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Abstract 

 

Titel: ”Den Frivilliga återvandringen i Sverige, en studie baserad på intervjuer” 

Författare: Joanna Domachowska & Rebecca Grönlund 

 

Vad handlar regeringsuppdrag Frivillig återvandring om? Detta var frågan vi ställde oss 

under uppsatsens gång. Med hjälp av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer var förhoppningen att förstå regeringsuppdraget och dess syfte i det svenska 

samhället. Genom begrepp så som segregation, stigmatisering, rationalitet, solidaritet och 

genom de relationella och punktuella perspektiven har vi fått en förståelse inför invandrarens 

problematik till anpassning i det svenska samhället då denne kan uppleva problematik då 

invandraren har svårt att få det stöd denne behöver till att ta ett beslut i frågor om att stanna 

eller återvandra. Vi har även valt att behandla Foucaults begrepp om den disciplinerande 

makten då staten och samhället försvårar beslutet invandraren står inför. På detta sätt 

påvisades det att invandraren med återvandringsfunderingar lever i en komplext situation då 

dels samhället försvårar och att dennes tankar inte är legitima, och att regeringsuppdraget 

finns till som ett stöd inför detta beslutstagandet oavsett vad beslutet sedan blir, att stanna 

eller återvända. 

 

Nyckelord: Frivillig återvandring, regeringsuppdrag, beslut, möjlighet, anpassning. 



 

Abstract 

 

Title: ”Den Frivilliga återvandringen i Sverige, en studie baserad på intervjuer” 

Author: Joanna Domachowska & Rebecca Grönlund 

 

What is the government mandate Voluntary repatriation about? That was the question we 

asked ourselves during the report's time. Using a qualitative approach in the form of semi-

structured interviews was the hope to understand the Government mission and its purpose in 

Swedish society. Through concepts such as segregation, stigmatization, rationality, solidarity 

and the relational and punctuate perspectives we have gained an appreciation for the 

immigrant's problem of adaptation in Swedish society, in which we can experience problems 

when immigrants have difficulty getting the support he needs to take a decision on issues that 

remain or repatriate. We have also chosen to deal with Foucault's concept of the disciplining 

power of the State and society complicates the decision immigrant faces. In this way, it was 

shown that the immigrant repatriation concerns with living in a complex situation where both 

societies makes it difficult and that his thoughts are not legitimate, and that the government 

mandate is added as a pre-taking that decision regardless of what decision then becomes, to 

stay or return. 
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1. Inledning 

Vår forskning har grundat sig på regeringsuppdraget ”Frivillig återvandring”. Vi ville genom 

ett närmare studium få klarhet i varför Migrationsverket arbetar med olika projekt som har 

med återvandring att göra. Vi frågade oss varför och hur man arbetar med dessa frågor och 

hur detta kan påverka invandrare som på olika premisser och av olika skäl befinner sig i 

Sverige just nu. Intresset till ämnet uppstod då en av oss jobbade på Migrationsverket och 

därigenom fick upp ögonen för den problematik som fanns hos invandrare som av olika skäl 

befann sig i Sverige för att söka asyl. 

Sverige bidrar med trygghet inte bara bostadsmässigt utan även med sjukvård, 

ekonomiskt bistånd, utbildning och trygghet att leva ett självständigt liv. Som invandrare 

möter man en stor problematik. Man lämnade sitt land och sin kultur såsom historia, 

bakgrund, vänner, trygghet, och man har tvingats att starta om från början i det nya landet. 

Invandrare börjar om med ingenting och ska lära sig ett nytt språk, en ny kultur, söka och hitta 

jobb samt acceptera allting som hänt och godta de vägar livet mer eller mindre tvingat denne 

att ta.  

Det som fanns när vi sökte på Migrationsverkets hemsida var olika projekt: Frivillig 

återvandring, Projekt Framtidstro, Frivilligt återvändande med mera. Vi började fråga oss 

vad projekt Frivillig återvandring innebar och vad dessa projektet går ut på? Varför hade ett 

sådant projekt startat? Dessa projekt hade olika syften och vi fann Frivillig återvandring som 

en mycket givande möjlighet till att få en annan syn och inblick på det svenska samhället och 

möjligheten kring återvandring och under vilka premisser detta skulle vara möjligt. Efter en 

del forskning och många frågor fick vi reda på en del information som ledde oss närmare en 

uppfattning om projekten. 

 

2. Syfte och problemformulering 

Syftet med den här uppsatsen är att ur ett socialpsykologiskt perspektiv ta reda på vad 

Frivillig återvandring innebär, och varför projekt med inriktning Frivillig återvandring ur de 

perspektiv tjänstemännen som intervjuades har, för att få en förståelse för projektets betydelse 

i samhället för den enskilda individens behov.     
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2.1 Frågeställningar 

Vi har valt att genom en kvalitativ metod med hjälp av semistrukturerade intervjuer, intervjua 

handläggare på olika myndigheter som arbetar i projekt Frivillig återvandring. 

Frågeställningar som utgångspunkter är: 

 Vilken problematik infinner sig – sett ur handläggarens perspektiv - hos den enskilda 

invandraren i Sverige som överväger att återvandra till sitt hemland?  

 Hur jobbar Röda Korset, Migrationsverket och Stockholms stads återvandringskontor 

med regeringsuppdraget Frivillig återvandring för att främja de sökande? 

 Varför finns ett regeringsuppdrag om Frivillig återvandring och varför tror man att 

denna hjälp och detta stöd behövs i det svenska samhället?  

 

3. Disposition 

I den här uppsatsen har vi valt att steg för steg låta läsaren följa vårt arbete; i inledningen ger 

vi en inblick kring vår tankegång inför uppsatsens start. I syfte och frågeställning baserar vi 

utgångspunkterna till den här uppsatsen så att vi kan förstå vad som innefattas och avses med 

regeringsuppdraget Frivillig återvandring, här fastslår vi vilka frågor vi skulle arbeta med 

samt söka svar på. I kapitel ”Bakgrund” får läsaren en bredare utgångspunkt om projekt 

Frivillig återvandring för att förstå vad detta regeringsprojekt handlar om, och inom vilka 

organisationer man arbetar med Frivillig återvandring.  Det är viktigt att förstå projektet och 

dess bakgrund för att sedan kunna följa med i tankegången och vår analys av projektet. 

I följande kapitel följer en bakgrund till de teorier vi valt att använda oss av för att analysera 

det insamlade materialet. I ”Metod”- delen har vi sammanfattat hur vi gick tillväga och vilken 

metod vi använde oss utav för att samla in material och för att få större insikt i projektet och 

för att förstå vad projekten egentligen handlar om. I kapitel ”Presentation av material” 

framlägger vi vad som framkom under intervjuernas gång och genom detta visar vi vilket 

material vi har att arbeta med och sammankoppla med teorierna för att förstå projektet ur ett 

djupare perspektiv. I kapitel ”Analys och tolkning” arbetar vi med teorierna och materialet för 

att ur ett socialpsykologiskt perspektiv se på projektet och förstå det ur olika synvinklar, samt 

få tolka varför man anser det vara viktigt med ett regeringsuppdrag om Frivillig återvandring 

i det svenska samhället. 
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Därefter avslutar vi med egna reflektioner kring arbetet och ger en sammanfattning för att 

sammankoppla all information på ett lättsamt sätt för läsaren och därigenom få fram 

huvudpunkterna i uppsatsen.  

4. Bakgrund 

I detta kapitel ämnar vi förklara uppkomsten utav regeringsuppdraget Frivillig återvandring 

och på vilket sätt Migrationsverket, Röda korset och Stockholms Stads återvandringskontor 

arbetar med regeringsuppdraget. Informationen som framkommit har vi fått från olika 

Internetsidor och genom olika dokument så som verksamhetsplanen eller dokument om 

propositioner som vi fått ifrån några utav intervjupersonerna, dels på plats och dels genom 

mail som bifogats antingen innan intervjun eller vid tillfällen efter intervjuernas gång då 

intervjupersonerna ansett detta vara värdefullt för projektet och för vår förståelse inför 

regeringsuppdraget. Den tidigare forskningen har även bidragit till möjlighet att förstå hur 

Sverige och återvandringen fungerat, samt genom en rapport sponsrad av Migrationsverket 

där intervjuer med migranter som återvände men även de som valde att stanna har beskrivits. 

Genom att få en större förståelse kring själva projektet och hur dessa tjänstemän arbetar kring 

ämnet och på vilket sätt detta har gett grund till att regeringen ansåg det vara ett behov att 

starta regeringsuppdraget Frivillig återvandring. Samt på vilket sätt dessa organisationer 

arbetar.  

