.1 Återvändande 
Migrationsverket har det huvudsakliga ansvaret för migrationsärenden i Sverige. De har hand 

om hela asylprocessen, från att personen ansöker om asyl fram till att ett beslut har fattats. Det 

är utlänningslagen samt återvändandedirektivet som främst reglerar återvändandet i Sverige.5 

 
2 Lundberg, Anna. En kommentar till Sveriges krispolitik mot människor på flykt. Tidsskrift for 

Velferdsforskning, 20(4), s.349-356, 2017 

3 Lundh, Christian. Invandringen till Sverige. Norhaven: SNS Förlag, 2010 

4 Migrationsverket 2019a. Återvända självmant när du har fått avslag på din ansökan om asyl.Tillgänglig: 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-avslag-pa-

din-ansokan/Atervanda-sjalvmant.html [Hämtad: 2019-03-18] 

5 Röda Korset 2015. Avslag på asylansökan – Återvändande. Resultat och utmaningar, s.8. Tillgänglig: 

https://www.redcross.se/globalassets/press-och-opinion/rapporter/avslag-pa-asylansokan-_-atervandande-_-

resultat-och-utmaningar.pdf [Hämtad: 2019-03-02] 

 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-avslag-pa-din-ansokan/Atervanda-sjalvmant.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-avslag-pa-din-ansokan/Atervanda-sjalvmant.html
https://www.redcross.se/globalassets/press-och-opinion/rapporter/avslag-pa-asylansokan-_-atervandande-_-resultat-och-utmaningar.pdf
https://www.redcross.se/globalassets/press-och-opinion/rapporter/avslag-pa-asylansokan-_-atervandande-_-resultat-och-utmaningar.pdf
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Därutöver måste Migrationsverket i varje ärende arbeta för att leva upp till de människorättsliga 

överenskommelser och konventioner som Sverige undertecknat.6  

 

Migrationsverkets huvuduppdrag att få till ett så kallat självmant eller frivilligt återvändande,  

som innebär att migranten gör ett eget val att resa tillbaka till sitt ursprungsland. När 

Migrationsverket fattat ett avslagsbeslut på en ansökan om asyl kan den sökande antingen 

acceptera beslutet och återvända alternativt överklaga. Många sökande överklagar beslut ett 

flertal gånger. Som asylsökande finns det även en slags besvärsrätt i form av 

verkställighetshinder i enlighet med 12 kap. 8§ utlänningslagen samt möjligheten till spårbyte 

under asylprocessen vilket tillsammans förlänger asyl- och återvändandeprocessen. När ett av- 

eller utvisningsbeslut vunnit laga kraft, det vill säga börjat gälla, förväntas personen självmant 

återvända till sitt ursprungsland inom fyra veckor.7 Det är då upp till individen att ordna 

resedokument och eventuella identitetshandlingar, vilket i många fall även Migrationsverket 

hjälper till med.8  Efter att tidsfristen gått ut har personen inte längre någon rätt till boende, 

ekonomiskt stöd eller att stanna i Sverige. Ifall personen inte lämnar Sverige i tid får personen 

ett återreseförbud som gäller till alla Schengenländer under ett år.9 Migrationsverket lämnar i 

regel över ärendet till polisen när personer med avslagsbeslut inte återvänder eller håller sig 

undan. Ärenden kan även lämnas över till polisen om de bedömer att den sökande inte kommer 

lämna landet självmant och därför behöver en tvångsinsats.10 

 

Det finns många andra aktörer som arbetar med återvändande, där även civilsamhället har en 

framträdande roll. Det är framförallt Röda Korset som i många år arbetat med att bistå 

människor i återvändandeprocess, även om det historiskt inte varit en prioriterad fråga.11 Röda 

Korset utgår från ett människorättsligt perspektiv som syftar till att stötta individer i att få sina 

rättigheter respekterade.12 Arbetet går ut på att stötta individerna som vill eller tvingas återvända 

 
6 Migrationsverket 2019b. Migrationsverkets uppdrag. Tillgänglig: https://www.migrationsverket.se/Om-

Migrationsverket/Vart-uppdrag.html [Hämtad: 2019-05-02] 

7 Migrationsverket 2019a, Återvända självmant när du har fått avslag på din ansökan om asyl 

8 Röda Korset 2015, Avslag på asylansökan – Återvändande. Resultat och utmaningar, s.8 

9 Migrationsverket 2019c. Återreseförbud. Tillgänglig: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-

och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-avslag-pa-din-ansokan/Aterreseforbud.html [Hämtad: 2019-05-02] 

10 Migrationsverket 2019d. Om du inte samarbetar för att återvända. Tillgänglig: 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-avslag-pa-

din-ansokan/Om-du-inte-samarbetar-for-att-atervanda.html [Hämtad: 2019-05-02] 

11 Röda Korset 2015, Avslag på asylansökan – Återvändande. Resultat och utmaningar,  s.7 

12 ibid, s.11 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-avslag-pa-din-ansokan/Aterreseforbud.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-avslag-pa-din-ansokan/Aterreseforbud.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-avslag-pa-din-ansokan/Om-du-inte-samarbetar-for-att-atervanda.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-avslag-pa-din-ansokan/Om-du-inte-samarbetar-for-att-atervanda.html
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genom att bistå med information och olika former av praktiskt stöd till de som vill. Röda Korsets 

målsättning är att återvändandet ska vara så värdigt och humant som möjligt.13  

1.2 Problemformulering 
I ett flertal statliga offentliga utredningen från 1990-talet fram till idag kretsar diskussionen 

kring återvändande utifrån begreppen effektivitet och humanitet. Regeringen har bland annat 

slagit fast att den svenska utlänningslagstiftningen ska utgå från en humanitär grundsyn vilket 

även ska gälla för verkställighet av beslut om av- och utvisning.14  Kravet på humanitet vägs 

samtidigt mot att verkställighet ska genomföras skyndsamt och effektivt.15 På myndighetsnivå 

är ambitionen därför att snabbt verkställa ut- och avvisningsbeslut i ett led att hantera den 

växande gruppen irreguljära migranter, medan civilsamhällets kritiska röster talar för att fler 

ska få stanna i Sverige. Det skapar två läger där ena sidan arbetar utifrån statliga riktlinjer med 

krav om att effektivisera återvändandet samtidigt som humaniteten inte ska gå förlorad och 

andra sidan arbetar utifrån ett människorättsfokus med en allmänt kritisk inställning till att 

återvändande kan vara humant, även om det benämns som frivilligt. Någonstans mittemellan 

befinner sig människorna som berörs. Individerna befinner sig i ett slags limbo mellan att stanna 

kvar i Sverige  som irreguljär och kravet att återvända till ett land som i många fall innebär ännu 

svårare levnadsförhållanden. Problemet som aktualiseras är huruvida det finns ett ökat 

effektivitetsfokus på statlig nivå som riskerar att underminera humaniteten i återvändande-

processen. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Det är inte helt tydligt vad ett humant återvändande innebär. Eftersom begreppet humanitet är 

svårdefinierat och en viktig del av denna studie kommer det att vidareutvecklas och utgöra 

studiens teoretiska ansats. Dessutom kommer begreppet frivillighet att användas i det teoretiska 

perspektivet för att det utgör en viktig del av det humana återvändandet. Studien intar ett 

människorättsperspektiv med syftet att diskutera vad ett humant återvändande innebär genom 

att väga Migrationsverkets respektive Röda Korsets perspektiv mot varandra. Vidare är syftet 

att problematisera effektiviseringen av lagakraftvunna återvändandebeslut med fokus på 

begreppet humanitet. Avsikten är att ge en förståelse för ifall det har skett en förskjutning mot 

ett effektivitetsfokus samt vilka konsekvenser det kan få för de humana värdena.  En stor del 

av den kritiska forskningen på området tenderar att se förbi helheten i återvändandet. Det är en 

 
13Röda Korset 2019. Stöd till återvändande. Tillgänglig: https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/folkratt-och-

skydd/asyl/stod-till-atervandande/ [Hämtad: 2019-06-20] 

14 SOU 1997:128, Utredningen om verkställighet och kontroll i utlänningsärenden, s.45 

15 ibid, s.45 

https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/folkratt-och-skydd/asyl/stod-till-atervandande/
https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/folkratt-och-skydd/asyl/stod-till-atervandande/
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process som involverar flera olika aktörer vilka alla påverkar det slutgiltiga utfallet. Mitt syfte 

är därför inte att finna en syndabock och peka ut en ond eller god sida som flertalet kritiska 

studier gör, utan tanken är att föra en diskussion kring återvändande utifrån Migrationsverkets 

och Röda Korsets perspektiv. De utgör två aktörer med en lång erfarenhet av 

återvändandefrågan vilket kan öka förståelsen för återvändandeområdet. En aspekt som skiljer 

denna studie från övrig återvändandeforsning är även att jag fokuserar på det så kallade 

frivilliga återvändandet istället för tvångsutvisningar.  

 

Frågorna som besvaras är:  

o I vilken mån är ett ökat effektivitetsfokus på Migrationsverket förenligt med begreppet 

humanitet? 

o Hur kan ett humant återvändande förstås utifrån Röda Korsets respektive 

Migrationsverkets perspektiv i relation till begreppen humanitet och frivillighet? 

1.4 Material och avgränsning 
Primärmaterialet består av statliga offentliga utredningar, styrdokument och yttranden från 

Migrationsverket och Röda Korset som berör återvändandefrågan. Utöver dokumenten har även 

empiriskt material bestående av 10 intervjuer med nyckelaktörer med  en omfattande erfarenhet 

av att arbeta med återvändandefrågor inom Justitiedepartementet, Migrationsverket och Röda 

Korset används. Skälet att använda även material från Justitiedepartementet som empiri grundar 

sig i att deras beslut styr Migrationsverkets arbete och därför är det bra att även inkludera den 

politiska aspekten trots att det inte är inom ramen för det huvudsakliga syftet med denna studie. 

Intervjuerna fungerar som ett komplement till Migrationsverkets och Röda Korsets officiella 

styrdokument. Intervjuerna har genomförts av två disputerade forskare som arbetar som 

utredningssekreterare vid Delegationen för Migrationsstudier och har sedan transkriberats av 

mig. Nackdelen med att använda mig av deras empiriska material är att jag inte själv kunnat 

påverka utformningen av intervjuerna utan jag har fått sortera ut delar väsentliga för denna 

studie. Det är däremot en fördel att intervjuerna genomförts inom ramen för en utredning inom 

Regeringskansliet då det inneburit att de fått tillgång till respondenter som jag hade mött större 

hinder att nå. Jag har valt att anonymisera samtliga informanter för att skydda deras identitet 

och för att deras befattning inom myndigheten eller organisationen inte är avgörande för 

studiens resultat. Vidare har forskning, vetenskapliga artiklar och andra rapporter på området 

används som sekundärmaterial. De ger en bakgrund till studien och kontextualiserar den. 

Materialet innefattar bland annat forskning om hur det är att vara asylsökande eller irreguljär 
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migrant i Sverige och vilken roll media har i att påverka hur vi ser på återvändande som 

fenomen. Det teoretiska ramverket utgörs som redan nämnts av teoretiseringar av begreppen 

humanitet och frivillighet. Teorin redogör för vad som menas med begreppet humanitet och vad 

det kan finnas för nackdelar med ett humanitärt agerande samt en problematisering av begreppet 

frivillighet i relation till återvändandeområdet.  Skälet till att använda dessa begrepp som ett 

teoretiskt perspektiv grundar sig i att båda begreppen har en viktig roll i återvändandet utifrån 

ett människorättsperspektiv. Båda begreppen används genomgående i den politiska diskursen i 

relation till återvändandeområdet.  

 

Studien fokuserar på Migrationsverket och Röda Korset som två huvudaktörer när det kommer 

till att arbeta med återvändande i praktiken. Valet att ha med just dessa aktörer grundar sig i att 

Migrationsverket sedan 1999 har det centrala ansvaret för att verkställa av- och utvisningsbeslut 

och Röda Korset sedan 2008 bedrivit ett omfattande återvändandearbete i projektform. Båda 

arbetar med återvändande men utifrån två olika perspektiv där Migrationsverket är en statlig 

aktör som styrs av politiska beslut medan Röda Korset utgör en global och humanitär aktör.  

Genom att bara ha med dessa två perspektiv avgränsas studien från att beröra 

Polismyndighetens och Kriminalvårdens återvändandearbete. Valet att utesluta deras 

perspektiv grundar sig i att de enbart arbetar med tvångsutvisningar som innebär polisiära 

insatser och jag har valt att istället fokusera enbart på det så kallade frivilliga eller självmana 

återvändandet. Det gör det även enklare att jämföra två helt olika aktörer som tillsammans kan 

ge en bredare förståelse för återvändandet som fenomen. En djupare diskussion om förvar är 

även utanför syftet med denna studie eftersom studien bara kretsar kring det frivilliga 

återvändandet. Förvaren drivs av Migrationsverket men det är i dagsläget framförallt polisens 

ärenden bestående av personer som bedöms riskera att avvika som placeras i förvaren, det vill 

säga beslut som behöver verkställas med tvång. 

 

Studien avgränsas vidare till återvändandefasen under asylprocessen med en fokuserad 

diskussion på spänningen mellan effektivitet och humanitet. Det innebär att asylprocessen, det 

praktiska återvändandearbetet, inte berörs och att asylprocessen när det kommer till 

återvändande endast kommer beskrivas på en övergripande nivå. Vidare kommer studien bara 

beröra återvändande utifrån en svensk kontext och återvändandet diskuteras på ett mer allmänt 

plan utan att inkludera olika ursprungsländer eller skäl till att komma till Sverige. 
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1.5 Bacchis WPR-ansats 
Bacchis WPR-ansats utgör studiens metod. Analysen kommer således att göras med hjälp av 

Carol Bacchis (2009) What’s the problem represented to be; hädanefter kallad WPR.  Detta 

avsnitt innehåller en genomgång av vad WPR innebär samt hur det används för att styra 

analysen av det empiriska materialet.  

 

WPR är ett analysverktyg som ramar in och ger en förståelse för hur politiska ”problem” blev 

problem som behövde lösas genom att analysera politiska diskurser över tid.16 Bacchi anser att 

politiska problem ibland kan skapas medvetet för att kunna driva igenom lösningar som redan 

fanns innan problemet fanns. I denna studie utgör problemet det ökade fokuset på att 

effektivisera återvändandet som utifrån WPR skulle kunna innebära att återvändande inte var 

ett problem förrän politiska beslut om en effektivisering togs. WPR bidrar med en förståelse för 

problem som skapas, samt hur de skapas och vad det resulterar i.17 Det fungerar även som ett 

poststrukturellt perspektiv, det vill säga att det hjälper till att dekonstruera det undersökta 

området. Utifrån poststrukturalismen ska inte fenomen ses  som statiska och fixerade helheter 

utan de ska istället förstås som en kombination av element som utgör ett mönster.18 Det är 

genom att identifiera de olika delarna av mönstret som ett svar på hur ett humant återvändande 

kan förstås kan ges samt ifall och hur det skett en förskjutning mot en prioritering av effektivitet.  