 

4.1 Tidigare återvandringspolitik 

Fram till slutet av 1980-talet saknade Sverige en tydlig återvandringspolitik. Efter att en 

invandrare fått permanent uppehållstillstånd fanns inget speciellt program eller någon speciell 

hjälp för de som saknade sitt hemland och funderade på att återvända. Invandrarpolitiken 

fokuserade istället enbart på åtgärder för att integrera de nya befolkningsgrupperna. Redan 

1968 års riktlinjer för utlänningspolitiken framhöll emellertid betydelsen av att invandrare 

hade tillfälle att hålla kontakt med hemlandets språk och kultur och härigenom behålla 

möjligheten att endera stanna i Sverige eller att återvandra till sitt hemland (Proposition 

1996/97:25). 

I 1975 års valfrihetsmål ingick emellertid som en aspekt möjligheterna att återvandra. 

Vissa stödinsatser för återvändande gjordes i begränsad utsträckning. Flyktingar kunde få 

bidrag till återvändanderesan. Den flyktinginvandring som förekom fram till år 1973 gällde 
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emellertid i stort sett personer från olika central- och östeuropeiska länder, till vilka det från 

början framstod som orealistiskt att återvända till på grund av stridigheter såsom exempelvis 

krig, eller oroligheter på grund av politiska engagemang och konflikter (Proposition 

1996/97:25). 

År 1989 godkände riksdagen ett regeringsförslag med utgångspunkter för en 

återvandrarpolitik. Som en grundläggande princip fastslogs, att all återvandring skall vara 

frivillig. Omfattande ekonomiska bidrag till återvandrare skulle kunna uppfattas som 

påtryckningar för att förmå dem att lämna Sverige vilket gjorde att man inte ville ge för höga 

bistånd för den som valde att flytta tillbaka till sitt hemland. Vidare gjordes i riktlinjerna den 

bedömningen att den flykting som inriktar sig på ”en positiv integration” i Sverige därigenom 

fick ”bästa möjliga förutsättningar för framtiden”, vare sig han eller hon stannade i Sverige 

eller valde att återvandra. En god invandrarpolitik antogs därigenom också bli en god 

återvandrarpolitik (Proposition 1996/97:25). 

Det statliga och kommunala mottagandet av flyktingar har i praktiken fokuserats på 

möjligheterna att integrera sig i Sverige utan särskilt beaktande av återvandringsaspekten 

(Proposition 1996/97:25). 

År 1994 infördes möjligheten att bevilja tidsbegränsat uppehållstillstånd, främst för 

situationer då skyddssökande flydde undan konflikter och kriser som bedömdes ha en kortare 

varaktighet. Som regel bedömdes det bli fråga om högst ett års vistelse här i landet med 

tidsbegränsat uppehållstillstånd (Proposition 1996/97:25). Frågor om återvandring 

aktualiserades åter i samband med det praxisbeslut som togs av regeringen i juni 1993 och 

som innebar att ett stort antal personer som flytt undan krig eller oroligheter kunde få 

permanent uppehållstillstånd i Sverige (Proposition 1996/97:25).  

I avvägningarna mellan om man i likhet med andra länder skulle erbjuda tidsbegränsat 

uppehållstillstånd i enlighet med UNHCR:s appeller, eller i stället permanent 

uppehållstillstånd, valdes den sistnämnda lösningen. Det ansågs emellertid att man borde 

överväga att kombinera denna med någon form av återvandringsprogram. Motiven skulle vara 

antagandet att många vill återvända och att Sverige inte bör bidra till att underlätta etnisk 

rensning, samt de dåliga förutsättningar som fanns att kunna etablera sig på den svenska 

arbetsmarknaden (Proposition 1996/97:25).  
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4.2 Tidigare forskning  

Olsson Erik (2001) är docent och universitetslektor vid Linköpings universitet, där han även 

skrivit en bok inom etnicitet. I denna rapport ”Händelse eller process? Om återmigration som 

frivillig återvandring” som är finansierad av Migrationsverket, behandlar det temat kring 

återvandring där personer som har återvandrat har intervjuats men då även tjänstemän som 

arbetar med dessa frågor har intervjuats. Den tidigare forskningen har använts som underlag 

till en förbättring kring den nuvarande verksamheten för Migrationsverket. En jämförelse har 

sedan gjorts och ämnet har belyst utifrån migrationspolitiken i Sverige och hur komplicerad 

kedjan av omständigheter är för migranterna. All återvandring går inte igenom 

Migrationsverket utan det sker att migranter återvandrar på egna sätt men samtidigt håller 

kvar gemenskapen med olika kontaktnät vilket gör att de inte klipper av all kontakt med 

tillexempel Sverige. Boken tar bland annat upp om invandrare som har återvandrat men som 

av olika skäl kommit tillbaka till Sverige då återvandringen inte var som de trodde i 

hemlandet, samt det svåra att klara av den ekonomiska biten, eller om en som ville återvandra, 

men som på grund av bland annat barn bosatta i Sverige som anpassat sig inte kan ta beslutet i 

en återvandring. Forskningen har grundat sig på ett 70tal intervjuer med Bosnier och 

Chilenare samt tjänstemän för Migrationsverket. 

Att göra en uppsats om ett aktuellt med dolt ämne med ett fåtal tidigare forskningar eller 

djupare studier som har funnits att tillgå kan vi se som en möjlighet att informera och belysa 

att detta regeringsuppdrag existerar. Genom denna forskning vill vi utöka samt finna 

förklaringar kring hur det kommer sig att individer flyttar eller väljer att stanna i ett land de 

har invandrat till samtidigt få klarhet i varför ett projekt finns i samhället, då man kan anse att 

vi redan lever i ett samhälle som är öppet och fritt för flytt och återvandring.  
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4.3 Projekt Frivillig återvandring på Migrationsverket 

Under 2009 godkände Migrationsverket uppehållstillstånd till cirka 94000 personer som sökt 

uppehållstillstånd i Sverige av olika skäl 
1
. 

Frivillig återvandring vänder sig till de personer som redan har permanent uppehållstillstånd 

men av personliga skäl vill återvandra till sitt hemland och skiljer sig därför från andra projekt 

som till exempel Frivilligt återvändande där den återvändande inte fått uppehållstillstånd i 

Sverige utan måste åka tillbaka hem (VP för Frivillig återvandring, Migrationsverket 2009). 

Projekt Frivillig återvandring är ett regeringsuppdrag som Migrationsverket fått i uppgift, det 

skall underlätta för flyktingar och andra skyddsbehövande med permanent uppehållstillstånd 

som frivilligt vill återvandra till sina hemländer. Målet är att stödja de enskilda så att de själva 

skall kunna avgöra om och när de vill återvandra till sina ursprungsländer (VP för Frivillig 

återvandring, Migrationsverket 2009). 

Projektet har under en längre tid utvecklats för att ha en så stor bakgrund och 

information som möjligt. Det finns möjlighet att ansöka om bidrag till hemresan och 

kontantstöd för den första tiden i hemlandet.  

Skillnaden mellan Frivilligt återvandring och Frivilligt återvändande är att Frivillig 

återvandring syftar till de personer som har permanent uppehållstillstånd, men som inte har 

svenskt medborgarskap då individen inte ansökt om svenskt medborgarskap av olika enskilda 

skäl. 

Historiskt tycks det som om återvandring från Sverige betraktats som en privatsak som 

enskilda flyktingar/immigranter klarar på egen hand. Då immigranter kontaktat 

Migrationsverket för att få vägledning, råd och stöd rörande återvandringsfrågor har projekt 

startats då man insett att behov fanns för att ge de enskilda invandrarna stöd och hjälp i deras 

beslut om återvandring.  

Såväl Migrationsverket, men även andra organisationer så som Röda Korset och 

Stockholms stads återvandringskontor samarbetar med Frivillig återvandring, vilket binder 

dessa organisationer samman. De arbetar med dessa frågor självständigt på olika sätt, men 

samtidigt sker samarbete dem emellan såsom att de hänvisar till varandra med råd, stöd och 

samverkan. 

                                                

1(http://www.migrationsverket.se/download/18.1ae57c5a125966e6dc88000600/Beviljade+uppeh%C3%A5llstills

t%C3%A5nd.pdf). 

 

http://www.migrationsverket.se/download/18.1ae57c5a125966e6dc88000600/Beviljade+uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.1ae57c5a125966e6dc88000600/Beviljade+uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd.pdf
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4.4 Bakgrund om Röda Korset 

Röda Korset utgör ett komplement till samhällets övriga skyddsnät så som socialtjänsten, 

försäkringskassan och andra statliga samfund. Under årens lopp har Röda 

Korset uppmärksammat behov i samhället och utvecklat insatser för att avhjälpa dem 

(http://www.redcross.se). 

Organisationen finns runt om i världen där många arbetar frivilligt, med uppgiften att 

hjälpa individer i olika faser i livet där de skall skydda liv och hälsa och att värna om 

människovärdet. Röda Korset främjar ömsesidig förståelse och vänskap, samarbete och 

varaktig fred mellan alla folk. De gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, etnisk tillhörighet, 

religion, samhällsställning eller politisk åsikt. Målet är att förhindra och lindra mänskligt 

lidande oavsett vem det är och hur det uppstått. Därför skall alla som söker kontakt med Röda 

Korset känna att de får den hjälp de kan bidra med. Samtidigt så arbetar Röda Korset under 

förutsättningen att söka bevara människors förtroende.  

Röda Korset arbetar med ett perspektiv där individer själva får kontakta dem för att få 

hjälp, de bidrar med råd och vägledning i olika inriktningar. Frivilligheten gäller både givare 

och mottagare (http://www.redcross.se). 

Röda Korset arbetar med Frivillig återvandring med utgångspunkten ur FN:s Allmänna 

förklaring om de Mänskliga Rättigheterna Art. 13 p. 2”. Envar har rätt att lämna varje land 

inbegripet sitt eget och att återvandra till sitt eget land” 
2
. 

Röda Korset, KFÅ (Kontoren för Frivillig Återvandring) har som mål att stödja 

personer med permanent uppehållstillstånd vid planering av sin framtid oavsett om detta 

innebär att de återvandrar till sitt hemland eller väljer att stanna kvar i Sverige. Vid beslut om 

att återvandra försöker de hjälpa individen att förbereda sig så mycket som möjligt, bland 

annat tar de hjälp av andra Rödakors- och Rödahalvmåneföreningar. Om beslutet blir att 

stanna i Sverige försöker Röda Korset även stödja dem i det. För KFÅ är båda besluten lika 

viktiga, de hjälper till oavsett 
3
. 

                                                

2(http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign.nsf/main?OpenAgent&size=&Layout=ReadSimpleDoc&docid=8979D

5E95955D30EC12572D600400CB5&menu0=0&menu1=/). 

3(http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign.nsf/main?OpenAgent&size=&Layout=ReadSimpleDoc&docid=8979D

5E95955D30EC12572D600400CB5&menu0=0&menu1=/). 

http://www.redcross.se/
http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign.nsf/main?OpenAgent&size=&Layout=ReadSimpleDoc&docid=8979D5E95955D30EC12572D600400CB5&menu0=0&menu1=/
http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign.nsf/main?OpenAgent&size=&Layout=ReadSimpleDoc&docid=8979D5E95955D30EC12572D600400CB5&menu0=0&menu1=/
http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign.nsf/main?OpenAgent&size=&Layout=ReadSimpleDoc&docid=8979D5E95955D30EC12572D600400CB5&menu0=0&menu1=/
http://www.redcross.se/RKSF/sfdesign.nsf/main?OpenAgent&size=&Layout=ReadSimpleDoc&docid=8979D5E95955D30EC12572D600400CB5&menu0=0&menu1=/
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4.5 Stockholms Stads återvandringskontor 

Stockholms Stads Återvandringskontor är en kommunal satsning för invandrare i Stockholm 

som frivilligt önskar återvandra till sina hemländer där stöd och samverkan är grunden till den 

hjälp man kan erbjuda vid svårfattade beslut.  Återvandringskontoret erbjuder individuellt 

stöd till enskilda flyktingar som frivilligt önskar återvandra och finns till stöd för stadens 

anställda när det gäller återvandringsfrågor samt samverka med myndigheter samt nationella 

och internationella organisationer gällande frivillig återvandring. 

I stadens mottagande av flyktingar satsar man på integration, men det finns också ett 

erbjudande om stöd till frivillig återvandring. Återvandringskontoret vänder sig främst till 

flyktingar i Stockholms stad och till dem som i sitt arbete eller på annat sätt kommer i kontakt 

med flyktingar
4
. Historiken börjar då Stockholms stad våren 1997 öppnade ett 

återvandringskontor för invandrare i Stockholm som frivilligt önskar återvandra till sina 

hemländer. Att kunna bo i sitt eget land är en grundläggande mänsklig rättighet. Artikel 13 i 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som antogs den 10 december 1948. 

Då var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser 

och var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land, och 

detta ligger till grund för Stockholms initiativ. 

                                                

4 (http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Utbildningsforvaltningen/En-dag-ska-

jag-atervandra/Om-atervandringskontoret/). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

5.1  Inledning 

I detta kapitel presenterar vi de teoretiska utgångspunkter vi valt att använda oss av i analysen 

utav det emiriska materialet. Vi utgår ifrån Balibar och Wallerstein med utgångspunkter ur 

deras bok ”Ras, Nation, Klass (2004) så som stigmatisering inom ramen för rasism som har 

sin utgångspunkt i okunnighet om olikheter i förhållande till individer i samhället. Collins tar 

upp i ”Den sociologiska blicken” (2008) om samhällsperspektiv och hur individen fungerar 

genom förnuft, mål och i det sociala livet samt att se bortom det uppenbara, vilket vi även 

sammankopplar med Moira von Wright (2003) som behandlar relationella och punktuella 

perspektiv. Avslutningsvis behandlar vi Foucault ”Övervakning och straff” (2006) om 

samhällsstyrning samt makt och disciplin. Kopplat till syftet och hur de intervjuade upplevde 

de sökandes uppfattningar om det Svenska samhället i jämförelse till deras hemländers 

samhällsstyrning vilket påverkar deras val och beslut att återvända eller att stanna kvar i 

Sverige. 

5.2 Segregation och stigmatisering  

Balibar och Wallerstein (2004) har i sin bok ”Ras, Nation, Klass” jämfört hur människor i 

olika länder jämför varandra med sig själva, hur de segregerar och stigmatiserar varandra på 

ett mycket enkelt och lättsinnigt sätt. Diskrimineringen finns i alla länder, skillnaden är vad 

den fokuseras på och hur den upplevs.  

Själva kategorierna invandrare och invandring rymmer en andra paradox. De är 

kategorier som både förenar och differentierar. De hänför till en enda situation eller en enda 

typ ”befolkning” vars geografiska ursprung, specifika historia (och följaktligen kultur och 

livsform), sätt att träda in i det nationella rummet och rättsliga ställning är fullständigt 

heterogena” (2004: 283). 

Det finns enligt Balibar och Wallerstein (2004) olika möjligheter till att undvika den 

rasism som kan upplevas ligga till grund i samhället, genom att undvika den abstrakta 

antirasismen, det vill säga okunnigheten om de psykologiska och sociologiska lagar som 

gäller för alla som lever, för den mänskliga befolkningen (2004:41). Detta genom att 

respektera och öka toleransen mellan kulturella avstånd, genom information och uppskattning, 

genom kunskap och genom att undvika tunnelseende (2004:41). Många invandrare som flyttar 
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till Sverige behåller sina traditioner för att behålla sin kultur då detta kan sammankopplas och 

sägas utgöra deras identitet, enligt Balibar och Wallerstein (2004:40). 

Samhället kan ses som en nation, där invandrare blir en minoritet vilket leder till en 

rasism mellan individer på olika plan, inte bara inom arbetsmarknaden utan även i skolor och 

arbetsplatser (2004:75f). Rasism kan ses som okunskap och rädsla där individens isolering för 

denne blir en möjlighet att bevara den ”naturliga miljön” så som Balibar och Wallerstein 

(2004) inledningsvis beskriver (2004:40). Den kulturella skillnaden i samhället framkallar 

försvarsreaktioner, interetniska konflikter och en allmänt växande aggression vilket kan 

beskrivas som rasism. Rasism är ett samhällsfenomen vilket även har sin plats i praktiken där 

förakt, isolering, kränkning, exploatering och stereotypformer bildas (2004:34-40).  

Detta kan vidare kopplas till hur invandrare upplever sig behandlade och hur deras mål 

kan bli att besluta sig om att återvända frivilligt, med hjälp av organisationer som Röda 

Korset, Stockholms stads återvandringskontor eller Migrationsverket. Regeringsuppdraget 

Frivillig återvandring har som utgångspunkt att frivillig återvandring bara är till för dem som 

har PUT (permanent uppehållstillstånd). Här uppstår en segregering i det att det bara är de 

med PUT som erbjuds hjälp, de som enbart har PUT (uppehållstillstånd) ställs utanför. 

Regeringen har en förhoppning att olika länder hjälps åt, men många länder erbjuder inte ens 

denna möjlighet med hjälp till frivillig återvandring. Härigenom uppstår en segregation 

mellan olika länders invandrargrupper. 

Åtskillnaden kan även ses på invandrare, i själva bemärkelsen, genom hur samhället 

behandlar och placerar dem utifrån arbetsmarknadens möjligheter, tänkbara bostadsorter samt 

ekonomiska säkerheter. Segregation kan även uppstå mellan det sätt olika grupper får hjälp 

när de själva som grupp eller individ tar kontakt med de organisationer som ger stöd och hjälp 

i frågor kring frivillig återvandring. 