Politiska beslut inom framförallt migrationsområdet tenderar att främst vara inriktade på att 

finna en lösning på något som beslutfattare har identifierat som ett problem som behöver 

lösas.19 WPR kommer därför kunna användas för att dekonstruera fenomenet ”återvändande”  

och se hur det från politiskt håll blev en prioriterad fråga och hur det i sin tur ledde till att 

återvändande blev ett problem. Analysverktyget gör det möjligt att kritiskt reflektera över 

huruvida det skett en förskjutning mot ett ökat effektivitetsfokus i återvändandet samt hur det i 

så fall ledde till en effektivisering. 

 

Hur ska detta gå till? WPR består ursprungligen av sex frågor20 som används för att styra en 

analys. Denna studie innefattar bara fem frågor eftersom den sista frågan riktar in sig mot att 

finna en lösning vilket är utanför ramen för denna studie. Jag har även valt att väva ihop andra 

 
16 Bacchi, Carol. Engaging with Carol Bacchi – Strategic Interventions and Exchanges. North Terrace: 

University of Adelaide Press, 2012, s.21 

17 Bacchi, Carol. & Goodwin, S. Poststructural policy analysis -A Guide to Practice. New York: Palgrave 

Macmillan, 2016, s.14 

18 ibid 
19 Ibid, s.75 

20 Se bilaga 1 för att se de ursprungliga frågorna 
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och tredje frågan för att de tillsammans ger ungefär samma svar. De fyra frågorna har sedan 

anpassats utifrån studiens syfte. Nedan följer en genomgång av frågorna som styr analysen. 

 

1. Vad anses vara problemet gällande återvändande som fenomen?  

Första frågan presenterar vad problemet med återvändande anses vara. Är det för få som 

återvänder, tar det för lång tid eller borde fler få stanna? Denna fråga ger en förståelse för hur 

Migrationsverket respektive Röda Korset ser på återvändandet för att på så sätt identifiera vad 

de två perspektiven lyfter som ”problem”. 

 

2. Vika antaganden ligger till grund för problemet och hur har representationen av problemet 

uppstått?  

Andra frågan som är en sammanvävning av två frågor lyfter vad som har bidragit till att måla 

upp återvändande som ett fenomen som behöver lösas. Är det politiska beslut, media eller 

kanske de asylsökande själva som framställt problemet? Denna fråga bidrar med att ge en 

djupare förståelse för problemet som identifierades i första frågan. 

 

3. Vad har uteslutits från representationen av problemet?  

Tredje frågan handlar om vad Migrationsverket och Röda Korset eventuellt har glömt i sin 

framställning av problemet genom att se på återvändandet med deras glasögon. 

Migrationsverket bär sina myndighetsglasögon som gör dem bundna till politiska beslut och 

resurser utan den kontakt med den berörda gruppen som Röda Korset har med sina humanitära 

glasögon. Genom att se på återvändandet utifrån deras respektive perspektiv kan de riskera 

förbise andra aspekter av fenomenet.  

 

4. Vilka effekter produceras genom representationen av problemet? 

I fjärde frågan diskuteras effekterna som skapas genom att problemet framställts på ett visst 

sätt, det vill säga vad själva representationen av problemet resulterar i. Denna fråga används till 

att göra en slags konsekvensanalys av vilka eventuella för- och nackdelar som skapas.  

 

Analysen styrs av WPR frågorna och görs utifrån begreppen humanitet och frivillighet, som är 

studiens teoretiska perspektiv. Resultat- och analysdelen kommer presenteras under WPR 

frågorna där samtidigt studiens frågeställningar besvaras. Det vill säga huruvida det skett en 

förskjutning mot ett ökat effektivitetsfokus på Migrationsverket och om det i så fall är förenligt 

med begreppet humanitet samt hur ett humant återvändande kan förstås utifrån Röda Korsets 
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respektive Migrationsverkets perspektiv i relation till det teoretiska perspektivet. Det empiriska 

materialet har kodats och relevanta citat har sorterats ut för att sedan studera det med stöd av 

WPR utifrån begreppen humanitet och frivillighet. WPR frågorna har används för att undersöka 

hur återvändande blev ett problem och vad som är problemen som anses behöva lösas, samt 

dess konsekvenser utifrån Migrationsverkets respektive Röda Korsets perspektiv. 

1.6 Centrala begrepp 
Denna studie innefattar ett antal begrepp som kan ha olika betydelse för olika personer det är 

därför viktigt att förtydliga vad de innebär för mig i denna studie.  

 

Begreppet återvända är problematiskt eftersom det antyder att migranten ska återvända ”hem”, 

men det behöver nämnas att migranter i många fall rest runt till flera olika länder och att 

asylprocessen i många fall kan vara väldigt lång.21 Förståelsen för vad som är ”hemma” kanske 

inte alltid är så enkelt som att det är landet som står i ens pass. Med utgångspunkt i det används 

begreppet ursprungsland istället för hemland i denna studie. I en del av empirin förekommer 

däremot begreppet hemland för att det används i materialet och kommer då att markeras med 

citationstecken. Med återvändande menas att en sökande fått avslag på sin ansökan om 

uppehållstillstånd och återvänder till sitt ursprungsland, medan återvändandefas/ 

återvändandeprocess förstås som perioden efter ett avslagsbeslut och i väntan på att återvända. 

Återvändandet kan som tidigare nämnts ske med tvång eller frivilligt. Det förstnämnda görs 

med hjälp av Polismyndigheten och Kriminalvården i ärenden där migranten aktivt motarbetar 

ett återvändande eller bedöms riskera att avvika. Det så kallade frivilliga återvändandet innebär 

att migranten tolkas som samarbetsvillig och självmant tar initiativ till att återvända till sitt 

ursprungsland efter ett lagakraftvunnet avslagsbeslut på ansökan om uppehållstillstånd.22 

Återvändande med tvång kallas i en del fall för deportering, och i en del kritisk forskning 

benämns alla former av återvändande för deportation men jag har valt begreppet återvändande 

eftersom det är begreppet Migrationsverket och Röda Korset använder.  

 

När någon avviker innebär det att personen inte längre är tillgänglig för Migrationsverket och 

så kallat går under jorden för att fortsätta leva i Sverige utan tillstånd alternativt lämna Sverige 

 
21 DeBono, Daniela, Rönnqvist, Sofia & Magnusson, Karin. Humane and Dignified? Migrants’ Experiences of 

Living in a ‘State of Deportability’ in Sweden. Malmö: Malmö University, 2015, s.48 

22 DeBono, Rönnqvist & Magnusson. Humane and Dignified? Migrants’ Experiences of Living in a ‘State of 

Deportability’ in Sweden, s.18 
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utan att meddela Migrationsverket. Avvikna personer riskerar att hamna i kriminalitet och leva 

under otrygga förhållanden i så kallade skuggsamhällen.23 

 

Avvisning står för ett avlägsnandebeslut som meddelas inom tre månader efter den första 

ansökan om uppehållstillstånd efter ankomst till Sverige medan utvisning är termen som 

används för avlägsnandebeslut som meddelas efter dessa tre månader.24  

 

Med asylsökande menas en utländsk medborgare som väntar på beslut på sin ansökan om 

uppehållstillstånd. Det är en heterogen grupp bestående av kvinnor, män och barn med olika 

ursprung i olika åldrar och med olika motiv till att ha lämnat sina ursprungsländer.25 Inom 

ramen för denna studie ryms inte de olika kategorierna utan begreppet används som ett 

samlingsbegrepp för den heterogena gruppen.  Irreguljär migrant används i denna studie för att 

beteckna de som fått ett avslagsbeslut och hamnar i återvändandefasen. En del skulle kalla dem 

för ’illegala’ eller ’papperslösa’, men irreguljär är det minst värdeladdade ordet som beskriver 

deras tillstånd att vara i ett slags oregelbundet tillstånd. Liksom begreppet asylsökande, består 

gruppen irreguljära migranter av en heterogen grupp människor men används här som ett 

samlingsbegrepp. 

1.7 Disposition 
Kapitel två redoviserar studiens teoretiska perspektiv bestående av teoretiseringar av begreppen 

humanitet (2.1) och  frivillighet (2.2). I tredje kapitlet presenteras den tidigare forskningen på 

området (3.1) med en genomgång av hur det är att befinna sig i återvändandefasen i Sverige 

(3.2). Vidare innehåller kapitlet en genomgång av hur media formar samhällets attityder (3.3). 

Fjärde kapitlet innehåller studiens analysdel och är indelat utifrån WTP frågorna för att sedan 

i kapitel fem presentera studiens slutsatser. Slutligen i kapitel 6 mynnar studien ut i en 

slutdiskussion. 

 

 

 

 
23 Socialstyrelsen, Social rapport 2010, s.268 

24 Röda Korset, Avslag på asylansökan – Återvändande. Resultat och utmaningar, s.8 

25 DeBono, Rönnqvist & Magnusson, Humane and Dignified? Migrants’ Experiences of Living in a ‘State of 

Deportability’ in Sweden, s.23 
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2. Teoretiskt perspektiv 
Detta kapitel ramar in studiens teoretiska ansats bestående av begreppen humanitet och 

frivillighet. För att kunna besvara hur ett humant och frivilligt återvändande kan förstås samt 

hur det förhåller sig till en eventuell effektivisering inom återvändandet behövs en teoretisk 

precisering av begreppet humanitet samt begreppet frivillighet. Teoretiseringen har gjorts 

genom att ange generella egenskaper för begreppen, samt genom att inkludera de negativa 

aspekterna av begreppens betydelse.  

2.1 Humanitet 
Begreppet humanitet är flytande. Det gör det inte helt tydligt vad det innebär att ett 

återvändande är humant. Civilsamhällesorganisationer kan göra direkta humanitära insatser vid 

tillfälliga katastrofer och kriser och samtidigt kan stater skapa långsiktiga lösningar för att 

exempelvis stärka välfärden. Båda sidorna demonstrerar begreppet humanitet.26 Linde menar 

att humanitet på ett generellt plan kan innebära att agera för att uppnå ett mänskligt 

välbefinnande eller främja specifika rättigheter och värderingar. Det kan vidare handla om 

direkta hjälpinsatser åt en specifik grupp människor alternativt stöd som förutsätter ett specifikt 

agerande.27 Den exakta definitionen av begreppet humanitet definieras som humanism, 

medmänsklighet, humanitärt och har sitt ursprung i engelskans humanitarianism vilket handlar 

om att människans inneboende värdighet ska erkännas. Humanitära ageranden drivs ofta av 

emotioner grundande i medkänsla och empati.28 Det är en medmänsklig handling riktad mot en 

utsatt grupp människor.29  

 

Röda Korset som utgör den humanitära sidan, återspeglar generellt den så kallade ’goda sidan’ 

för att de organiserar sig på offrets sida och hjälper till att forma offrets sanning. Samtidigt 

pekas staten och Migrationsverket, enligt Barnett & Weiss, därför ofta ut som den ’onda sidan’ 

och anses moraliskt förorena den humana sfären eftersom de inte antas leva upp till de humana 

värdena. Många civilsamhällesorganisationer tenderar, enligt Barnett och Weiss, att arbeta mot 

en så icke-politisk ställning som möjligt och beskriver humanism som motsatsen till politik. I 

realiteten är det däremot inte möjligt för den humanitära sidan att vara helt avskilda från den 

politiska sfären eftersom deras insatser får politiska konsekvenser.30 Samtidigt kan inte heller 

 
26 Barnett, Michael. & Weiss, Thomas G. Humanitarianism: A Brief History of the Present i Humanitarianism in 

Question: Politics, Power, Ethics,  Barnett & Weiss (red.). New York: Cornell University Press, 2008, s.11 

27 Linde, Thomas. Mixed Migration – A Humanitarian Counterpoint. Refugee Survey Quartely, 30(1), 2011, s.93 

28 Lundberg, Anna. Humanitära överväganden i asylprocessen. Balansövningar i spänningsfältet mellan 

solidaritet och ojämlikhet. Socialvetenskaplig tidskrift, 3-4, 2016, s.194 

29 Fassin, Didier. Humanitarianism as a Politics of Life. Public Culture, 19(3), 2007, s.518 
30 Barnett & Weiss, Humanitarianism: A Brief History of the Present, s.4 
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den politiska sidan exkludera de humanitära värdena. Regeringar använder, enligt Linde, ofta 

termen humanitet för att karaktärisera deras handlingar.31 Han anser att humanitet  alltid måste 

utgöras av bestämda principer, likt de från Röda Korsets grundprinciper32, för att det ska kunna 

operationaliseras i praktiken. Samtidigt kan inte staters humana ageranden utgöras av samma 

principer som Röda Korset använder sig av. Staten måste istället hitta en balans mellan olika 

politiska mål och kan inte endast rikta in sig på ett enskilt humanitärt område i taget. Linde 

lyfter faktumet att skydda och stötta individer i att få sina rättigheter erkända bara är en del av 

statens skyldigheter och att de istället måste fokusera på att utveckla rättsliga ramverk, regler 

och riktlinjer, och effektivt förvalta dem. Han argumenterar för att det därför inte är önskvärt 

för staten att agera utifrån samma humana värden som icke-statliga organisationer för att det, 

enligt honom, istället skulle leda till ineffektivitet och en inhuman migrationspolitik.33 Det 

behövs, enligt Linde, därför en icke-statlig motvikt som kan argumentera emot de rättsliga 

lagarna och metoderna för att lyfta de berörda individernas perspektiv. Den humanitära sfären 

och regeringens sfär är dialektiskt förankrade genom att varje sfär följer och upprätthåller sina 

respektive uppdrag och uppgifter. Linde anser att samspelet mellan de båda sidorna är 

avgörande för att migrationspolitiken ska förbli realistisk och human, därför måste de förbli 

åtskilda från varandra.34  

 

Migration är ett dynamiskt socialt fenomen.35 Det kräver att de politiska besluten formas på ett 

dynamiskt sätt för att enklare kunna anpassas till förekommande migrationsskiftningar och 

därigenom undvika en migrationspolitik som handlar om vinnare och förlorare, eller som 