5.3 Rationalitet och Solidaritet  

Collins (2008) nämner att människan är förnuftig, hon gör aldrig saker instinktivt utan av 

förnuftiga skäl. Människan är rationell och detta återspeglar sig i allt hon gör, från vardagliga 

aktiviteter till arbetsliv, näringsliv, politik och myndighetsövningar (2008:17). 

Enligt Collins finns det två sätt att uppnå ett beslut, den ena är funktionell rationalitet 

där man är mer effektiv för att uppnå ett visst resultat och sedan finns det substantiell 

rationalitet vilket endast handlar om själva målet (2008:18). Men den ena rationaliteten 
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utesluter inte den andra, utan de går hand i hand där de samspelar med varandra funktionellt 

och substantiellt. 

 Varje individ försöker under livets gång uppnå olika mål, vissa är mer förändringsbenägna i 

sitt liv än andra, och försöker handla rationellt för att uppnå dem efter ett visst mönster. 

En stor del av det sociala livet måste genomföras i en organiserad form, annars kan 

saker och ting inte genomföras alls, individerna är beroende av samhället och allt kan inte 

överlåtas åt individernas fria vilja, en del saker kräver insatser som måste överlåtas åt ett 

särskild statligt eller kommunalt organ, såsom bland annat beträffande Frivillig återvandring 

genom Röda Korset, Migrationsverket och Stockholms stads återvandringskontors 

administration. Annars är det lätt hänt att människan tar ställning utifrån sina subjektiva 

värderingar, och utnyttjar systemet för egen vinnings skull (2008:30). 

Individer eftersträvar solidaritet på alla plan, det kan vara känslor bland medlemmar i en 

familj, eller känslor beträffande andra individer i olika grupper, men styrkan hos de 

solidariska känslorna varierar (2008:37). 

Staten upprätthålls på samma sätt som andra sociala organisationer, genom en icke-

rationell solidaritet. Det som utgör statens grund är dess legitimitet; En tro på att staten är 

giltig och mäktig. Det betyder inte att alla måste känna sig solidariska med varandra för att en 

stat ska kunna existera. Alltså är det en missuppfattning enligt Collins att hela samhället 

består av fullkomliga solidariteten samtidigt som hela samhället består av o-egoistiska 

individer (2008:36). Collins kan uppfattas som sådan att det som finns under ytan hos 

människorna är en stark känsla av samhörighet och att de upplever att de hör ihop och är lika 

(2008:40). 

 

Moira Von Wright 

Moira Von Wright (2003) behandlar de relationella och punktuella perspektiven. 

Utgångspunkterna ligger i de punktuella och relationella perspektiven i förhållande till 

varandra. De punktuella perspektiven innefattar subjektiviteten som en individuell produkt 

utav omständigheter eller egenskaper som går att avskärma från sitt omedelbara sammanhang, 

medan det relationella perspektivet handlar om enskilda individers existens är existensen av 

andra individer och hur individers subjektivitet inte blir enskilda egenskaper utan de 

handlingar som framträder i relationen med andra människor (2003:32,33).  
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Moira von Wright utgår mycket från G H Meads teorier, och redogör för hur individer 

blir till i situationen och relationen. Man skapar i kommunikationen individer emellan ett 

förhållningssätt som blir unikt mellan dem, och detta är något som sker automatiskt.   

Författaren använder subjektivitet för att beteckna det fenomen där vi kan möta och förstå 

andra individer som konkreta handlande subjekt. En individs jag, eller själv utgör olika 

aspekter av denna subjektivitet (2003:31).  

En uppfattning om individers subjektivitet blir till i ett relationellt perspektiv eftersom den 

unika individualiteten förstås som något relationellt (2003:34). 

5.4 Disciplinering och makt 

Michel Foucault (2006) menar att allting i dagens samhälle är uppbyggt kring just makt och 

disciplin. Foucault vill påvisa i sin bok ”Övervakning och straff” (2006) hur ”makten” 

behandlar individer som objekt och inte som enskilda individer, där de jämförs och värderas 

utifrån rådande samhällsnormer och regler. Genom Foucaults studier om straffväsendets 

historia och om hur makten har utövats och fortfarande utövas, påvisar han hur disciplinering 

används för att normalisera samhället. Numera används disciplin för att fylla en positiv 

uppgift genom att öka den nytta som kan utvinnas utav individerna. För detta krävs det att 

medborgarna disciplineras för att minska olägenheter som annars kan uppstå i ett samhälle. 

Passar man in i samhället blir man också lycklig, man känner sig som ett med civilisationen.  

Då Foucault tar upp ämnet övervakning och straff, med exempel som fängelser och dess 

fångar, är det lätt att till en början tro att han enbart syftar på fången som någon utan frihet, 

som tvingas leva under en starkt inrutad och disciplinerad tillvaro. Men Foucault visar också 

hur hela samhället är uppbyggt kring just disciplin och disciplinens makt. Alla individer i 

samhället lever under disciplinens makt, och detta påverkar det sätt varigenom de sedan 

bygger upp sina liv. Samhället har lagar och regler som påvisar ”rätt” och ”fel”, men det har 

även osynliga lagar som påvisar hur vi bör bete oss och hur vi bör leva. Den levande lagen om 

hur man bör vara och göra blir ett sorts tvångssystem, en disciplin, då det även minimerar 

impulsbeteenden eller den totala friheten till att göra precis vad man vill. 

Man existerar inte om man inte är infogad i ett bestämt beroendeförhållande (2006:293). 

En disciplinerad kropp är en foglig kropp som man kan manipulera, forma och dressera 

(2006:138), och det är med denna tro individen utsätter sig för en ofrihet, och inrättar sig efter 

de rätta normerna oavsett den egna viljan.  
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Att vara fri i samhället är svårt, om inte omöjligt. Att inte passa in i normaliseringen 

leder också till en ofrihet då du antingen kommer att bli dömd av samhället, eller tvungen att 

anpassa dig efter den disciplinerande makten. Dock finns positiva aspekter utav 

disciplineringen i samhället, vi skulle aldrig kunna leva i så stora samhället som vi gör om det 

inte fanns en rådande disciplinär makt, och disciplinen leder också till trygghet, en trygghet i 

att man passar in i normaliseringen. 

6. Metod 

6.1  Inledning 

I detta kapitel behandlar vi den metod vi valt att använda oss utav i forskning om Frivillig 

återvandring. Eftersom vi ville komma så nära den sanningen som möjligt om vad 

regeringsuppdraget behandlar ansåg vi att en kvalitativ metod under semistrukturerade 

intervjuer med utgångspunkt ur den hermeneutiska ansatsen med insatta tjänstemän kunde 

föra oss närmare det egentliga syftet med regeringsuppdraget än om vi valt en annan metod att 

utgå ifrån. Vi kommer även att beskriva val av metod, förförståelse, urval, tillvägagångssätt 

och etiska aspekter för att redogöra vårt val och förklara denna typ av metod.  

6.2 Val av metod 

Alla de olika tillvägagångssätten under en forskning har sin problematik. Som forskare ställs 

du inför problematik så som till exempel din egen förförståelse inför saker, men även hur du 

tolkar den information som kommer dig tillhanda och hur pass relevant informationen är.  

Det finns två metoder, kvantitativa och kvalitativa, och dessa metoder har skilda syften 

och mål, de ger olika sorters kunskap, men är likvärdiga i den legitima forskningen (Sjöberg 

2008 s.15). I den kvalitativa metoden ligger vikten i samarbete mellan subjekt/subjekt. I den 

kvantitativa metoden ligger vikten i förståelse av sambanden mellan subjekt/objekt.  

Att sedan analysera en kvalitativ eller kvantitativa metod efter en undersökning har sina 

komplikationer. Som Asplund påpekade att under en kvalitativ undersökning finns ingen 

direkt metod liknande en instruktionsbok om hur man går tillväga. Det finns plats för en stor 

frihet under denna typ utav undersökningar, samtidigt som detta kan leda till stor vånda 

(Wästerfors 2008 s.66).  

Problemet uppstår under övergången från materialinsamling till analys (Wästerfors 

2008: 67). Allt material bör användas för att utveckla forskningsidén, och alltså är det viktigt 

att inte fastna i sin tidigare problemformulering (Wästerfors 2008:69). Det är detta som kallas 
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baklängesarbete, att inte begrava det initiala forskningsarbetet utan även att öppna sig 

empiriskt. Det material man har är svaret på en fråga, dock kanske inte svaret på exakt den 

fråga man sökte sig finna svaret på (Wästerfors 2008:73).   

  

6.2.1 Hermeneutisk tolkning 

Den hermeneutiska ansatsen är en förståelse och tolkningslära. En lära som vill visa hur en 

förståelse för någonting hela tiden byggs på genom att förförståelse och erfarenheter vävs 

samman till nya förstålelser och tolkningar. Enligt Allwood & Eriksons (2007) beskrivning 

används hermeneutiken till att tolka texter, en skriven utläggning av texter. Samtidigt som 

hermeneutiken har utvecklats så har även dess mening till själva begreppet förståelse gjort 

likaså. Allwood & Erikson (2007:77) tolkar Schleiermacher - som brukas betraktas som 

grundaren av hermeneutiken - att ”det ständigt krävs förståelse om man vill undgå 

missförstånd och feltolkning”. Detta är en mycket viktig del i vårt arbete när vi ständigt 

försöker att förstå problematiken genom att ifrågasätta för att inte vägledas fel av våra egna 

förförståelse och misstolkningar.  

Schleiermacher använde även termen konstruktion eller rekonstruktion, dvs. det handlar 

om att finna en fullständig förståelse t.ex. i den text man läser på ett sådant sätt att det till slut 

upplevs som om det var vi själva som kunde tänka författarens tankar. Problemet som möts är 

att inför varje förståelse har vi redan bildat oss en uppfattning på grund av vår egna 

förutfattade mening vilket kommer att påverka vår inställning till det vi kommer att fördjupa 

oss i. Detta är vad Schleiermacher beskriver som en process som inte riktigt kan tänkas bort 

(Allwood & Erikson 2007:77–79).  

Under senare tid har hermeneutiken och dess sätt att användas utvecklats. Gadamer 

ansåg att för att kunna förstå en text måste vi ta ställning till ifall den är rimligt eller ej. 

Genom att hela tiden vara skeptisk väcker även detta en nyfikenhet i att ta reda på sanningen 

om textens mening och hur den används. Något vi måste tänka på är att historia ligger till 

grund för vårt kulturarv, vilket vi naturligtvis inte får glömma. Detta kan vara en ledande tråd 

när vi försöker att förstå en text vi läser samt söker förstå dess konstruktion. 

Den hermeneutiska cirkeln börjar med en förförståelse som ligger till grund för den 

första upplevelsen av tolkningen. Under tidens gång tillkommer information och förståelse 

vilket påverkar förförståelsen och uppfattningen till problematiken. I en cirkelform fortsätter 

alltså kunskap byggas vidare och nya frågor tillkommer för att öka kunskapen och förståelsen 
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ytterligare. Denna konstanta cirkel stärker förståelsen kring delarna som sammansätts till en 

helhet och viceversa. Genom att få en bättre förståelse kring delarna så finns möjligheten som 

forskare att förstå helheten. Kvale antyder att den hermeneutiska cirkeln ger en möjlighet till 

en allt djupare förståelse av meningen (Kvale 2009:226f). Den hermeneutiska cirkelns 

uppbyggnad och användning kan även ses som att varje tolkning innebär förnyelse och 

kreativitet. 

 

Kvale ansåg att intervjun inte är en enkel process utan den kan delas upp i delar för att göra 

den mer strukturerad och förståelig för forskaren. Därav några av hans steg (2009: 211f): 

 Ett första steg är när intervjupersonen beskriver sin livsvärld under intervjun, berättar 

spontant vad hon upplever, känner och gör i förhållande till ett ämne. 

 Det andra steget skulle vara att intervjupersonen själv upptäcker nya förhållanden 

under intervjun, ser nya innebörder i vad hon upplever. 

 Under det tredje steget koncentrerar och tolkar intervjuaren, under intervjun, 

meningen i det som intervjupersonen beskriver och ”sänder tillbaka” meningen. 

 I det fjärde steget tolkas den registrerade intervjun, här utvecklas analysen där 

intervjuaren kan kartlägga vad intervjupersonen svarade och här kan forskaren ge nya 

perspektiv på fenomenet. 

 

Enligt Kvale (2009:181) så finns det bra intervjupersoner medan andra inte är lika bra, goda 

intervjupersoner är samarbetsvilliga och välmotiverade. De ger även sammanhängande 

redogörelser och håller sig till ämnet, samt kan ge långa beskrivningar som kan vara livliga 

och fängslande. Något som Kvale nämner är att bara för att vissa intervjupersoner är bättre än 

andra behöver inte detta betyda att det misslyckande intervjuerna hade med personerna att 

göra, det kan helt enkelt vara så att vissa har svårare att svara när det kommer till känsliga 

frågor eller andra svåra ämnen (2009:181). 

Under själva intervjun finns det olika knep för att möjligtvis på bästa sätt få fram den 

specifika information som är syftet med att intervjua just denne person. Att använda sig utav 

olika typer av intervjufrågor är ett sätt enligt Kvale (2009:150ff) att styra samt ge möjligheter 

till berättande utifrån intervjupersonens uttalanden. Inledande frågor, uppföljningsfrågor, 

studerande frågor, sonderande frågor, specificerande frågor, direkta frågor, indirekta frågor, 

tystnad och tolkande frågor. Under de strukturerande frågorna är det intervjuaren som är 
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ansvarig för förloppet och bör vara den personen som styr över intervjun och markera när ett 

samtal eller ett ämne börjar bli uttömt (2009:151). 

6.2.2 Semistrukturerad och personlig intervju 

Vid intervjuer som baseras på semistruktur har forskaren en färdig lista med ämnen som skall 

behandlas och med vilka frågor som skall tas upp, emellertid är forskaren inställd på att vara 

anpassningsbar när det gäller följden utav svar och ämnen. På detta sätt låter man 

respondenten att själv utveckla sina tankar och tala mer utförligt om det ämne som 

intervjuarna tar upp. Svaren blir mer öppna och betoningen ligger på respondenten och dennes 

svar och synpunkter (Denscombe, 2000 s135). Genom en personlig intervju som innebär ett 

personligt möte mellan forskare och den intervjuade blir en fördel att de uppfattningar och 

synpunkter kommer från en källa, den intervjuade. Den personliga intervjun är lätt att 

kontrollera och enbart en person att ledsaga genom den semistrukturerade intervjun så att den 

information som kommer fram är lättare att arbeta med (Denscombe, 2000 s136). 

På detta sätt kommer vi genom semistrukturerade intervjuer med ansatts ur den 

hermeneutiska tolkningen hela tiden öka vår förståelse för den information de intervjuade 

förklarar. Vilket kommer leda intervjuerna vidare i en spiralform, genom större förståelse 

kommer också andra frågor upp för vidare behandling. Genom att hålla intervjuerna 

lättsamma och öppna utan ett specifikt frågemönster att rätta sig efter då vi på ett 

semistrukturerat sätt ställer frågor kommer nya frågor och svar hela tiden utvecklas.  

 

6.3 Förförståelse 

Det går inte att vara utan en förförståelse enligt den hermeneutiska cirkeln. Den förförståelse 

vi stod inför innan intervjuerna var att de personer vi skulle komma att intervjua var väldigt 

bundna till sitt arbete och mycket engagerade. Samtidigt var vi skeptiska till varför de hade 

valt att arbeta med dessa frågor om Frivillig återvandring, gällande invandring och 

utvandring. Hade de personliga erfarenheter utav invandring och utvandring, eller fanns det 

andra anledningar till deras val av arbete, och i så fall vilka anledningar dessa kan tänkas vara.    

Inför uppsatsen var vi skeptiska inför regeringsprojektet Frivillig återvandring och skeptiska 

till de personer vi skulle intervjua. Vi trodde att det fanns en risk att bli vi skulle bli styrda av 

dem som leder dessa projekt och detta gjorde oss kritiskt inställda, då vi tog för givet att dessa 

självklart skulle förespråka projektet och inte erkänna nederlag om nu det fanns sådana inom 

regeringsuppdraget. 
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6.4 Urval 

Vi valde att intervjua ansvariga inom området på Migrationsverket, Röda Korset och 

Stockholms stads återvandringskontor då dessa är de främsta organisationer som arbetar och 

behandlar dessa frågor. Vi valde att intervjua de huvudansvariga inom varje område och 

sektion som har med Frivillig återvandring att göra då de besitter den sakkunskap och 

information som vi var ute efter. De har erfarenhet och juridiska kunskap inom dessa områden 

och även en mängd personliga erfarenheter om regeringsuppdraget Frivillig återvandring.  

Detta urval skedde strategiskt med den huvudsakliga tanken att intervjua just de 

huvudansvariga för att komma närmast den verklighet som regeringsuppdraget innefattar. 