Ticktin uttrycker det skyldiga och oskyldiga.36 Ticktin anser att humanitära ageranden i många 

fall kan leda till att försämra för individer snarare än att hjälpa.37 Hon menar vidare att det 

behövs en annan form av politiskt omhändertagande som sträcker sig bortom gruppen som för 

tillfället anses ha störst behov av hjälp. Från statligt håll skapas det rättsliga ramar med stöd av 

människorättstraktat för att reglera den mänskliga rörligheten vilket rättfärdigas av att 

de ’riktiga’ oskyldiga offren behöver identifieras bland massan av ’falska’ skyldiga irreguljära 

 
31 Linde, Mixed Migration – A Humanitarian Counterpoint, s.94 

32 Röda Korset. Våra grundprinciper. https://www.redcross.se/om-oss/vara-varderingar/  [Hämtad: 2019-03-14] 

33 ibid 

34 ibid, s.95 

35 ibid, s.94 

36 Ticktin, Miriam. Thinking Beyond Humanitarian Borders. Social Research: An International Quarterly, 83(2), 

2016, s.257 

37 ibid 

https://www.redcross.se/om-oss/vara-varderingar/
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migranter som måste återvända till sina ursprungsländer. Utifrån detta perspektiv är det mest 

humana att med stöd av det rättsliga ramverket skydda de mest utsatta.38  

 

Ticktin identifierar en del problem med begreppet humanitet. Det första problemet är att 

humanitet bygger på dikotomin skyldig kontra oskyldig. Hon menar att det är den utsattes 

lidande som gör dem till offer. De är därför inte ansvariga för sitt lidande vilket gör dem 

kvalificerade till att ta del av det humanitära medlidandet.39 Vidare anser hon att denna 

oskyldighet som är ett kriterium för ett humant agerande samtidigt kan överskuggas av 

antaganden om att irreguljära migranter är kriminella för att de korsat en statlig gräns i hopp 

om ett bättre liv.40 Samtidigt kan media plötsligt ge en irreguljär migrant en identitet som åter 

igen väcker liv i oskyldigheten och därmed det humanitära medlidandet. Det humana 

perspektivet är baserat på välvilliga intentioner, men kan även, enligt Fassin, riskera att försätta 

migranten i en offerposition utan makt att påverka sin situation på egen hand.  Samtidigt 

tilldelas den hjälpande sidan i sammanhanget subjektspositionen som finner det mest humana 

vara att återberätta offrets lidande och sprida det till allmänheten för att på så sätt skapa en 

reaktion utanför de rättsliga ramarna.41 Genom att tala om migranter som offer anser Ticktin att 

migranterna blir beroende av välvilliga människor.42 Ticktin menar att även om ambitionen var 

att hjälpa en enskild individ genom att ge denne en röst i media eller via en icke-statlig 

organisation så leder det till att denne tappar förmågan att själv få sina rättigheter erkända och 

istället måste få hjälp för att få sin röst hörd.  

 

I media och den politiska diskursen görs även en distinkt skillnad mellan att vara ”flykting” 

och ”illegal migrant”. Ticktin ser det som att även om rätten till asyl är lagstadgad används 

rättigheten baserad på en moralisk grund istället för en rättslig grund med syftet att sortera ut 

de oskyldiga, riktiga och värdiga flyktingarna från de skyldiga ovärdiga illegala.43 Det största 

problemet mellan dikotomin skyldig och oskyldig, enligt Ticktin, är faktumet att gruppen 

människor som befinner sig mittemellan förblir osedda. Hon anser inte att det idag finns något 

sätt att erkänna deras mänskliga värde, varken genom lagar eller i tal får de någon möjlighet att 

bekräfta sin värdighet.44  

 
38 Ticktin, Thinking Beyond Humanitarian Borders, s.259 

39 ibid, s.257 

40 ibid 

41 ibid, s.517 

42 ibid, s.264 

43 ibid, s.258 
44 ibid, s.259 
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Ett annat problem som Ticktin diskuterar är att humanitära ageranden bara riktar sig mot nutid, 

vid humanitära kriser likt den så kallade flyktingkrisen. Genom det humanitära agerandet 

framställs händelser som plötsliga och oförutsedda. Det får händelserna att framstå som 

undantag från den annars förekommande ordningen.45 Hon menar att risken med att se på varje 

kris som unik och tillfällig är att varje likvärdig återkommande kris kommer att överraska den 

enskilde på nytt. Humaniteten riskerar, enligt Ticktin, successivt gå förlorat genom att varje 

gång bygga upp ett tillfälligt medlidande.46 Ytterligare ett problem med humanitetsbgreppet i 

migrationsdiskursen är, enligt Ticktin, att det handlar om känslor snarare än rättigheter. Det 

handlar med andra ord inte om rätten till rättigheter utan om medlidande. Problemet är att 

humanitära kriser bygger på specifika känslor som är undantag från den annars gällande rätten. 

Medlidande är, enligt Ticktin, en begränsad emotion som bara kan sträcka sig till ett visst antal 

individer, och inte fungera på ett generellt plan. Genom att medlidandet fokuserar på individer 

och inte strukturer kan det inte ge en politisk jämlikhet. Ticktin hävdar istället att 

institutionaliserade former av humanitet bibehåller ojämlikheten genom att det delar in 

befolkningen i subjekt och objekt. De som har makten att skydda och de som behöver skyddas.47 

2.2 Frivillighet 
Både Migrationsverket och Röda Korset arbetar med det frivilliga återvändandet och ser det 

som ett viktigt kriterium för att göra återanvändandet mer humant. Webber anser att  inget land 

i Europa lever upp till frivillighetskriteriet i återvändandet. Han argumenterar för att det 

frivilliga återvändandet erbjuds som ett mindre smärtsamt alternativ till att fortsätta leva som 

irreguljär.48 Webber anser vidare att det frivilliga återvändandet inte kan anses vara frivilligt 

när det på grund av en allt restriktivare migrationspolitik handlar om att utesluta asylsökande 

och därför föranleder ett ökat återvändande. Samtidigt menar Webber att det inte heller kan 

anses vara frivilligt när alternativet till att inte återvända är att få allt skydd fråntaget i 

mottagarlandet.  

 

Liksom begreppet humanitet är begreppet frivillighet mångfacetterat. Enligt den lexikala 

förklaringen innebär en frivillig handling att den görs av fri vilja. Det är en handling som är 

självvald, spontan och oombedd i kontrast till motsatsen som är påtvingad eller obligatorisk.49 

 
45 Ticktin, Thinking Beyond Humanitarian Borders, s.262 

46 ibid, s.264 

47 ibid, s.265 

48 Webber, Frances. How voluntary are voluntary returns?. Race & Class, 52(4), 2011, s.103 
49 Boström, Magnus et.al. Den organiserade frivilligheten. Malmö: Liber, 2004, s.8 
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Boström et.al.  anser att frivillighet bäst kan förstås i relation till motsatsen tvång. Begreppen 

blir enligt tankesättet endast begripliga i jämförelse med varandra. Det innebär att frivillighet 

bäst definieras som frihet från tvång men det är, enligt Boström et.al., något som är väldigt 

sällsynt. Frivilligheten kan även inskränkas av ett inre tvång om det yttre tvånget inte är 

närvarande. Sociala normer och förpliktelser kan exempelvis styra över individens inre och kan 

därför utgöra en subtil inskränkning av frivilligheten.50 Det finns en paradoxal sida i 

frivilligheten för att den i regel inte är frivillig.51 Ett frivilligt återvändande är i relation till ett 

återvändande med tvång mindre tvingande för individen men samtidigt kan frivilligheten dölja 

tvingande strukturer och maktförhållanden.52 

2.3 Sammanfattning 
Humanitet är, som framgått i detta kapitel, ett flytande begrepp vilket inte är helt 

oproblematiskt. Humana värden är starkt förankrade i begrepp som värdighet, medmänsklighet 

och rättigheter. Det handlar om att förverkliga de mänskliga rättigheterna. Risken med att 

humanitet bygger på emotioner som är starkt förankrade i tillfälliga nutida händelser är att 

rättigheterna riskerar att baseras på moraliska grunder istället för rättsliga grunder. De 

humanitära värdena innebär att de ska gälla för alla utan att skapa en dikotomi mellan skyldiga 

och oskyldiga som osynliggör gruppen som inte passar in i kategoriseringarna.  Problemet med 

begreppet frivillighet är att det är svårt att leva upp till frivillighetskriteriet. Frivillighet innebär 

en frihet från tvång. För att frivillighetskriteriet ska vara uppfyllt behöver därmed frivilligheten 

vara ett självmant val utan några tvingande krafter som styr individen i en viss riktning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 Boström et.al. Den organiserade frivilligheten, s.9 

51 ibid, s.18 

52 ibid, s.208 
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3. Tidigare forskning 
Kapitlet presenterar en genomgång av forskningsfältet. Inledningsvis går jag igenom 

återvändandeforskningen för att sedan presentera en något mer djupgående genomgång av en 

del forskning utifrån den asylsökandes perspektiv. Slutligen innehåller kapitlet även ett avsnitt 

om samhällets attityder och medias inverkan på återvändandet. 

3.1 Återvändande som forskningsfält 
Denna genomgång är inte fullständig men ger en inblick i hur den tidigare forskningen på 

området ser ut. Den internationella forskningen om återvändande är ganska omfattande och 

innehåller allt från kritiska studier, diskursanalyser, fältstudier till mer neutral deskriptiv 

forskning. Forskningen innefattar bland annat studier utifrån den asylsökandes perspektiv i 

väntan på beslut till efter ett avslagsbeslut eller efter att ha återvänt till ursprungslandet. 

Forskningen om återvändande i en svensk kontext är däremot liten. Bortsett från ren forskning 

finns det istället en hel del rapporter och utredningar som granskar återvändandet på ett mer 

övergripande plan. Det mesta av forskningen som finns har tillkommit sedan 2000-talet och 

framåt. Det ökade intresset för området kan ha att göra med det ökade politiska fokuset på 

återvändande i kombination med en restriktivare asyllagstiftning. Den växande gruppen 

irreguljära migranter finns det därför en hel del forskning om samt hur det är att vara 

asylsökande i Sverige, däremot inte så mycket om själva återvändandet som fenomen.  

 

En studie som lyfter återvändande utifrån den svenska politiska utvecklingen har Tollefsen 

Altamirano genomfört.53 Studien visar att det sedan 1990-talet utvecklats en uttalad 

återvändandepolitik som tidigare inte fanns. Resultatet visar att utvecklingen redan före 2000-

talet innebar en användning av ekonomiska incitament samt tillfälliga uppehållstillstånd för att 

driva på ett återvändande. Tollefsen Altamirano menar att Sverige historiskt istället värnat om 

individens valmöjligheter där återvändandet före 1990-talet främst initierades av individerna 

själva till följd av diverse ’pull’ eller ’push’ faktorer. Det är intressant i relation till denna studie 

att förstå att återvändande inte är något nytt fenomen utan att det har funnits tidigare perioder 

med ett ökat fokus på återvändande.  

 

 

53 Tollefsen Altamirano, Aina. Return migration on the policy agenda in Sweden. Applied Geography, 15(3), 

s.267-278, 1995 
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Den forskningen som finns för övrigt på området är till stor del kritisk med en negativ 

inställning till återvändandepolitiken eller återvändandet. Ett antal frekvent återkommande 

områden relaterade till återvändandeforskning handlar om irreguljär migration, effekter av att 

leva som utvisningsbar, förvarsverksamheten och deportation. Det förekommer även en del 

forskning om hälsoeffekterna för individerna som befinner sig i en återvändandefas eller i 

väntan på beslut. Puthooparambil undersökte exempelvis hur förvarstagna upplevde sitt 

välbefinnande under tiden i förvar.54 Resultatet visar att bemötandet från personal under 

förvarstiden var avgörande för hur de intagna mådde. Samtidigt avgjorde tiden i förvaret och 

faktumet att inte kunna röra sig fritt deras välbefinnande. En annan omfattande studie gjordes 

av De Bono där hon undersökte det psykosociala välmåendet utifrån migranters erfarenheter av 

att leva i en så kallat tvångsvis återvändandeprocess.55 Resultatet visar att det har en negativ 

inverkan på individerna som lever i återvändandefasen. DeBono har även tillsammans med en 

forskargrupp vid Malmö universitet genomfört ytterligare en studie om återvändande som är 

den mest omfattande i en svensk kontext.56 Studien utgår likt denna studie från ett 

människorättsperspektiv för att studera återvändande från Sverige. Bortsett från att själva 

återvändandeprocessen kartläggs, lyfts även de asylsökandes röster om hur det är att leva som 

utvisningsbar. Syftet var att undersöka om en av- eller utvisning med tvång kan vara human. 

Resultatet visar att det är väldigt svårt att skapa en värdig och human deportering; vad jag kallar 

för tvångsutvisning, eftersom processen grundar sig i en asymmetrisk maktrelation mellan 

staten och den irreguljära migranten som dessutom utgörs av en tydlig skillnad mellan vad 

migranten kontra staten vill uppnå.57  

 

En del forskning, däribland studier av DeBono, intar en kritisk inställning mot statens ökade 

fokus på att deportera fler irreguljära migranter som en lösning på den så kallade flyktingkrisen. 

Annan forskning har framförallt fokuserat på de sämre exemplen av utvisningsfall, i situationer 

där Migrationsverket, Polismyndigheten eller Kriminalvården agerat felaktigt. Inte minst när 

 
54 Puthoopparambil, Soorej J, Bjerneld, Magdalena & Källestål, Carina. Quality of life among immigrants in 

Swedish immigration detention centres: a cross-sectional questionnaire study. Global Health Action, 8, 2015 

55 De Bono, Daniela. ‘Burning without fire’ in Sweden – The paradox of the state’s attempt to safeguard 

deportees’ psychosocial wellbeing I Vathi, Zana & King, Russell (red.) Return Migration and Psychosocial 

Wellbeing – Discources, Policy-making and Outcomes for Migrants and Their Families. New York: Routledge. 

S.129-148, 2017 

56 DeBono, Daniela, Rönnqvist, Sofia & Magnusson, Karin. Humane and Dignified? Migrants’ Experiences of 

Living in a ‘State of Deportability’ in Sweden. Malmö: Malmö University, 2015 

57 ibid, s.195 
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det kommer till medialt uppmärksammade fall av tvångsutvisningar. Redan 1983 skrevs 

exempelvis debattboken Det grymma Sverige om en del tvivelaktiga utvisningssituationer.58  

 

Till skillnad mot de flesta andra liknande studierna på området är min studie objektivt hållen 

utan den annars vanligt förekommande kritiska ansatsen som tenderar att lägga skulden på de 

statliga institutionerna. Som tidigare nämnts  skiljer sig denna studie från den befintliga 

forskningen eftersom syftet inte är att peka ut en så kallad god eller ond sida utan istället 

diskutera det svenska återvändandet utifrån ett människorättsperspektiv med fokus på 

Migrationsverkets arbete och riktlinjer.  

3.2 Att befinna sig i återvändandefas 
Eftersom en stor del av den tidigare forskningen som nämnts har gjorts utifrån den asylsökandes 

perspektiv och denna studie saknar det perspektivet kommer en del av den befintliga 

forskningen att presenteras här. Genomgången ska bidra till att ge en förståelse för 

konsekvenserna av återvändandeprocessen för de berörda individerna. Det är viktigt för att 

kunna ge en hel bild av återvändandet. 

 

En omfattande studie på området har genomförts av Brekke som har studerat hur de asylsökande 

upplever väntan på ett asylbesked samt vad konsekvenserna av denna period blir för den senare 

integrationen alternativt återvändandet. Hans studie visar att många gärna förtränger tanken om 

att en dag behöva återvända till sina ursprungsländer och därför vägrar acceptera att utfallet av 

asylansökan kan bli ett återvändande.59 Brekke menar att de asylsökande inte vill acceptera 

tanken om ett återvändande samtidigt som de inte riktigt trodde på att de skulle få stanna. Det 

resulterar i att de inte förbereder sig varken på att stanna eller återvända.60 Den ideala 

asylsökande utgör, enligt Brekke, från myndighetsperspektiv motsatsen. Den asylsökande 

förväntas påbörja en integration samtidigt som ett potentiellt återvändande ska förbli en 

verklighet.61 De asylsökande upplever däremot att de förlorar tid eftersom på obestämd tid 

väntar på ett beslut som de inte vet utfallet på. Det beskrivs som att leva i limbo med en ständig 

osäkerhet närvarande. Situationen ger upphov till en känsla av maktlöshet. Livet sätts på paus 

mellan det tidigare livet i ursprungslandet samt det nya eventuella livet i Sverige.62  

 
58 Melander, Göran & Segerstedt Wiberg, Ingrid. Det grymma Sverige. Stockholm: Norstedt & Söners förlag, 

1983 

59 Brekke, Jean-Paul. While we are waiting – Uncertainty and empowerment among asylum-seekers in Sweden. 

Oslo: Institute for Social Research, 2004, s.30 

60 ibid, s.58 

61 ibid, s.49 

62 ibid, s.25 
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Migranter som riskerar att bli deporterade lever även, enligt De Bonos, studie, ett liv av 

exkludering.63 Att vara utvisningsbar i Sverige är karakteriserat av att vara beroende av 

asylsystemet, vara maktlös, saknar möjlighet att planera inför framtiden och en ständigt 

närvarande rädsla om att bli skickad tillbaka till ursprungslandet. Beslutet om ett återvändande 

initierar en nedåtgående spiral som har en negativ inverkan på deras välmående.64 Rädslan är 

ständigt närvarande, framförallt för irreguljära migranter som ständigt behöver vara på sin vakt 

för att undvika att bli upptäckta.65 Beroendet till det svenska asylsystemet är frustrerande och 

tar ifrån migranterna deras makt att påverka sin situation. Livet i väntan på att utvisas eller få 

ett beslut kan enligt en respondent i hennes studie likställas med att leva som ett djur.66 Studien 

visar, som tidigare nämnts, att väntan och återvändandetiden har en negativ inverkan på 

migranternas psykosociala välmående. Det beskrivs som att ”brinna utan eld”. Flertalet 

asylsökande accepterar livet som irreguljär inklusive de problem det innebär och lever hellre 

som irreguljär med en ständigt närvarande rädsla om att bli upptäckt och utvisad än att återvända 

självmant.67 

 

I Lennartssons studie beskriver de asylsökande återvändandet som ett hot. Även Lennartsson 

menar att asylsökande förtränger tanken om att eventuellt behöva återvända som en strategi i 

att hantera situationen, medan de som har svårare för att hantera den dagligen oroar sig för att 

de inte ser återvändandet som ett alternativ.68 Vidare känner sig många misstänkliggjorda av 

handläggarna på Migrationsverket där de enligt respondenterna i studien bemöts som fall 

snarare än medmänniskor.69 Samtidigt visar en liknande fallstudie av Keßler att flertalet 

asylsökande trots det humanitära stödet, eller kanske på grund av det,  försätts i en 

beroendeställning till omgivande auktoriteter.70 

 

Denna korta genomgång visar att det innebär en mentalt påfrestande situation att som 

asylsökande leva med en ovisshet om framtiden och sedan få ett besked om ett avslag på 

 
63 De Bono, Daniela. ‘Burning without fire’ in Sweden – The paradox of the state’s attempt to safeguard 

deportees’ psychosocial wellbeing 
64 De Bono, Daniela. ‘Burning without fire’ in Sweden – The paradox of the state’s attempt to safeguard 

deportees’ psychosocial wellbeing, s.130-131 

65 ibid, s.136 

66 ibid, s.138 

67 ibid, s.145 

68 Lennartsson, Rebecka. Mellan hopp och förtvivlan – Erfarenheter och strategier i väntan på asyl. En 

etnologisk undersökning om situationen för asylsökande i eget boende i Västmanland och Uppsala län. NTG-asyl 

& integration, 4. Karlskrona: Printfabriken, 2007, s.74 

69 ibid, s.75 

70 Keßler, Stefan. Living in Limbo – Forced Migrant Destitution in Europe, 2010, s.115 



 19 

ansökan om uppehållstillstånd. För att hantera situationen visar forskningen på att många 

skjuter undan tanken om ett potentiellt återvändande. Situationen försätter den asylsökande i ett 

slags icke-tillstånd utan möjlighet till integration samtidigt som tankar om framtid och ett 

eventuellt återvändande undviks. 

3.3 Medias inverkan och samhällets attityder 
Detta avsnitt innehåller en genomgång av hur media bidrar till att påverka den politiska 

utvecklingen och samhällets förståelse för återvändandet. Media tenderar, enligt Brune, att 

avhumanisera flyktingar i nyhetsreportage, där de ofta målas upp som en slags homogen massa 

och inte sällan som något hotfullt. Brune lyfter i sin avhandling den journalistiska kontrasten 

när istället enskilda utvisningshotade personer ska porträtteras. De utvisningshotade blir i 

kontrast till ”flyktingmassan” förmänskligade genom namn, livshistorier och bilder som 

berättas utifrån den enskildes perspektiv där myndigheter och politiker får agera syndabockar.71  

Utvisningshistorierna har en komplex roll. De innehåller en viktig kritik mot 

inhumana drag i svensk utlänningspolitik och i vissa fall lyckas de förändra 

felaktiga beslut. De levandegör en enskild människas situation och kan tänkas 

bidra till en mer generaliserad medkänsla med Andra, som därmed delvis 

upphör att vara ”andra”.72 

 

Citatet ramar in vilken inverkan media har när det kommer till utvalda utvisningshistorier. 

Genom att lyfta fram en utvisningshotad individ med namn och livshistoria förmänskligas 

denne och blir då istället en av ”oss” och inte vad Brune i citatet kallar för den ”andre”. De 

utvisningshotade tilldelas egenskaper som får dem att ses som hjälplösa offer utan någon makt 

att ta sig ur sin maktlöshet utan hjälp av, det som Brune kallar för, ”offerhjältar” som ska rädda 

de som utsatts för orättvisa. Inte sällan utgörs denna kategori av ideellt engagerade hjälpare som 

för offrets talan mot den förtryckande skurken. Vid sin sida har den utvisade även vittnen som 

ökar den utsattes trovärdighet och självklara plats i det svenska samhället.73  

 

I kontrast till representationen av flyktingen som främmande och avhumaniserad utan 

tillhörighet till Sverige har de utvisningshotade lyckats ta sig till Sverige, fått sin asylansökan 

prövad och hunnit bli en del av Sverige. Nyhetsrapporteringar tenderar att låta den 

utvisningshotades asylskäl hamna i skymundan och lyfter istället dennes känslor som en 

 
71 Brune, Ylva. Nyheter från gränsen – Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld. 

Kungälv: Göteborgs universitet, 2004, s.89 

72 ibid, s.105 

73 ibid, s.90-91 
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avpolitiserad sanning. Det gör att en misstro riktas mot politikers och myndigheters förmåga 

och trovärdighet.74 Samtidigt hävdar Brune att agenterna, de anställda vid polisen, 

Kriminalvården eller Migrationsverket framställs som onda och okunniga.75 Det skapar, enligt 

Brune, en idylliserad bild av Sverige med en medmänsklig befolkning och en känslokall 

lagstyrd byråkrati.76  

 

När forskare, politiker och media berör asylsökande tenderar den sämre sidan och problemen 

att få mest gehör, men det är viktigt att inte glömma att det även finns väldigt många lyckade 

asylhistorier. Enligt Lennartsson är risken med att endast lyfta de goda exemplen däremot att 

ansvaret riskerar att läggas på den enskilde individen istället för asylpolitiken i och med att 

deras asylärende i flertalet fall inte skiljer sig från de misslyckade historierna.77 Återvändandet 

kan liksom andra politiska beslut inte förstås i ett vakuum utan påverkas av ekonomiska, 

politiska, ideologiska och sociala faktorer. Det är många som är kritiska till den allt restriktivare 

politiska utvecklingen. Samtidigt visar, enligt Lundberg, en del opinionsmätningar att en 

växande andel av den svenska befolkningen stödjer utvecklingen. Lundberg argumenterar för 

att de senaste årens så kallade ”krishantering” lett till att de berörda individernas erfarenheter 

avpolitiseras samtidigt som hanteringen av deras kroppar har politiserats.78 Hon anser att deras 

erfarenheter inte ges något utrymme vid utformningen av regelverken trots att det är deras 

framtid som avgörs till följd av utformningen.79   

 

Denna genomgång visar att media har en avgörande roll att påverka återvändandeområdet hos 

gemene man. Media framställer ofta en avpolitiserad sanning som ger utvalda återvändande 

identiteter värda att räddas. Det finns en risk att det har negativa konsekvenser på 

rättssäkerheten i ärendehanteringen då Migrationsverket kan tvingas se över dessa ärenden på 

nytt vilket innebär att mer tid läggs på de utvalda fallen än på ärenden som inte 

uppmärksammats medialt. Media har en viktig roll i att uppmärksamma felaktiga beslut och 

bidra med humana värden, men samtidigt riskerar det att minska förtroendet för politiker och 

Migrationsverket. 

 
74 Brune, Nyheter från gränsen – Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld. 

Kungälv, s.93-94 

75 ibid, s.97 

76 Brune, Nyheter från gränsen – Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld, s.105 
77 Lennartsson, Mellan hopp och förtvivlan – Erfarenheter och strategier i väntan på asyl. En etnologisk 

undersökning om situationen för asylsökande i eget boende i Västmanland och Uppsala län, s.79-80 

78 Lundberg, En kommentar till Sveriges krispolitik mot människor på flykt, s.352 

79 ibid, s.351 
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4. Två perspektiv på återvändande  
Detta kapitel innehåller studiens analysdel. Studiens primär- och sekundärmaterial presenteras 

och analyseras utifrån begreppen humanitet och frivillighet. Analysen styrs av Bacchis WPR 

frågor. Kapitlet är indelat under WPR-frågorna där även studiens frågeställningar besvaras. 

Analysen kretsar kring frågorna om hur ett humant återvändande kan förstås samt huruvida det 

skett en förskjutning mot ett ökat effektivitetsfokus i återvändandet och om det i så fall är 

förenligt med begreppet humanitet. Frågorna handlar för övrigt om vad det är som kan ha 

bidragit till att återvändande blev ett problem som behövde lösas. Vidare diskuteras 

konsekvenserna av prioriteringen av återvändandeområdet i relation till det teoretiska 

perspektivet samt vad det egentligen är som är problemet med återvändandet utifrån 

Migrationsverkets respektive Röda korsets perspektiv.  

4.1 Vad anses vara problemet gällande återvändande som fenomen? 
Det går inte att verkställa beslut till ett antal länder enligt intervjumaterialet med 

Migrationsverkets respondenter. Det går i dessa fall endast att verkställa beslut om individerna 

återvänder frivilligt, vilket innebär att utvisningar med tvång stoppas vid gränsen. Denna 

situation leder in på ett av de största problemen, det frivilliga återvändandet. Genom att det inte 

går att verkställa beslut med tvång blir det till en extra drivkraft för regeringen att öka vad 

Migrationsverket kallar för det ”självmana återvändandet”80 För att ett självmant återvändande 

ska kunna bli verkligt måste den återvändande förlika sig med ett återvändandebeslut. Ifall den 

återvändande inte samarbetar efter att ha fått ett lagakraftvunnet av- eller utvisningsbeslut 

tvingas Migrationsverket ge över ärendet till polisen. Det leder i sin tur till att den återvändande 

blir kvar i Sverige, trots ett beslut om avvisning eller utvisning, eftersom ursprungslandet, som 

egentligen har en skyldighet att ta emot sina medborgare, bestämt att endast ta emot frivilligt 

återvändande individer. För att hantera denna situation arbetar Migrationsverkets handläggare 

med att få personer med avslagsbeslut att återvändande självmant.  

 

En av förutsättningarna för att ett självmant återvändande ska vara möjligt är att ”utlänningen 

har en inställning som inte hindrar ett återvändande”81. Det innebär att Migrationsverkets 

handläggare måste utreda den återvändandes inställning för att kunna bedöma ifall inställningen 

utgör ett hinder för återvändandet. I relation till det utgör deras samarbetsvilja ett avgörande 

kriterium. Informant 10, Justitiedepartement, är av åsikten att ”förenklat så finns det egentligen 

 
80 Informant 3, Migrationsverket, 2019-01-13 
81 Migrationsverket. Handläggning av återvändandeärenden i Handbok i migrationsärenden, 2019, s.39 
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inga som helst problem att verkställa avlägsnandebeslut om de här individerna samarbetar”82. 

Samarbete innebär i det här sammanhanget att individen accepterar ett avslagsbeslut, ordnar 

fram identitetshandlingar och självmant återvänder till sitt ursprungsland. Bevisbördan ligger 

på den återvändande, det vill säga att den återvändande inledningsvis ska kunna bevisa att han 

eller hon är värdig att få stanna i Sverige. Efter ett beslut om återvändande behöver den 

återvändande även kunna bevisa sin samarbetsvilja. Problemet är att bedömningarna av den 

asylsökande bygger på en bedömning av den sökandes oskyldighet. Oskyldigheten är, som 

Ticktin poängterat, ett kriterium som aktiverar medlidandet.83 Denna oskyldighet kan snabbt gå 

över till skyldighet ifall den sökande visar minsta täcken på att inte vara samarbetsvillig. 