Då vi dels på grund av sekretess inte kunde komma till tals med invandrare som går i 

återvandringsfunderingar, men även då vi ville intervjua de huvudansvariga för att se deras 

synpunkter på regeringsuppdraget, då dessa tjänstemän kan jämföras med den statliga armen 

och jobbar med just återvandringsfrågorna valde vi att hålla fokus på huvudansvariga inom 

projektet.  

 

6.5 Tillvägagångssätt 

På vilket sätt bör en forskare påbörja en intervju? Ämnet kan vara känsligt, det kan vara svårt 

att börja ifall frågorna är öppna. Något som bör tas med i beaktande är att en intervju blir en 

levande social interaktion där tidsförloppet, tonfallet och kroppsuttrycken är omedelbart 

tillgängliga för dem som deltar i samtalet ansikte mot ansikte, men inte för den som läser 

utskriften (Kvale 2009:194). Det finns olika sätt att spara på intervjumaterialet, spela in med 

band, videoinspela, anteckna eller bara komma ihåg. Vissa sätt är bättre än andra, beroende på 

vad forskaren känner sig mest säker med. Olika personer väljer olika tillvägagångssätt för att 

på bästa sätt koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun, så att intervjun inte störs 

genom ett felaktigt sätt att anteckna eller komma ihåg.  

Vi kontaktade de huvudansvariga för första gången genom mail. Information som kunde 

användas till ytterligare hjälp för vår C-uppsats skickades även genom mail i vissa fall, vilket 

kom att ligga till grund för fördjupad kunskap och förståelse inom ämnen vi skulle undersöka. 

Under hela tiden som vi har sökt information så har olika personer varit aktiva på ett eller 

annat sätt i de olika projekt som angavs av regeringen. Dessa personer har sedan hänvisat 

vidare till andra personer som i sin tur väglett oss vidare, så att vi slutligen fick en helhetsbild.  
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Kontakt togs sedan genom telefon för att ordna passande intervjutid, genom att vi sedan 

var pålästa underlättades vår förståelse och därigenom kunde vi ställa specifika frågor för att 

få reda på hur intervjupersonerna arbetar med regeringsuppdraget i de olika organisationerna, 

Migrationsverket, Röda Korset och Stockholms återvandrings kontor.  

I detta fall var det en person från Migrationsverket som var vår gatekeeper samt 

huvudansvarig för att vidarebefordra kontakter och information till och från oss ut till de 

andra vi skulle kontakta. Ingen påtog sig rollen att ge replik på annans svar, utan hänvisade 

hela tiden till deras verksamhetsplan. 

Intervjuerna var semistrukturerade, vi valde att låta intervjupersonerna berätta relativt 

fritt om ämnet, frågorna som ställdes var mer specifika i vissa moment med möjlighet till en 

mer öppen berättelse i andra intervjuer.  

 

6.6 Etiska aspekter 

Den etiska aspekten av intervjuer kan behandla känsliga ämnen så som Kvale (2009) 

beskriver, då är det viktigt att vara medveten om detta och värna om såväl intervjupersonens 

integritet som att hålla konfidentiellt såväl organisationer och andra namn som nämns under 

intervjun. Det var viktigt att informera de intervjuade att samtalen bandades, samt att det som 

sades skulle komma att behandlas med sekretess, i känsliga fall kan det vara lämpligt att dölja 

identiteten hos intervjupersonerna så att det inte går att igenkänna eller utpeka vem som har 

sagt vad. Därav har vi valt att inte benämna vem som sade vad vid namn eller på annat sätt 

benämna personen så att denne går att utpeka. 

 Enligt Kvale (2009) händer det ofta när intervjupersonerna läser igenom den färdiga 

uppsatsen att de upplever att vissa uttalanden inte känns igen, inte hör hemma på sin plats 

eller att det ligger väldigt utspritt och att det då förlorar sin mening vilket i många fall kan 

upplevas som brist hos den intervjuade (2009:203f). En annan problematik som en forskare 

möter är när publiceringen av osammanhängande och repetitiva ordagranna intervjuutskrifter 

kan leda till en oetisk stigmatisering av specifika personer eller grupper av människor 

(2009:204). 

Genom våra intervjuer vi har försökt få intervjupersonerna att reflektera kring varför de 

specifikt arbetar med invandrares tankar och möjliga planer på Frivillig återvandring, hur 

arbetet påverkar dem personligen samt hur de genom sitt arbete kan påverka omgivningen och 

livet för andra.  
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6.7 Validitet 

Validitet handlar om den giltighet arbetet innefattar.  Giltigheten i att komma så nära 

regeringsuppdragets verkliga syfte, och detta kan bekräftas i stor del utav de intervjuades svar 

och hur de svarade i förhållande till varandra med utgångspunkter ur vår frågeställning.  

Förförståelsen inför regeringsuppdraget förändrades tack vare att intervjupersonerna från de 

myndigheterna vi har intervjuat, från Migrationsverket, Röda Korset och Stockholms stads 

återvandringskontor, då de bekräftar varandras svar som är snarlika. Därigenom går det att se 

ett mönster vilket behandlar att tjänstemännen arbetar under samma premisser och genom 

detta så kan de utföra ett korrekt jobb vilket inte skall skilja när det kommer till att uppfatta 

riktlinjerna i regeringsuppdragets verksamhetsplan för Frivillig återvandring, därför anser vi 

att intervjupersonernas inbördes snarlika svar gör att sanningshalten lämpligen bör bli högre, 

även om värdet kan diskuteras utav verklighetsuppfattningar. Därför använder vi i denna 

forskning även en annan forskning för att kunna finna en validitet som överrensstämmer med 

våra intervjupersoners svar, och på detta sätt ökar också den sanning om verkligheten som 

ligger bakom projektet.  

7. Presentation av material 

7.1  Inledning 

Vi intervjuade under arbetets gång sammanlagt 7 olika personer som var och en var 

verksamma inom regeringsuppdraget Frivillig återvandring, men inom olika organisationer 

och på olika distrikt. Detta för att få en bredare utgångspunkt och fördjupad information om 

regeringsuppdraget. 

Vi sökte i vår frågeställning svar på den problematik och den frågeställning som uppstår 

hos myndighetspersonerna i dennes kontakter med invandrare som går i återvandringstankar, 

dels vad de direkta frågorna från invandrare kunde vara, men även vad intervjupersonerna 

hade för egna reflektioner och förförståelse kring vad som kunde upplevas som såväl 

problematik som möjlighet för den enskilde. Vidare ville vi veta på vilket sätt dennes 

förförståelse förändrats under den tid denne arbetat med invandrare som önskar återvandra, 

hur förförståelsen endera bekräftats eller omvärderats.  

Det framkom under intervjuernas gång att alla de vi intervjuade på olika sätt hade stor 

förståelse för problematiken hos invandrare, detta då de endera hade egna erfarenheter av 

detta eller på andra sätt kunde ha en större förståelse. En av intervjupersonernas mamma hade 
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invandrat till Sverige och kunde på så sätt sympatisera med invandrare även om hon själv var 

född och uppvuxen i Sverige. Några hade själva levt i gråzonen och med tillhörande 

problematik om var man hör hemma, och om en återflytt hade varit till det bästa innan denne 

ansökte om Svenskt Medborgarskap och på detta sätt tog ställning. Intervjupersonerna hade 

alla sina personliga anledningar till varför de jobbade med regeringsuppdraget även om de på 

ytan kunde tyckas ha fått arbetet av en tillfällighet.  

Vi kommer här att presentera de olika frågor och de svar som vi ställde under 

intervjuerna. Allt som presenteras i empirin är sådant som framkommit under intervjuerna. De 

svar vi fått fram genom de semistrukturerade intervjuerna är problematiken i samhället och 

därav finns regeringsuppdraget till hjälp för att underlätta för den enskilda individen som 

lever i gråzonen i samhället. Svaren är anonymiserade. 

 

7.2 Frivillig återvandring?  

Vad innebär frivillig återvandring? 

 

Genom projektet Frivillig återvandring får invandrare hjälp med att fatta ett beslut för att 

sedan kunna gå vidare i livet, oberoende om beslutet blir att stanna i Sverige eller att flytta 

tillbaka. Invandraren lever många gånger i en gråzon innan hon fattar sitt beslut, vilket gör att 

de har svårt att rota sig och har svårt för att satsa helhjärtat på sitt liv i frågor såsom 

anpassning och livskvalitet, svarade några av respondenterna vilket på detta sätt bekräftar 

projektets syfte och vilken problematik invandraren lever i.  

 

”Syftet med Frivillig återvandring är att i Sverige göra det möjligt med valmöjligheter och 

rättvisa, att ge den enskilde en chans att själv bestämma över sitt liv”(en av de intervjuades 

svar).  

Frivilligheter och valmöjligheter är viktigt, och det ska inte vara ett tvång att stanna kvar 

i Sverige på grund av försvårande omständigheter som gör en eventuell återvandring svårare 

än den borde vara. Det handlar om demokrati och valfrihet för invandraren, sade en av 

respondenterna. 

Målet är att invandrarna fritt och självständigt ska få en valmöjlighet att fatta beslut om 

vart de vill bo och jobba samt hur de vill leva. En intervjuperson sade: ”Den frivilliga 

återvandringen kan ses som en cirkulär process”, denne tyckte att regeringen borde satsa mer 
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på projektet eftersom det inte är en kort och snabb process oavsett invandrarens slutliga 

beslut. Samtidigt som den cirkulära processen även är en process när invandraren har flyttat 

till sitt hemland eller sin ort så slutar aldrig resan, människan vill alltid säkra sin framtid. 

”Att återvandra är en mänsklig rättighet vilket även kan läsas i artikel 13 i FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna, där de som återvandrar har ambitioner att göra 

förändringar”(en av de intervjuades synpunkt).  

De tar tillvara den kunskap de har sedan innan, samt tar med sig den nya kunskapen de 

får i Sverige till sitt hemland och därmed kan de bidra till fortsatt utbildning, utveckling och 

uppbyggnad i sitt hemland. Kunskap och erfarenheter kan bidra till nya synsätt och nya 

tankesätt till att göra en förbättring i hemlandets såväl praktiskt som ekonomiskt.  

 

Många av intervjupersonerna anser att det positiva med projektet är just att 

återvandringen sker på frivillig bas, att ingen är tvingad att återvandra utan att de frivilligt 

funderar på en flytt hem. En svarade att:  

”samtidigt har mycket förändringar hänt sedan projektet startades, och det startades just på 

grund av invandrare som sökte svar på frågor om återvandring. Innan dess hade Sverige helt 

enkelt inte funderat på återvandringsfrågor eller ens tänkt tanken att en sådan hjälp kanske 

skulle ha behövts”.  

 

7.3 Organisationernas arbetsmodell 

Hur arbetar Röda Korset, Migrationsverket och Stockholms stads återvandringskontor med 

regeringsuppdraget Frivillig återvandring för att främja de sökande? 

 

Arbetet inom alla de olika organisationerna utfördes på olika sätt. Inom Migrationsverket var 

det sammanlagt tre personer som arbetade med återvandringsfrågor, vilket visar att inom 

Migrationsverket vad sektionen Frivillig återvandring procentuellt sett ingen stor del i 

jämförelse men den övriga verksamheten.  

Svenska Röda Korset har också enbart en mindre sektion som arbetar med frågor om 

återvandring, detta då Röda Korset ansett att de som gick med återvandringfunderingar inte 

har varit direkt en utsatt och eftersatt grupp men ändå haft behov av ett extra stöd.  

   Stockholms Stads återvandringskontor är också en organisation med få aktörer, det är ett 

fåtal tjänstemän som arbetar som handläggare. Varje handläggare arbetar med 40 
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återvandrings ärenden per år vilket dessa tjänstemän ansåg vara för mycket, de skulle hellre 

vilja se fler handläggare som skulle anställas men detta är en ekonomisk fråga.  

De invandrare som går med återvandringsfunderingar har stort behov av rådgivning, 

stöd och information, och många av dem behöver hjälp att kontakta olika svenska 

myndigheter innan en eventuell återvandring. En av respondenterna sade: ”Det är stora beslut 

och det är många svenska myndigheter som ska kontaktas innan en flytt är möjlig och det är 

mycket som ska tänkas på”. 

Regeringsuppdraget hjälper även de som återvandrat, men som i sitt forna hemland i 

efterhand inser att återflytten inte alls var vad de väntat sig, och då finns möjligheten att 

återigen flytta tillbaka till Sverige. Handläggarna arbetar med att invandraren ska kunna fatta 

ett beslut, antingen att återvandra, eller att stanna kvar i Sverige, eller efter en eventuell 

misslyckad återflytt återigen återkomma till Sverige.  

Det finns bidrag att ansöka om för återvandring, men bidraget är inte speciellt högt utan 

ska bara underlätta den allra första tiden i återvandrarens gamla hemland. Det finns också en 

annan bakgrund till att bidragsnivån hålls på en relativt låg nivå sade en av de intervjuade, 

”skälet är att invandraren inte ska känna sig ”utköpt” från Sverige. Man tror detta kanske 

skulle upplevas mer av invandrare i Sverige om man hade höjt bidraget mycket mer”. 

 

Det finns många praktiska detaljer att lösa innan en flytt till det nya hemlandet. De flesta av 

respondenterna sade: Sverige är ett land där man måste kontakta flera olika organisationer 

och myndigheter innan en eventuell återflytt. Då är det lätt att missa någon detalj eller känna 

sig modfälld inför sitt beslut om återvandring och som ett resultat därav inte flyttar tillbaka.  

De personer som jobbar med dessa frågor jobbar alltså mycket med de rent praktiska 

detaljerna alltifrån från kontakter med Skattemyndigheten till att utfärda betyg från skola och 

arbetsplatser på ett annat språk. De ger återflyttaren hjälp med att fylla i blanketter och med 

att kontakta de olika organisationerna. 

 

Intervjupersonerna jobbar mycket med de praktiska detaljerna och numera finns även en 

modell på 8 steg att följa förklarade en av de intervjuade för oss, för att invandraren lättare 

ska kunna fatta sitt beslut, stå fast vid det och sedan successivt börja förbereda för en 

hemfärd. 
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Genom att ha en modell blir projektet om en återflytt mer översiktlig och personen/personerna 

som vill återvandra likaväl som handläggarna vet hur de ska gå tillväga. Detta underlättar för 

en mer organiserad flytt.  

 

7.3.1 8-stegs modell för återflytt:  

1. Att skaffa fram alla personliga dokument såsom exempelvis id-handlingar från 

Sverige och från hemlandet.  

2. Behandla frågor rörande bostad, var skall de bo när de återvandrat? Har de något hus 

eller lägenhet kvar att återvandra till? Bor någon annan där nu, eller blir de tvungen att 

skaffa ett helt nytt boende? 

3. Fråga sig själv om jobbmöjligheter, eller om utbildningen som de har fått i Sverige 

främjar möjlighet till jobb i hemlandet. Kan de dra nytta av utbildningarna och den 

kunskap de har fått här genom att kanske läsa ytterligare ett ämne eller ta ett jobb för 

att få större möjligheter till jobb i hemlandet? 

4. Att skaffa jobb eller praktik i hemlandet, de kan använda sig utav 

arbetslivserfarenheten de har haft i Sverige för att sedan kunna sprida och skapa 

förbättringar i hemlandet. Ifall någon har jobbat som läkare så kan de använda sig utav 

denna kunskap i hemlandet vilket främjar och ger möjlighet till en trygghet när det 

gäller den personliga ekonomin när de flyttar tillbaka.  

5. Fundera på äldrevård och skola. Vilken möjlighet finns det till skola i hemlandet? Hur 

fungerar äldreomsorgen i hemlandet? Viktiga aspekter att överväga. 

6. Detta steg är en provperiod. Invandraren får flytta till hemlandet för att se ifall det är 

bra och tryggt, ifall det finns möjligheter till en trygg framtid. Åka dit för att bo där på 

prov för att se om man vill och kan stanna där, alternativt återvända till Sverige. Ibland 

kan denna prövotid vara en mycket givande tid då personen får se ifall landet var som 

det en gång var, ifall det finns trygghet man kan stadga sig med, skola för barnen, jobb 

för föräldrarna, bostad.  

7. Är sedan beslutet att återvandra eller inte. Information är viktig att ifall återvandring 

blir aktuell så avslutas allt här i Sverige såsom Försäkringskassa, försörjningsstöd, 

telefon, adress, lån, jobb etc. Man lämnar allt bakom sig som finns här i Sverige.  

8. Det sista steget är den riktiga flytten, flytta alla möbler eller sälja dem och allt övrigt 

som härrör till den rent fysiska förflyttningen. 
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Genom att hålla kontakten med en handläggare så läggs denna modell upp, det är en 

universell modell tänkt att passa alla som söker hjälp. På ett individuellt plan som ligger till 

grund för den personliga modellen fyller man i en tidsplan, en tidslinje som styr huruvida 

personen snabbt eller långsamt kommer att uppfylla alla 8 etapper. Varje etapp har sin 

tidslinje.  

Med denna modell blir invandraren på detta sätt mer medveten om vad som behövs 

göras, och hur engagerade de själva behöver vara, för att förbättra sin situation. Rutiner och 

en organiserad handlingsplan blir drivkraften större och de ser att en flytt kan vara möjlig. De 

får hjälp att se det hela ur ett större perspektiv, de ser säkerheten, möjligheter till arbete, 

bostad, nätverk, utbildning och erfarenhet till att bidra med en förändring i hemlandet, men 

påminns även om svårigheter och problem som kan möta. 