Skyldigheten tvingar i sin tur Migrationsverket att räcka över ärendet till polisen.  

 

Handläggarna utgår bland annat från 1 kap. 15§ utlänningslagen för att kunna bedöma den 

asylsökandes inställning. Ett avgörande kriterium som bedöms som brist på samverkan är ifall 

den sökande inte medverkar till att klarlägga sin identitet. Det anses även utgöra en ökad risk 

för avvikan eftersom det försvårar prövningen av asylansökan. Migrationsverkets informanter 

uppmärksammar att det finns en genomgående osäkerhet kring vilka personerna är som söker 

asyl eller befinner sig irreguljärt innanför Sveriges gränser. Migrationsverket poängterar i sitt 

yttrande att flera ’bedragare’ lämnar falska look-alike handlingar som är äkta, men tillhör en 

annan person.84 Materialet tyder på att det finns en misstänksamhet gentemot de asylsökande 

och de irreguljära migranterna som är problematisk. Informant 3, Migrationsverket, beskriver 

situationen som att “det är vi som blir beroende av personerna som är kvar i landet och deras 

vilja, de väljer själva när de åker hem helt enkelt.”85. Det informant 3, liksom resterande 

informanter från Migrationsverket och Justitiedepartementet, antyder är att personer som själva 

har en inställning om att de vill återvända till sina ursprungsländer kan återvända genom att 

samarbeta. Som den tidigare forskningen visade om livet i återvändandefas är väntan på ett 

beslut i många fall ganska lång och den återvändande förskjuter tanken om att en dag behöva 

återvända. Samtidigt upplevde, enligt Lennartsson, många asylsökande att de blev 

misstänkliggjorda av handläggarna på Migrationsverket vilket kan påverka deras 

samarbetsvilja.  

 
82 Informant 10, Justitiedepartementet, 2019-03-28 

83 Ticktin, Thinking Beyond Humanitarian Borders, s.257 

84 Migrationsverket 2018. Klarlagd identitet Om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller 

och missbruk av identitetshandlingar (SOU 2017:93). 

https://www.migrationsverket.se/download/18.4cb46070161462db113e64/1520949165819/SOU%202017-93-

yttrande%20Klarlagd%20identitet.pdf [Hämtad: 2019-04-04] 

85 Informant 3, Migrationsverket, 2019-01-30 
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Röda Korset anser att problemet är att Migrationsverket fattar snabba beslut om den 

asylsökandes öde utan att individen får en möjlighet att förlika sig med beslutet och i många 

fall kanske inte förstår beslutet. Informant 5, Röda Korset, anser att det även är för mycket 

fokus på tvång. Utifrån Migrationsverkets perspektiv är det uttalade ’problemet’ att 

återvändandearbetet behöver effektiviseras, det vill säga att fler av- och utvisningsbeslut 

behöver verkställas eftersom gruppen med personer som inte återvänder efter ett avslagsbeslut 

växer. Inom ramen för effektiviteten är det legitimt att implementera fler tvångsåtgärder för att 

få individen att återvända, eftersom det mest humana är att individerna återvänder istället för 

att hamna i ett irreguljärt tillstånd. Röda Korset såväl som Migrationsverket vill motverka en 

ökning av antalet irreguljära migranter i Sverige men samtidigt visar informanternas svar att 

majoriteten av personerna med avslagsbeslut hellre väljer att stanna kvar i Sverige som 

irreguljär än att återvända. Informant 5, Röda Korset, anser att fokus ska ligga ”på att hjälpa 

individen med att förstå processen, kunna förstå och förlika sig med beslutet, kunna acceptera 

beslutet. Få möjligheten att resonera om avslaget. Så att individerna får känna sig delaktiga.”86 

Citatet visar på Röda Korsets välvilliga intentioner med att göra den återvändande delaktig i 

sitt återvändande för att det ska kunna få fler att vilja återvända, men det kan finnas en risk att 

Röda Korsets synsätt samtidigt förstärker den återvändandes offerposition. Det finns ett 

problem i att behandla en människa som ett offer. Offerpositionen, som Fassin kallar det, 

riskerar att försätta individen i en maktlös position och bli beroende av en hjälpande sida.87 I 

relation till begreppet humanitet är det mer humant för den enskilde att kunna få sina rättigheter 

erkända utan att vara beroende av någon som för deras talan.  

 

Samtidigt lyfter Röda Korset att det finns ett slags stigma mot att migranter ska återvända som 

gör att icke-statliga organisationer är rädda för att hantera frågan. Informant 6, Röda Korset, 

uttrycker det som att  ”man är rädd för att bli sammankopplad med att man på något sätt skulle 

underlätta för att återvända”88. Det är ett problem om humanitära organisationer, likt Röda 

Korset, som har en annan målsättning än statliga myndigheter att inte kunna bidra med sitt 

perspektiv på grund av att det kan tolkas som att de vill ”driva på” återvändandet. Deras 

huvudfokus är att humaniteten inte ska gå förlorad och utgör en viktig motvikt till det statliga 

perspektivet. Migrationsverkets arbete består dagligen av att väga de humana värdena mot 

effektiviseringskraven. Lagar och regler måste efterföljas och människor utan uppehållsrätt 

 
86 Informant 5, Röda Korset, 2018-12-06 

87 Fassin, Humanitarianism as a Politics of Life, s.517 

88 Informant 6, Röda Korset, 2018-12-10 
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behöver återvända. Samtidigt måste hanteringen av återvändandet vara humant och frivilligt. 

Informant 7, Röda Korset, lyfter att återvändandet alltid ska vara frivilligt och att 

tvångsutvisningar ska undvikas eftersom ”varje tvångsåtgärd innebär en inskränkning eller 

inverkan på individens integritet”89. Informanten anser vidare att tvångsåtgärder tenderar att 

uppfattas som effektivt och som att regeringen gör något för att åtgärda ett problem men att det 

i själva verket bara gör återvändandet mindre humant.90 Alla tvångsåtgärder utgör en kränkning 

av individernas mänskliga rättigheter utifrån Röda Korsets perspektiv.  

 

Alla är överens om att frivillighet är mer humant. Det finns därför en genomgående diskussion 

från politiskt håll att undvika det så kallade tvångsvisa återvändandet för att göra återvändandet 

mer humant. Materialet visar däremot att politiska beslut som tagits för att öka det självmana 

återvändandet kan tolkas som verktyg för att med tvång skapa incitament för ett frivilligt 

återvändande. Frivillighet är per definition frihet från tvång, därför är ett omfattande problem 

med återvändandet att frivilligheten kan innebära en slags påtvingad frivillighet vilket kan 

minska humaniteten. Den återvändande målas upp som själva problemet snarare än de 

förekommande hinder för att kunna verkställa beslut. Den återvändande, som i asylfasen 

stämplas som offer av Migrationsverket, förvandlas i sammanhanget till ett subjekt som själv 

har makt att påverka sin situation genom att ändra sin inställning och bli samarbetsvillig. Det 

finns en tydlig ovilja att återvända till en del länder, men eftersom personerna inte följer 

avslagsbesluten blir de istället stämplade som skyldiga. Migranterna går  då från att vara 

oskyldiga objekt till skyldiga subjekt. Ticktin anser att ett kriterium för ett humant agerande är 

oskyldighet.91 Genom att den irreguljäre migranten istället stämplas som skyldig i och med att 

denna bryter mot svenska lagar och regler förminskas den asylsökandes primära skäl som 

gjorde honom eller henne oskyldig. Övergången från oskyldig till skyldig eller från asylsökande 

till irreguljär migrant riskerar att minska humaniteten i återvändandet.  

4.2 Vilka antaganden ligger till grund för problemet och hur har 
representationen av problemet uppstått? 
En förklaring till att återvändandeområdet blev en prioriterad fråga, som framkommer i de 

offentliga utredningarna, är det svenska medlemskapet i EU.92 2008 tillkom återvändande-

direktivet som uppmanade medlemsstaterna att införa normer och regler för återvändande av 
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90 Informant 7, Röda Korset, 2018-12-17 
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92 SOU 2013:37, Migrationsspråkutredninge,  s.37 
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tredjelandsmedborgare som vistas irreguljärt i medlemsstaterna.93 Även om återvändandekravet 

alltid har förekommit har det inte varit något större fokus på det i Sverige förrän runt 2015. 

Informant 8, Justitiedepartementet, förklarar: 

I och med inströmningen 2015 vart det ju ohållbart och man insåg att man 

behövde prioritera det här och att myndigheterna behövde prioritera det.94 

 

Citatet visar att fokuset på återvändande trappades upp i takt med att fler personer anlände till 

Sverige och fick avslagsbeslut. Informant 10, Justitiedepartementet, lyfter att återvändandet inte 

nämns i den svenska regeringsförklaringen före den så kallade flyktingkrisen. “Sedan 

fullständigt exploderade det i samband med 2015 och återvändandefrågorna har där fått en 

väldigt framträdande plats.”95 Informanten menar att återvändandet inte var på den politiska 

agendan tidigare, vilket även bekräftas av Migrationsverkets regleringsbrev som endast 

innehåller områden som regeringen vill prioritera.96 De senaste åren har återvändandet fått en 

egen rubrik i regleringsbreven som det inte tidigare hade. Informant 8, Justitiedepartementet, 

lyfter:  

Man har väl insett att för att vi ska kunna hantera migrationsströmmar så 

måste det vara så att de som inte har rätt att vistas här åker hem till sina 

hemländer. Det är liksom en förutsättning för att vi ska kunna ta hand om de 

som har rätt att vara kvar i Sverige.97 

 

Vid en noggrannare analys av citatet framställs lösningen på att hantera det ökade antalet 

migranter med asylskäl vara att få migranterna utan rätt till asyl att återvända omedelbart. Den 

snabba ökningen av antalet asylsökande bidrog till att hitta verktyg för att skapa ”ordning och 

reda”98 efter den så kallade flyktingkrisen. Regeringen har, enligt informanterna från 

Migrationsverket och Justitiedepartementet, som ett resultat av denna situation, uppmanat 

Migrationsverket att verkställa fler utvisningsbeslut. Det är enligt informant 10, Justitie-

departementet, ett sätt att lyfta området som en viktig fråga.99 Samtidigt poängterar Röda 

Korsets informanter att den ökade prioriteringen på återvändandefrågan bara är ett sätt för 
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regeringen att visa att de gör någonting åt en situation som de upplever som ett problem utan 

att lösa det egentliga problemet. Återvändandet blir då en lösning på de ”strömmar” av 

människor som kommit till Sveriges gräns och inte har rätt att stanna i landet, däremot förblir 

situationen i ursprungsländerna olösta. 

 

Något annat som kan bidragit till att göra återvändandet till ett problem som behöver lösas är 

att det löpande används uttryck som ”tillströmningar”, ”inströmningar”, ”flyktingström” 

och ”migrationsströmmar” av Migrationsverkets informanter för att beskriva gruppen 

människor som anlände till Sveriges gränser 2015. Det har även medialt varit ett genomgående 

fokus på ”flyktingvågen” som översvämmat Sverige. Genom att hänvisa till en grupp 

människor som en “ström”, som någonting som väller in, riskerar det att måla upp en bild av 

gruppen som  okontrollerbar och närmast hotfull. Det kan ha drivit regeringen till att försöka få 

kontroll över situationen. Migrationsverkets arbetsmetoder handlar om att genom snabba 

processer identifiera de värdiga flyktingarna med rätt att stanna bland ”strömmen” av 

människor. Effektivare åtgärder rättfärdigas i återvändandeutredningen med stöd av begreppet 

humanitet.100 Det bedöms vara humant att asylsökande återvänder omedelbart innan de hinner 

etablera sig i det svenska samhället. Återvändandeutredningens syfte var att ta fram verktyg åt 

myndigheter för att skapa ”ordning” som leder till att fler återvänder frivilligt alternativt enkelt 

gör det möjligt att ”snabbt och effektivt med tvång” få personer att återvända.101 I 

regleringsbrevet 2018 används begreppet effektivitet tre gånger i stycket om målsättningen för 

återvändande.102 Samtidigt används inte begrepp som human eller värdighet alls i relation till 

effektivitetsbegreppet. I jämförelse med utredningar från början 1990-talet framgår det tydligt 

att det idag finns ett ökat effektivitetsfokus, vilket kan ha bidragit till att göra återvändandet till 

ett problemområde som behöver lösas.  

 

Den ökade mediala uppmärksamheten kring återvändande har också bidragit till att göra 

återvändande till ett problemområde. Informant 3, Migrationsverket, lyfter att ”man läser i 

tidningarna och på sociala medier, och man kan få de mest konstiga uppfattningarna. Jag ser ju 

så många missuppfattningar men det är ingen idé att ge sig in i det för det är dömt att misslyckas 

från första början”103.  Citatet visar att media tenderar att vinkla Migrationsverkets beslut och 

 
100 SOU 2017:93, Återvändandeutredningen, s.31 
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 27 

arbetsmetoder på ett ofördelaktigt sätt. Media lyfter, enligt Brune, ofta en avpolitiserad sanning 

som riskerar att öka misstron till politiker och myndigheter. Utvisningshotade personer 

förmänskligas, enligt Brune, ofta genom den mediala uppmärksamheten och väcker en 

medkänsla hos läsaren.104 Samtidigt framställs politiker och myndigheter som känslokalla och 

onda. Den mediala vinklingen riskerar att minska tilliten till Migrationsverket samtidigt som 

det ökar förtroendet för civilsamhället som många gånger för den återvändandes talan. I kontrast 

till de humanitäras röster framställs Migrationsverket som inhuman. Media framställs i 

sammanhanget, vad Barnett & Weiss skulle kalla för, den ’goda sidan’ i relation till regeringen 

och  Migrationsverket som målas upp som den ’onda sidan’.105 Enligt informant 3, 

Migrationsverket, får det samma konsekvenser när media skriver om den så kallade 

limbosituationen som leder till att ärenden inte kan verkställas och menar att ”då läser ni i 

tidningen och tänker ’oj vad länge de varit här och besluten verkställs inte”.106 Problemet är att 

det medialt inte alltid ges en förklaring till varför en del personer hamnar i de så kallade 

limbosituationerna med utvisningsbeslut utan att kunna återvända vilket förstärker bilden av 

Migrationsverket som ineffektiva.  

 

För att effektivisera återvändandet har regeringen därför tagit en del, vad Lundberg kallar för, 

krispolitiska beslut.107 Återvändandeutredningen beskriver att ”en human migrationspolitik 

som värnar asylrätten”108 innebär att personer med avslagsbeslut återvänder snabbt till 

sina ”hemländer”. Ett beslut som initierades i återvändandeutredningen har varit att ge polisen 

större befogenheter att utföra inre utlänningskontroller, det vill säga att det ger polisen rätt att 

söka upp personer som avvikit och inte längre är tillgängliga för Migrationsverket. Förslagen i 

återvändandeutredningen innebar i praktiken att misstänkt avvikna personer ska kunna föras till 

polisstationen för att lämna fingeravtryck, kroppsvisitering och fotografering.109 Lagen om 

mottagande av asylsökande, LMA, har också ändrats. Syftet med ändringen var att öka antalet 

återvändande genom att göra livet i Sverige mindre hållbart och därför få personerna att själva 

vilja lämna Sverige. Det innebär att det bistånd som den asylsökande hade rätt till i form av 

boendestöd och dagersättning dragits in så fort ett av- eller utvisningsbeslut vunnit laga kraft. 

Det ska, som informant 1, Migrationsverket, påstår, ”få dem att vilja åka hem”110, men 
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informant 2, Migrationsverket, menar att individerna istället hamnar i ”ingenmansland”111. Det 

svenska systemet ger ett grundläggande skydd åt irreguljära migranter, däremot tas det stöd och 

de bidrag som en asylsökande har rätt till ifrån individerna som blir irreguljära migranter. De 

allt striktare regleringarna som bygger på begreppet effektivitet riskerar att minska de humana 

värdena i återvändandet. De krispolitiska besluten har handlat om att hantera antalet asyl-

sökande i Sverige men humaniteten verkar samtidigt ha minskat i värde.  

 

Irreguljära migranter får, enligt flera av intervjuerna med Migrationsverket,  skylla sig själva 

för att de frivilligt blivit irreguljära migranter genom att inte följa Migrationsverkets beslut. 

Informant 3, Migrationsverket, uttrycker det på följande sätt: 

Det finns inte särskilt många morötter och inte särskilt många piskor heller, 

så det blir lite limbo. Man får säga att det är på deras egna förskyllan. De 

väljer att inte acceptera avtalet och då hamnar man ju i en limbosituation för 

de har själva valt, det vill jag påstå.112 

 

Citatet visar att skulden läggs över på individerna. Skyldigheten rättfärdigar restriktivare 

åtgärder för att hantera problemet med en växande grupp med irreguljära individer. Samtidigt 

beaktas humaniteten i relation till effektiviseringen mindre än förut. Linde argumenterar för att 

det både behövs en statlig och en icke-statlig sida för att statens fokus på att uppnå ett mål ska 

kunna behålla en balans till andra mål.113 Det vill säga att öka antalet återvändande inte ska 

minska målet att leva upp till de mänskliga rättigheterna som Sverige är ålagda att skydda. 

Genom den politiska diskursen framställs den så kallade flyktingkrisen i första hand vara en 

kris för Sverige istället för en kris för människorna på flykt. Det används sedan för att rättfärdiga 

striktare asyllagstiftning med ett ökat fokus på återvändande. Enligt informant 10, 

Justitiedepartementet, handlar ’problemet’ framförallt om legitimitet.114 Det vill säga att när 

beslut inte verkställs i den utsträckning som regeringen vill blir det svårare att upprätta en 

trovärdig rättsstat. Det kommer i sin tur riskera att leda till att både de återvändande och 

allmänheten tappar förtroendet för Migrationsverket.  

4.3 Vad har uteslutits från representationen av problemet?  
Röda Korset motsatte sig förslagen i återvändandeutredningen med utgångspunkt i att det 

utifrån deras perspektiv saknas stöd för att förslagen kommer leda till en effektivisering i 
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återvändandearbetet. Till skillnad mot Migrationsverket lyfter Röda Korset vikten av att 

analysera konsekvenserna för personerna som utsätts. Röda Korset anser att förslagen riskerar 

leda till ”godtyckliga tvångsåtgärder som inte står i rimlig proportion till syftet med 

åtgärderna.”115 De anser att återvändandearbetet behöver förbättras för att underlätta 

återvändandet utifrån de återvändandes perspektiv för att på så sätt ”säkerställa att 

återvändandet är hållbart och sker under humana och värdiga former”.116 En av Röda Korsets 

grundprinciper är begreppet humanitet.117 Det vägleder därför hela deras arbete och gör det 

möjligt för dem att ha ett större individfokus än Migrationsverket. Samtidigt arbetar även 

Migrationsverket endast med det självmana återvändandet. De använder inga tvångsmetoder, 

men verktygen de har för att ’locka’ personer till att återvända frivilligt går att problematisera i 

förhållande till det teoretiska perspektivet.  De erbjuder bland annat återetableringsstöd och 

ERIN, vilket är ekonomiska stöd som enbart delas ut till självmant återvändande individer till 

ett urval länder. Samtliga informanter är överens om att stödet inte uppfyller det tänkta syftet 

eftersom de flesta hellre väljer att leva kvar i Sverige som irreguljära migranter än att återvända 

med en summa pengar till ett land de i många fall inte levt i på många år. Verktygen skulle i 

relation till begreppet frivillighet även kunna tolkas som incitament som leder till en slags 

påtvingad frivillighet hos de återvändande. Konsekvensen av att inte godta ett självmant 

återvändande är att ärendet överlämnas till polisen som även kan förvarsta individerna ifall det 

finns en risk att de avviker. Denna studie berör inte polisens och Kriminalvårdens arbete när 

det kommer till återvändande men det är något motsägelsefullt i att Migrationsverket har ett tätt 

samarbete med dem. Polisens uppdrag är att hantera det så kallade tvångsvisa återvändandet 

samtidigt som deras primära uppdrag är att arbeta med brottsförebyggande åtgärder. När en 

asylsökande med avslagsbeslut inte accepterar sitt beslut och lämnas över till polisen förstärks 

bilden av asylsökande och irreguljära migranter som ett hot mot ”vår” säkerhet. 

Säkerhetsaspekten av asylpolitiken analyseras inte mer ingående i denna studien men det är värt 

att nämna att den ökade risken för terrordåd även har påverkat migrationspolitiken. Rädslan för 

eventuella tvångsinsatser kan initiera en känsla av att tvingas till att ta beslutet om att återvända 

självmant. Frivillighet innebär att det ska vara ett självmant val fritt från tvång men en påtvingad 

frivillighet är en förskjutning mot en inhumanare riktning.  
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Asylprocessen fungerar som en omvänd rättegång genom att den asylsökande bemöts med 

misstänksamhet och döms vara en ”bedragare” innan denne kunnat bevisa motsatsen. I en 

rättegång ska den åtalade istället alltid anses vara oskyldig fram tills motsatsen kunnat bevisas.  

Migrationsverket har lagar och människorättstraktat att förhålla sig till, men de används främst 

för att kunna ge de asylsökande med skyddsskäl uppehållstillstånd snarare än att göra själva 

asylprocessen human. Ticktin ser det som att rätten till asyl används som en moralisk grund 

istället för en inneboende rättighet.118 Det vill säga att varje asylsökande borde bemötas som en 

medmänniska med värdighet och som rättighetsbärare istället för att bedömas vara skyldig eller 

oskyldig. Det är det här samspelet mellan statliga och icke-statliga organisationer som Linde 

lyfter som viktigt för att kunna skapa en mer human asylpolitik och således även återvändandet 

trots att regeringen bedömer att det behövs en effektivisering.119  

 

Förutom politiska beslut kan även uttryck och synen på återvändande påverka problemen med 

återvändandet. Informanterna från Migrationsverket beskriver exempelvis asylsökande och 

irreguljära migranter som ”utlänning”, ”illegal” och ”person”. Det är uttryck som till skillnad 

mot Röda Korsets användning av begreppet ”individ” framstår som mindre humana. Det 

distanserar de asylsökande från ”oss”. Media använder sig av samma tillvägagångssätt där, som 

Brune säger, en del utvalda fall lyfts fram.120 Det ger dem en identitet med namn och 

livshistorier värda att ”rädda”. Genom att benämna någon för en illegal person som kom hit 

med flyktingströmmen kontra en irreguljär migrant som kom hit som asylsökande framställs 

den förstnämnda som ett hot medan den andra definitionen är mindre hotfull. I 

ärendehanteringen delas de asylsökande på Migrationsverket in i olika spår baserade på hur 

svåra fallen är, med svår menas här hur tidskrävande ärendet kommer vara för verkställighet. 

Informanterna från Migrationsverket lyfter exempelvis att ärenden från Syrien snabbspårades 

när situationen i landet var som svårast vilket gav majoriteten av de sökande rätt till asyl. Det 

ansågs mest humant i sammanhanget att ge dem en snabb asylprocess för att de per automatik 

hade rätt till flyktingstatus. Det visar på det problem som Ticktin ser mellan dikotomierna 

värdig och icke-värdig.121 När en humanitär kris, som den i Syrien, uppstår framställs den 

gruppen människor som mer värdig än individerna från ett mindre riskfyllt land fast dessa också 

har asylskäl. Gruppen riskerar att bli bortglömda i kontrast till de som bedöms vara ”riktiga” 

 
118 Ticktin, Thinking Beyond Humanitarian Borders 

119 Linde, Mixed Migration – A Humanitarian Counterpoint 
120 Brune, Nyheter från gränsen – Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld 

121 Ticktin, Thinking Beyond Humanitarian Borders 
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flyktingarna. Utifrån den humanitära diskursen delas migranter in i två grupper där ena gruppen 

är värd att räddas och andra sidan inte är tillräckligt värdig. Det kan skapa en mänsklig hierarki 

mellan dikotomierna värdig och icke-värdig som riskerar att förbise den grupp människor som 

befinner sig i limbot mellan att vara ett asylsökande offer till att bli ett irreguljärt hot. Samtidigt 

är denna hierarki inte statisk utan förändras i takt med förändringar i ursprungsländerna.  

 

Migrationsverkets informanter är eniga om att majoriteten av ärendena som uppmärksammats 

medialt vinklats till den enskildes fördel samtidigt som handläggarna endast följt regelverken 

de är bundna till. Informant 4, Migrationsverket, erkänner däremot att ”det händer att vi gör 

fel”122. Citatet visar att medias röster tillsammans med civilsamhället därför även kan fylla en 

viktig funktion i att uppmärksamma felaktiga beslut och att stärka humaniteten. Samtidigt finns 

det en risk att medialt uppmärksammade fall plockas ut från den övriga gruppen med 

återvändande individer och får en annan bedömning än de övriga återvändande. Det finns en 

risk att rättssäkerheten kan gå förlorad ifall vissa individer, på grund av medias och 

civilsamhällets välvilliga intentioner, får en andra chans att bevisa sin oskyldighet.  Samspelet 

mellan det statliga och icke-statliga är, enligt Linde, avgörande för att bevara en balans mellan 

humaniteten och effektiviteten.123 En viktig aspekt som media och civilsamhället tenderar att 

glömma bort är att varken staten eller Migrationsverket är ’onda’ eller har ’onda’ intentioner. 

Det togs en del krispolitiska beslut efter den så kallade krisen 2015 för att det större antalet 

migranter i relation till tidigare år framställdes som ett hot som behöver hanteras omgående. 

Problemet med politiska beslut är att det är en lång process att få igenom beslut vilket ibland 

innebär att det tar så lång tid att problemet som skulle lösas inte är ett problem längre när 

beslutet verkställs. Migrationsverket följer politiska beslut och kan, även om situationen 

förändrats, inte styra över regelverken. De nya regelverken var humanitärt initierade men får 

inhumana konsekvenser när de appliceras i nutid.  

4.4 Vilka effekter produceras genom representationen av problemet? 
Genom att återvändandet framställs som ett politiskt problemområde som behöver lösas har det 

som sagt tagits en del politiska beslut för att försöka öka incitamenten till ett självmant 

återvändande. Informant 2, Migrationsverket, förklarar att det ibland är svårt att veta hur olika 

regler förhåller sig till varandra när det kommer nya beslut.124 Samtidigt finns det gånger när 

humanitära organisationer ställer sig positivt till lagförslag, som exempelvis gymnasielagen 

 
122 Informant 4, Migrationsverket, 2019-01-30 
123 Linde, Mixed Migration – A Humanitarian Counterpoint, s.95 

124 Informant 2, Migrationsverket, 2018-12-05 
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som gav ensamkommande barn rätt att få ett tillfälligt uppehållstillstånd för att studera. Medan 

handläggare på Migrationsverket istället uttrycker att lagen som ”något som stoppar upp vårt 

arbete”125 eftersom de då ser det som ytterligare en regel att förhålla sig till. Införandet av 

gymnasielagen visar hur perspektiven skiljer sig åt. Migrationsverkets respondenter är eniga 

om att lagen utgjorde ett hinder i deras arbete då det förhindrade deras pågående 

återvändandearbete. Röda Korset såg lagen istället som en möjlighet för en del av individerna 

att få en chans till att förlänga sin tid i Sverige. Det är som att Migrationsverket avhumaniserat 

de asylsökande för att kunna hantera ärendena. Deras arbete bygger på att de ska ha en neutral 

inställning men samtidigt är det viktigt att humaniteten inte går förlorad. 

 

Ett frivilligt återvändande anses vara mest humant, men begrepp som humanitet och värdighet 

lyser med sin frånvaro i intervjumaterialet med Migrationsverket. Frågan är ifall fokus på ett 

självmant återvändande fortfarande grundar sig i humanitet eller om det med den ökade 

prioriteringen på effektivisering istället handlar om en praktisk lösning på ett problem Sverige 

inte kan lösa? Enligt Migrationsverkets uppdrag ingår det att ”bistå människor som fått ett 

slutgiltigt avslag på sin asylansökan att lämna landet under värdiga former”126. I informanternas 

svar beskrivs det som att återvändandet ska vara självmant, det vill säga utan att ärendet lämnas 

över till polisen eftersom det förstås som mer värdigt eller humant. Frivilligheten i det 

självmana återvändandet kan däremot tolkas som en slags påtvingad frivillighet. 

Migrationsverket använder sig av motiverande samtal, något som i annat fall används inom 

vården för att exempelvis sluta röka, i sina försök att få fler personer att självmant ta steget till 

att återvända till sina ursprungsländer. Att motivera en individ är inte samma sak som att tvinga 

någon till att göra något men det styr individen i en viss riktning som han eller hon annars 

eventuellt inte hade tagit själv. 

 

Röda Korset intar istället en neutral ställning till huruvida individen ska återvända eller inte och 

arbetar med att informera och samtala med individen. Det innebär att de informerar om 

processen och konsekvenserna av olika alternativ utan att ge råd om huruvida individen bör 

stanna eller återvända. Syftet med deras incitament är att få migranten att känna sig delaktig 

istället för att bara få en lösning presenterad för sig. Även fast inget av arbetssätten innebär 

 
125 Informant 2, Migrationsverket, 2018-12-05 

126 Migrationsverket 2015. Drömmen om ett bättre liv. Framtidsbild 2018. 
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tvång så måste inte ett frivilligt återvändande i praktiken innebära att det är mer humant, 

framförallt inte om det är en påtvingad frivillighet. Röda Korsets arbetsmetoder är humanitärt 

grundade men det behöver inte innebära att det är mer humant än Migrationsverkets 

återvändandearbete. Irreguljära migranter blir beroende av den hjälp Röda Korset erbjuder. 

Beroendeställningen till en hjälpande hand är en av riskerna med humanitära ageranden som 

baseras på moraliska grunder. Det försätter de irreguljära migranterna i ytterligare en utsatt 

situation utan någon makt att påverka den. Röda Korset arbetar med att få migranten att känna 

sig delaktig men samtidigt har inte Röda Korset tillräckliga resurser för att ta emot alla 

människor som kommer till dem. Röda Korset är en humanitär aktör som kan välja vilka 

individer de ska hjälpa, till skillnad mot Migrationsverket som måste ta ett beslut i varje ärende. 

Migranterna söker upp dem, samtidigt har Röda Korset valet att prioritera vilka som anses ha 

störst behov av hjälp.  

 

Röda Korsets arbetssätt i kombination med medias fokus på utvalda individer kan bidra till att 

det skapas en hierarki av de irreguljära migranterna. Det är ett av problemen, som Ticktin tar 

upp, med krispolitiska beslut som rättfärdigas av humanitära värden.127 Genom att den så 

kallade flyktingkrisen framställs som en kris behandlas den som unik och ett undantag från ett 

normaltillstånd men samtidigt kan det primära medlidandet riskera gå förlorat. Det är, som 

Jansson uttryckte det, ett ständigt sorterande av kroppar.128 I relation till återvändande handlar 

det inledningsvis om vem som enligt lag har rätt att stanna i Sverige för att sedan göra en 

trovärdighetsbedömning av den asylsökande. Bevisbördan ligger som sagt på den asylsökande 

vilket innebär att handläggarna måste bedöma hur trovärdig deras historia är. Om historien 

bedöms trovärdig behöver ett beslut fattas. Får individen ett avslagsbeslut måste det även göras 

en bedömning om huruvida individen är samarbetsvillig eller riskerar att avvika. En stor del 

handlar om att göra en trovärdighetsbedömning från Migrationsverkets sida vilket bidrar till att 

förstärka den misstänksamhet som riktas mot asylsökande. Informant 1, Migrationsverket, 

erkänner att det är svårt att bedöma trovärdighet.129 Det verkar inte finnas några tydliga 

riktlinjer för hur trovärdighet ska bedömas vilket riska minska rättssäkerheten.  

 

Enligt 8 kap. 21§ utlänningslagen ska ett beslut om av- eller utvisning innehålla en tidsfrist 

inom vilken en individ frivilligt ska lämna landet. Tidsfristen är i regel mellan två till fyra 

 
127 Ticktin, Thinking Beyond Humanitarian Borders 
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veckor. Röda Korset kritiserar den korta tidsfristen. Under den perioden ska en person, som i 

flera fall befunnit sig flera år utanför sitt ursprungsland, förbereda sig på att återvända. Vidare, 

enligt 8 kap. 21§ UtlL, ska tidsfristen inte meddelas om det bland annat finns en risk för att 

utlänningen avviker. Det innebär att ifall Migrationsverkets handläggare gör en bedömning att 

en person riskerar avvika kommer denne i samband med sitt beslut inte meddelas hur lång tid 

han eller hon har på sig för att återvända. Det är ett problem att personer som inte har rätt att 

vistas i ett land förblir kvar och lever under svåra förhållanden. Informant 1, Migrationsverket, 

uttrycker det som att folk hellre väljer att leva ett dåligt liv i Sverige än ett ännu sämre liv i 

ursprungslandet.130 Det större problemet i sammanhanget handlar däremot om hur en ser på de 

irreguljära migranterna. Den misstänksamhet som riktas mot gruppen har en avhumaniserande 

effekt som kan riskera att förstärkas genom att handläggare på Migrationsverket måste arbeta 

allt effektivare. Det finns en risk att deras arbetsmetoder avhumaniserar människorna de möter. 

Människor som en gång tvingats alternativt valt att lämna sina ursprungsländer av olika 

anledningar. Genom att inte informera om tidsfristen vill Migrationsverket säkerställa att de 

återvändande inte avviker, men samtidigt har beaktas inte de humana värdena i sammanhanget. 

 

Informant 1, Migrationsverket, menar vidare att antalet ärenden för en återvändande-

handläggare har dubblats sedan 2016. En handläggare förväntas ta ett antal beslut i veckan och 

har då en bestämd tid på sig för att utreda och skriva beslut. Informant 1 förklarar: 

Där har man pratat om pinnjakt. […] Det gäller att producera och producera 

och fatta beslut. […] Man känner sig hetsad.131 

 

Vad informant 1 kallar för pinnjakt är vad en del handläggare internt använder för att beskriva 

den ökade arbetsbelastningen. Citatet visar vilken effekt prioriteringen av effektivare åtgärder 

har på handläggarna som arbetar med att ta återvändandebeslut. Enligt Migrationsverkets 

officiella uppdrag ska varje ansökan bedömas individuellt. I deras uppdrag står det att de ”vill 

vinna förståelse för den sökandes egen situation och ha en så klar bild som möjligt inför ett 

beslut. Det gäller särskilt när följden kan bli att en person behöver lämna landet.”132 En fråga 

som är något utanför ramen för denna studie är ifall de allt kortare handläggningstiderna och de 

färre samtalen med den sökande fortfarande gör det möjligt att fatta korrekta beslut? I relation 

till det teoretiska perspektivet kan de humana värdena riskera minska eftersom ett ökat fokus 
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på humanitet i varje enskilt ärende skulle göra processen långsammare men samtidigt kunna 

bidra till att få en djupare förståelse för varje enskilt ärende. Ticktin skulle däremot säga att det 

är mer rättvist idag i och med att handläggningarna är baserade på rättsliga grunder istället för 

moraliska grunder. Ticktin lyfter emotioner som en negativ sida av humanitetsbegreppet 

eftersom det inte fungerar på ett generellt plan.133 Migrationsverket måste till skillnad mot Röda 

Korset arbeta med strukturer och skapa generella metoder för en snabb handläggning. Trots att 

frivilligheten i återvändandet kan diskuteras är det mest humana att hela asylprocessen är så 

kort som möjligt för individerna i fråga. Ju längre tid personerna befinner sig i Sverige i väntan 

på beslut desto svårare blir det för individerna att förlika sig med ett avslagsbeslut.   

 

Migrationsverket använder sig som sagt av motivationssamtal för att motivera de asylsökande 

till ett självmant återvändande.134 Informant 3, Migrationsverket, menar att det inte 

finns ”särskilt många morötter och inte särskilt många piskor heller, så det blir lite limbo”135. 

Det informant säger är att individer som inte själva fattar ett beslut om att lämna Sverige inte 

heller kommer kunna tvingas ut från landet.  

Vi tror att det frivilliga återvändandet är beroende av att det finns fungerande 

tvångsåtervändande. För att om en person vet om att om jag inte återger mig 

frivilligt så finns det ingen som garanterar det, då minskar frivilligt 

återvändande.136 

 

Citatet från informant 8, Justitiedepartementet, visar att frivillighet utifrån det statliga 

perspektivet anses vara beroende av tvångsåtgärder. Webber skulle snarare se det som en 

påtvingad frivillighet.137 Tvångsåtervändandet ska i sammanhanget fungera som något 

avskräckande för att skicka en signal om att tvångsåtgärderna fungerar och därför är det lika 

bra att följa avslagsbeslutet och återvända. Genom att använda en diskurs om frivillighet som 

ursprungligen grundar sig i humanitet men samtidigt öka tvångsåtgärderna bidrar till en 

frivillighet som sker mot individens vilja.  

 

Det frivilliga återvändandet kan inte, som Webber säger, anses vara frivilligt eller ett självmant 

beslut när det finns så många politiska beslut som syftar till att styra asylsökande till att ta 
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beslutet att återvända.138 Ett självmant återvändande rättfärdigas med att det är mer humant. 

Linde argumenterar för att regeringen ofta använder termen humanitet eller liknande för att 

karaktärisera deras handlingar.139 Att återvändandet utgår från en humanitär grundsyn innebär 

att individens rättighetsanspråk inte ska gå förlorat, men samtidigt behöver Migrationsverket 

väga in andra aspekter så som det ökade antalet migranter utan någon laglig rätt till att stanna i 

Sverige. Det finns lagar och människorättstraktat Sverige måste förhålla sig till, men samtidigt 

blir det problematiskt om Migrationsverket får för mycket politiska påtryckningar om att fler 

och fler ärenden måste verkställas eftersom det kan få en negativ effekt på deras omdöme och 

därför även humaniteten. Informant 2, Migrationsverket, beskriver arbetsbelastningen på  

Migrationsverket som att arbeta på sjukhus eller en akutmottagning under vissa perioder.140 

Den ökade effektiviseringen och den så kallade ”jakten på pinnar” i handläggningen, i 

kombination med att de asylsökande framställs som en börda istället för individer och 

medmänniskor gör att humaniteten minskar i värde. 

4.5 Sammanfattning 
Detta kapitel har med hjälp av Bacchis WTP frågor styrt och avgränsat analysen av det 

empiriska materialet. I kapitlet diskuterades följande frågor:  

1. Vad anses vara problemet gällande återvändande som fenomen?  

2. Vika antaganden ligger till grund för problemet och hur har representationen av 

problemet uppstått?  

3. Vad har uteslutits från representationen av problemet?  

4. Vilka effekter produceras genom representationen av problemet? 

 

Den inledande frågan gav en förståelse för vilka problem Migrationsverket respektive Röda 

Korset tar upp. Dessutom lyfts problem som träder fram genom att se på materialet utifrån det 

teoretiska perspektivet.  I det undersökta materialet framträder en del uttalade problem. Vad 

som är extra intressant är de outtalade problemen som uppstår på grund av de medvetna 

problemen. Vad anses då vara problemet med återvändande utifrån det analyserade materialet? 

Det största uttalade problemet är att det i många fall inte går att verkställa av- eller 

utvisningsbeslut för att en del ursprungsländer endast tar emot frivilligt återvändande. Både 

Migrationsverket och Röda Korset är överens om att det är mer humant med ett frivilligt 

återvändande, men det finns få möjligheter att få en individ att återvända frivilligt om de har en 
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inställning om att de inte vill återvända. Det leder in på ett annat området som Migrationsverket 

lyfter som ett problem och det är den återvändandes inställning till återvändandet. Analysen av 

materialet visar att Migrationsverket ser den asylsökandes samarbetsvilja som ett avgörande 

hinder i deras möjligheter att verkställa beslut. Analysen visar även att det finns en 

misstänksamhet riktad mot de asylsökande och irreguljära migranterna som gör att 

bedömningarna riskerar att handla om dikotomin skyldig och oskyldig, snarare än de 

asylsökandes rättigheter. Röda Korset ser det som problematiskt att effektiviseringen leder till 

snabba beslut som den återvändande har svårt att förstå och inte hinner förlika sig med beslutet 

förrän ärendet går över till tvång. Det finns en skillnad mellan hur Migrationsverket och Röda 

Korset ser på den återvändande. Den återvändande målas upp som själva problemet utifrån 

Migrationsverkets perspektiv medan det är effektiviseringen som utgör det största problemet 

utifrån Röda Korsets perspektiv. Det visar på en tydlig spänning mellan begreppen humanitet 

och effektivitet. 

 

Den andra frågan gav en djupare förståelse för hur problemen som identifierades i den första 

frågan blev problem och varför återvändandet blev ett prioriterat politiskt område. Analysen 

visar att återvändande inte är något nytt fenomen att det kommit högre upp på den politiska 

agendan efter den så kallade flyktingkrisen 2015. När antalet asylsökande ökade och media 

samtidigt framställde det som att människor strömmade in och fler hamnade i återvändandefas, 

tvingades regeringen införa regler för att kunna hantera den växande gruppen återvändande. 

Något som bidrar till att befästa återvändandet som ett problem, som j ag redan varit inne på, 

är synen  på gruppen asylsökande. De beskrivs strömma in i landet som något okontrollerbart 

och närmast hotfullt. Känslan av att inte ha kontroll kan ha bidragit till att skapa incitament till 

att få fler att återvändande till sina ursprungsländer.  Samtidigt spelar media en viktig roll i att 

förvränga bilden av återvändandet, enligt Migrationsverket, genom att lyfta en slags 

avpolitiserad sanning som minskar förtroendet för Migrationsverket och politiker. Det kan 

initiera en känsla av att det behövs striktare regler för att kunna få kontroll över situationen och 

få tillbaka befolkningens förtroende. Ett resultat av de striktare reglerna är att asylsökande som 

blir irreguljära migranter hamnar i ett slags ingenmansland utan något stöd. Det framgår i 

analysen att skulden läggs över på individerna själva för att de inte accepterat sitt beslut om av- 

eller utvisning eller för att de enligt Migrationsverkets bedömning haft en inställning som 

försvårar eller hindrar ett återvändande.  
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Den tredje frågan lyfte vad som har glömts bort eller inte framgått i framställningen av 

problemen som samtidigt kan ha bidragit till att återvändandeområdet blev ett prioriterat 

område. Både Röda Korset och Migrationsverket arbetar endast med det frivilliga eller 

självmana återvändandet. Röda Korset anser däremot att det överlag är för mycket fokus på 

tvång och att det tas för lite hänsyn till individerna det handlar om i återvändandet.  Röda Korset 

har som humanitär aktör ett större individfokus än en statlig myndighet som Migrationsverket. 

Däremot finns det ett problem i Migrationsverkets arbetsmetoder som riskerar att hota de 

humana värdena. Det ökade fokuset på att effektivisera kan göra att humaniteten hamnar i 

skymundan. Verktyg som används med målet att verkställa fler beslut och underlätta för den 

återvändande genom att fungera som stöd, ifall en individ med avslagsbeslut godtar sitt beslut, 

har en slags tvingande effekt på individerna. Det frivilliga återvändandet är inte helt fritt från 

tvång när alternativet till att återvända är att ärendet lämnas över till polisen. Analysen visar 

även att det finns även ett problem i att asylprocessen fungerar som en slags omvänd rättegång 

där den asylsökande bedöms med misstänksamhet och behöver kunna bevisa sin trovärdighet. 

Individer i återvändandefas beskrivs som illegala personer från Migrationsverkets håll vilket 

befäster bilden av de återvändande som något hotfullt som behöver kontrolleras. Samtidigt finns 

det en risk att utvalda återvändandefall, på grund av media och Röda Korset, får en andra chans 

vilket kan minska rättssäkerheten i återvändandet. Samma sak gäller vissa grupper av 

asylsökande som snabbspåras för att det mest humana anses vara att ge vissa grupper 

flyktingstatus omgående.  Problemet som framgår i analysen är att vissa grupper av människor 

per automatik då anses mer värdiga än andra individer. Mycket tyder på att återvändandet går 

mot en mer inhuman riktning, men det är viktigt att inte glömma att det tar tid att implementera 

politiska beslut. Regeringen fattade en del krispolitiska beslut under flyktingkrisen, men det är 

först idag som effekterna börjar bli synliga. De krispolitiska besluten skulle skapa ordning och 

reda under en tid då det kom ett stort antal asylsökande till Sverige, men genom att besluten 

fortsätter att gälla även under en tid då den så kallade krisen är över riskerar det att få oönskade 

konsekvenser.  

 

Slutligen i den fjärde frågan presenterades en slags konsekvensanalys av vad framställningen 

av problemen leder till. Genom att återvändandet framställs som ett politiskt problemområdet 

som behöver lösas och där lösningen är att effektivisera återvändandet har det tagits en del 

politiska beslut för att öka incitamenten till ett självmant återvändande. Det har resulterat i att 

Migrationsverkets anställda har svårt att veta hur olika regler förhåller sig till varandra när nya 

beslut fattas. Framförallt krispolitiska beslut framställs vara problematiska då det försvårat 
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Migrationsverkets arbete. Samtidigt visar analysen att Migrationsverket främst fokuserar på det 

praktiska i återvändandearbetet snarare än individerna det handlar om. Deras målsättning är att 

få fler att återvända självmant för att det anses vara mest humant. Problemet som framkommer 

i analysen som jag redan varit inne på är att deras arbetsverktyg styr individen i en viss riktning 

och riskerar att initiera en känsla hos den återvändande att han eller hon inte har något annat 

val än att återvända. Som tidigare nämnts kan frivilligheten i sammanhanget problematiseras. 

Röda Korset har en informerande roll och hela deras arbete bygger på frivillighet. Det är på 

uppdrag av den återvändande som de bistår med hjälp. Analysen visar däremot att deras ingång 

kan riskera försätta den återvändande i en maktlös offerposition som gör honom eller henne 

beroende av hjälp. Migrationsverkets och Röda Korsets olika infallsvinklar skapar en spänning 

mellan att göra den återvändande till subjekt med makt att påverka sin situation genom att 

samarbeta kontra ett offer som behöver stöd för att kunna hantera situationen. Effekten av att 

Migrationsverkets anställda behöver hantera ett växande antal ärenden riskerar att minska 

humaniteten eftersom fokus ligger på effektivitet och inte humanitet. Handläggare har allt 

mindre tid till varje enskilt ärende vilket inte ger dem tid att fokusera på de humana värdena i 

någon större utsträckning. Analysen tyder på att alla är överens om att hela asylprocessen ska 

vara effektiv så att den asylsökande inte hinner etablera sig i Sverige för att sedan få ett 

avslagsbeslut, men samtidigt verkar effektiviseringskraven leda till att humaniteten minskar i 

värde.  
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5. Slutsatser 
Detta kapitel presenter slutsatserna av analysen som gjordes i föregående kapitel. Studiens 

frågeställningar kommer även att besvaras. Frågorna som ska besvaras handlar om hur ett 

humant återvändande kan förstås utifrån Röda Korsets respektive Migrationsverkets perspektiv 

i relation till begreppen humanitet och frivillighet. Dessutom huruvida det skett en förskjutning 

mot ett ökat effektivitetsfokus på Migrationsverket och ifall det i så fall är förenligt med 

begreppet humanitet.  

 

Vad innebär det att ett återvändande är humant? Både Migrationsverket och Röda Korset är 

överens om att ett frivilligt återvändande är mer humant än ett återvändande med tvång som 

kräver polisiära insatser. Analysen tyder på att det finns ett problem i att asylprocessen innebär 

en slags omvänd bevisbörda där den asylsökande tvingas bevisa sin trovärdighet. Det frivilliga 

återvändandet handlar om att erkänna den återvändandes värdighet. Den återvändande har en 

gång lämnat sitt ursprungsland för att söka asyl i Sverige och har därefter fått avslag på sin 

asylansökan. Det mest humana torde vara att den återvändande på eget initiativ självmant 

återvänder till sitt ursprungsland. Problemet som framträder utifrån analysen i föregående 

kapitel är däremot att det frivilliga återvändandet inte garanterat betyder att det faktiskt är 

frivilligt. Som ett resultat av den så kallade flyktingkrisen och det ökade antalet människor som 

befinner sig i återvändandefas har det tagits en hel del politiska beslut som syftar till att skapa 

incitament för ett frivilligt återvändande. Konsekvensen för den återvändande som inte följer 

beslutet är att han eller hon riskerar att hamna i ingenmansland utan någon värdig livssituation. 

Det ekonomiska stödet som erbjuds till frivilligt återvändande anses positivt utifrån både 

Migrationsverkets och Röda Korsets perspektiv, men stödet kan samtidigt tolkas som ett sätt 

att styra individen i en viss riktning. Sociala normer och förpliktelser kan styra över individens 

inre och utgöra en slags undermedveten inskränkning av frivilligheten. De tidigare nämnda 

konsekvenserna av att inte acceptera ett återvändandebeslut kan initiera en känsla hos den 

återvändande att han eller hon inte har något annat val än att återvända självmant. Problemet är 

att frivilligheten då i praktiken inte är helt fritt från tvång och därför inte garanterat behöver 

innebära att det är frivilligt. Det kan i sin tur innebära att det frivilliga återvändandet som anses 

vara mest humant inte är humant i praktiken. Det finns en inbyggd ojämlikhet i migrations-

diskursen som gör det nästintill omöjligt att skapa ett humant återvändande i relation till 

begreppet frivillighet.  
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De återvändande får samtidigt skulden för att de inte självmant återvänder och istället försvårar 

återvändandeprocessen eller väljer att leva vidare i Sverige som irreguljära migranter. Analysen 

visar att det finns en genomgående misstänksamhet riktad mot de asylsökande som gör det svårt 

för dem att bevisa deras mänskliga värde i asyl- och återvändandeprocessen. För att kunna få 

åtnjuta de humanitära värdena behöver den återvändande ses som oskyldig. Det är 

oskyldigheten som utgör det mest avgörande kriteriet för ett humant agerande. Det finns en risk 

att det skapas en hierarki av de asylsökande genom att en del ’snabbspåras’ för att det för 

tillfället finns en humanitär kris som per automatik ger en del flyktingstatus. Det anses vara mer 

effektivt att kunna snabbspåra vissa grupper av människor men samtidigt blir resterande 

asylsökningar förlängda. Det motverkar Migrationsverkets egna principer om att ett 

återvändande ska vara snabbt och effektivt. Samtidigt förstärker det dikotomin mellan att vara 

ett oskyldig offer eller en skyldig bedragare.  

 

De lagar och regler som styr hanteringen av asylärenden riskerar att ha en avhumaniserande 

effekt på återvändandet även fast de är humanitärt grundande. Det finns ett problem med 

krispolitiska beslut eftersom de bygger på tillfälliga problem som behöver lösas. Genom att 

snabbspåra vissa individer blir det en orättvis särbehandling i relation till andra asylsökande.  

Analysen visar att det har tagits en hel del krispolitiska beslut som är humanitärt grundande 

men riskerar att få inhumana konsekvenser. Ändringen av LMA riskerar exempelvis att minska 

de humana värdena för personer med avslagsbeslut.  Istället för att fler återvänder kan det 

istället förstärka den utsatthet många redan befinner sig i. Migrationsverket måste följa lagar 

och regler och kan inte på något större plan påverka den juridiska utformningen. Det är däremot 

upp till varje handläggare att tolka lagarna och reglerna. Det finns även en risk att humaniteten 

kan gå förlorad i takt med att arbetsbelastningen blir allt högre. Det ger handläggare mindre 

utrymme att sätta sig in i varje fall och samtidigt få möjligheter att påverka utfallet. Ett effektivt 

återvändande anses vara mer humant än ett ineffektivt återvändande. Både Migrationsverket 

och Röda Korset är överens om att återvändandet ska vara effektivt för att den återvändande 

enklare ska kunna återvända till sitt ursprungsland och bli en del av det samhället igen. Ju längre 

tid individen är utanför sitt ursprungsland desto svårare blir det och desto mindre humant blir 

återvändandet. Frågan är om ett effektivitetsfokus samtidigt går att förena med de humana 

värdena. Effektiviseringen rättfärdigas med stöd av begreppet humanitet, men däremot visar 

analysen att de lagar och regler Migrationsverket har att förhålla sig till begränsar deras 

möjligheter att hålla fast vid humaniteten. 
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6. Slutdiskussion 
Resultatet visar att ett humant återvändande innebär att det är frivilligt och effektivt, men 

samtidigt är det svårt att leva upp till de humana värdena. Återvändandet bygger på en 

motsättning mellan vad migranten kontra staten vill uppnå som gör det svårt att få till ett humant 

och frivilligt återvändande. Det bekräftar slutsatsen DeBono, Rönnqvist & Magnusson kom 

fram till i deras studie som handlade om återvändande med tvång. Deras resultat visar att det är 

svårt att få till ett humant och värdigt återvändande med tvång, men det verkar inte spela någon 

roll om återvändandet sker med tvång eller frivilligt i relationen till begreppet humanitet. Det 

finns en annan aspekt av det så kallade frivilliga återvändandet som jag inte inkluderade i denna 

studien. Genom att vända på perspektivet är det ett problem att ursprungsländer som egentligen 

är ålagda att ta emot sina egna medborgare inte gör det. Hade denna studien fokuserat mer på 

politiska beslut och inte Migrationsverkets arbetsmetoder hade det framgått att Justitie-

departementet förutom att ge Migrationsverket verktyg för att skapa incitament till ett frivilligt 

återvändande även arbetar med att försöka få fler länder att ta emot sina medborgare.  Problemet 

med resultatet är att det beroende på perspektiv kommer ge olika utfall. Jag har valt att studera 

återvändande utifrån ett teoretiskt perspektiv som bygger på begreppet humanitet och 

frivillighet. Det ger självklart en annan slutsats än om samma material hade studerats utifrån ett 

annat teoretiskt perspektiv.  

 

Det som gör denna studie unik i relation till likvärdiga studier är att den fokuserar på 

återvändande som fenomen. Den ger en genomgång av återvändandet i Sverige utifrån ett 

myndighets- och civilsamhälles perspektiv istället för det annars vanligt förekommande fokuset 

på irreguljära migranter. Det hade däremot varit intressant att även inkludera det perspektivet 

till denna studien för att kunna bekräfta eller dementera hur de asylsökande själva upplever 

förskjutningen mot ett ökat effektivitetsfokus. Det hade även varit givande att göra en 

jämförande studie där återvändandet i Sverige jämförs med ett annat land eftersom det skiljer 

sig avsevärt hur återvändandet hanteras. Globalt sett skulle resultatet i denna studien 

förmodligen se annorlunda ut. Det hade också varit intressant att inkludera fler perspektiv, 

framförallt Polismyndigheten och Kriminalvården, i relation till Migrationsverket eftersom de 

har ett tätt samarbete men arbetar med de så kallade tvångsvisa utvisningarna. För att ge en 

ännu djupare förståelse för återvändandet hade det också varit relevant att bryta ner gruppen 

med återvändande migranter utifrån ursprung, ålder och kön. Genom att inkludera en sådan 

diskussion skulle resultatet också visat på att humaniteten beaktas mer i vissa fall  än i andra 

beroende på omständigheterna.  
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https://www.redcross.se/globalassets/press-och-opinion/rapporter/avslag-pa-asylansokan-_-atervandande-_-resultat-och-utmaningar.pdf
https://www.redcross.se/globalassets/press-och-opinion/rapporter/avslag-pa-asylansokan-_-atervandande-_-resultat-och-utmaningar.pdf
https://www.redcross.se/press-och-opinion/Remissvar/andring-av-bestammelserna-om-ratt-bistand-i-lagen-om-mottagande-asylsokande/
https://www.redcross.se/press-och-opinion/Remissvar/andring-av-bestammelserna-om-ratt-bistand-i-lagen-om-mottagande-asylsokande/
https://www.redcross.se/globalassets/svenska-roda-korsets-yttrande-over-betankandet-klarlagd-identitet-sou-2017-93.pdf
https://www.redcross.se/globalassets/svenska-roda-korsets-yttrande-over-betankandet-klarlagd-identitet-sou-2017-93.pdf
https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/folkratt-och-skydd/asyl/stod-till-atervandande/
https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/folkratt-och-skydd/asyl/stod-till-atervandande/
https://www.redcross.se/om-oss/vara-varderingar/
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Informant 1, Migrationsverket, 2018-11-28 

Informant 2, Migrationsverket, 2018-12-05 

Informant 3, Migrationsverket, 2019-01-30 

Informant 4, Migrationsverket, 2019-01-30 

Informant 5, Röda Korset, 2018-12-06 

Informant 6, Röda Korset, 2018-12-10 

Informant 7, Röda Korset, 2018-12-17 

Informant 8, Justitiedepartementet, 2019-02-14 

Informant 9, Justitiedepartementet, 2019-03-14 

Informant 10, Justitiedepartementet, 2019-03-28 
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Bilaga 1. Bacchis WPR-ansats 

What’s the Problem Represented to be? (WPR) approach to policy analysis  

Question 1: What’s the problem (e.g., of “gender inequality”, “drug use/abuse”, “economic development”, 
“global warming”, “childhood obesity”, “irregular migration”, etc.) represented to be in a specific policy or 
policies?  

Question 2: What deep-seated presuppositions or assumptions underlie this representation of the 
“problem” (problem representation)?  

Question 3: How has this representation of the “problem” come about?  

Question 4: What is left unproblematic in this problem representa- tion? Where are the silences? Can the 
“problem” be conceptualized differently?  

Question 5: What effects (discursive, subjectification, lived) are produced by this representation of the 
“problem”? 

Question 6: How and where has this representation of the “pro- blem” been produced, disseminated and 
defended? How has it been and/or how can it be disrupted and replaced?  

 
Adapted from Bacchi, C. (2009), Analysing Policy: What’s the Problem Represented to be? Pearson 
Education, Frenchs Forest.  
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