 

7.4 Problematik inför återvandring?  

Vilken problematik - tror sig de intervjuade veta - infinner sig hos den enskilda individen som 

överväger återvandring? 

 

Några av intervjupersoner nämnde att många invandrare som ringde helst var anonyma 

gällande första kontakten, och detta har i efterhand visat sig bero på en rädsla för att staten, 

om denna fick reda på att invandraren gick med återvandringsfunderingar, skulle kunna dra in 

bidrag och annan hjälp för individen, eller till och med att tvinga denne ur landet. 

 ”De var rädda för att de på något sätt skulle kunna bli av med sitt uppehållstillstånd har 

somliga invandrare berättat i efterhand då de insett att det inte alls ligger till på detta sätt”.  

 

Detta kring återvandring är ett känsligt ämne och kan upplevas som väldigt främlingsfientligt 

om man uttrycker sig på ett klumpigt sätt. En av de intervjuade sade:  

”Ibland är det inte så lätt att flytta från ett land som man har bott i under en längre tid. 

Själva processen tar tid i sig och det är många tankar och funderingar kring själva 

återvandringen som skrämmer de sökande…”. 

 De visade sig under intervjuns gång att visa invandrare upplever: 

”de kan uppleva att de känner sig utkastade ur landet, att de inte får möjlighet att uppvisa sin 

kompetens i olika, många gånger avancerade, yrken som de redan behärskar från sitt forna 

hemland, det blir istället en förnedring att ägna sig åt enkla arbeten såsom sopa golv på ett 
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lager, eller att vara arbetslös och inte till förfogande för samhället utan hänvisade till 

bidrag”. 

 

7.5 Regeringsuppdraget 

Varför finns ett regeringsuppdrag om Frivillig Återvandring och varför tror man att denna 

hjälp och detta stöd behövs i det svenska samhället? 

 

Hos många invandrare finns en stark önskan att återvandra till sitt forna hemland, men av 

olika skäl, såsom exempelvis problematiken i det egna hemlandet, samt att inte veta hur en 

återvandring skulle gå till väga går invandrare i valet och kvalet och lever med beslutsångest i 

en gråzon.  

De intervjuade svarade att invandraren går med frågor såsom funderingar kring vad som 

väntar denne om man återvandrar, hur själva flytten kommer att se ut och hur det ser ut på 

plats i det egna hemlandet, krig kanske förstört med än man tror, ens gamla hus kanske 

överhuvudtaget inte finns kvar eller så är det ockuperat av nya invånare. Invandraren måste ta 

ställning till säkerheten på plats samt hur det ska fungera rent ekonomiskt. Beslutsångest är 

det svåraste hos individerna, men det är genom sina beslut de sedan kan gå vidare i livet. 

 

”I Sverige är det ett sådant hemlighetsmakeri kring återvandringsfrågor, det blir inte 

accepterat att vilja återvandra och om man vill åka tycker individerna i samhället att de bara 

borde åka hem”.  

Vad är problemet, blir frågan: Om man vill hem till sitt hemland så åk då hem, och vill du 

stanna så gör då detta. En av de intervjuade sade: ”Problematiken blir att invandraren 

upplever att ingen förstår dem, och de blir rädda för att fråga om återvandring”.  

Regeringens tanke var att ingen ska behöva gå omkring i Sverige utan att våga ha egna 

funderingar.  

Intervjupersonerna från de olika organisationerna upplevde samma sak när det kom till 

varför detta regeringsuppdrag startade. Det var inte handläggarna som var ute och letade efter 

invandrare för att informera om möjlighet till ett återvändande till sina hemländer, utan det 

visade sig att det var invandrarna själva som började ta kontakt och visa intresse.  

När ett intresse börjar, börjar även information spridas och personer börjar aktivera sig i 

ämnet. Det var så behovet upptäcktes och regeringsuppdraget började och projekt Frivillig 
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återvandring startade. Sedan skulle en verksamhetsplan byggas på propositionen och dess 

bakgrund, för att på bästa sätt tillsätta rätt och kompetent personal för att möjliggöra och 

underlätta återvandringen.  I själva verket så var det immigranterna som hade ett behov av 

stöd och juridisk hjälp med en återvandring, vilket sedan genom ett regeringsuppdrag 

utvecklats till ett reellt stöd för invandrarna, detta genom att tjänster blivit tillsatta runt om i 

Sverige, och organisationer har följt i den riktningen för att bilda ett nät av information och 

hjälp. 

 

7.6 Varför behövs stöd?  

Det syns tydligt en ökning av invandrare som numera söker svar i frågor om återvandring. 

Alla intervjupersoner var överens om att fler och fler kontaktar de olika organisationerna. 

Regeringsuppdraget är en proposition som hela tiden är under utveckling, fler och fler 

länder går samman med representanter och aktörer för att finnas på plats i hemländerna för att 

underlätta en flytt för den som vill.  

 

Tanken är den att invandraren ska få stöd och hjälp på vägen för att sedan kunna klara sig helt 

själv på egna ben. 

”Regeringsuppdraget är så viktigt just för att vi lever i ett demokratiskt land där den enskilda 

individen borde ha mer makt över sitt eget liv, men på grund av olika orsaker inte har det.” 

(en av de intervjuades svar). 

I Sverige finns inte möjligheten att som pensionärer flytta tillbaka till sitt hemland med 

sitt pensionsbidrag. Många äldre som vill dö i sitt hemland kan inte ta den möjligheten då 

pensionsbidraget inte längre kommer utdelas. Detta beror på att regeringen anser att om denna 

möjlighet öppnas upp, kommer en mängd äldre invandrare flytta till Sverige för att sedan 

kunna flytta tillbaka med sin pension och leva under bättre premisser i sitt hemland igen. 

Dock argumenterade en intervjuperson mot detta beslut då denne tydligt uttryckte det som 

”inhumant” att det är inte så lätt att få pension i Sverige. En av de intervjuade sade: 

”En invandrare måste vara i Sverige i minst 10 år för att få ålderspension, som är 

existensminimum… och en 76-åring från ett annat land tänker inte i de banorna att flytta till 

Sverige för att kunna få pensionsbidrag 10 år senare och då kunna flytta tillbaka, de lever 

inte så länge och tänker inte i de spåren. Dessa pengar är ju redan avsatta till dessa 

pensionärer när de bor i Sverige så det är inte en ny budget eller andra pengar som 
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försvinner från andra personer utan det är ju deras egna, som de inte får ta med sig. Så på 

detta sätt är det väldigt strängt och inhumant.” 

Därför förstår en av de intervjuade att många väljer att skicka pengar till sina hemländer 

av det de tjänar i Sverige. Det handlar fortfarande om beslut, invandrare som kontaktar de 

olika organisationer som arbetar med återvandringsfrågor har en önskan inom sig att förändra 

sin livssituation och de vill finna en möjlighet att förändra sin position. Man måste ha mat för 

dagen, men de kan tänka sig att leva lite sämre i sitt hemland än här i Sverige, bara de får en 

möjlighet att komma hem. 

Själva strategin är en cirkulär process, pengar måste användas för att de skall komma till 

nytta, att låsa pengar är inte ett sätt att utveckla. Att köra besparingar som argument är inte 

rätt form, det hela handlar om att den process som sker när pengar sätts i rörelse bidrar till 

förändring och utveckling. Personer jobbar och tjänar pengar, betalar skatt och pengar skickas 

över gränserna. Pengarna används till återuppbyggnad av hemlandet, bostäder, sjukvård och 

att låsa dessa inkomster är inte det rätta sättet att låsa personer till Sverige. 

Responsen på regeringsuppdraget enligt Stockholms stads återvandringskontor är tydligen 

otroligt stort enligt en av de tjänstemän som arbetar på detta, det finns inte tid eller ekonomi 

till att hjälpa andra. De är så många som söker stöd i frågor om återvandring. 

 

8. Socialpsykologisk analys och tolkning 

8.1  Inledning 

Att förstå vad projektet handlar om ur de intervjuades perspektiv är ett sätt att förstå projektet 

i dess grund. Då de personer vi pratat med har ett stort intresse för projektet och då de genom 

sitt arbete möter och förstår invandrare med återvandringsfunderingar förstår vi ur ett större 

sammanhang regeringsuppdragets innebörd, men vi kan också se i större sammanhang hur 

samhället är utformat. Problematiken invandraren står inför och varför ett regeringsuppdrag 

som detta behövs i det svenska samhället är frågor vi förklarar för en större förståelse. 

Att se bortom det uppenbara som Collins (2008) nämner är att inte enbart fokusera på 

regeringsuppdraget ur ett perspektiv, utan ur flera olika perspektiv och ur flera olika 

synvinklar och med ett flertal olika teorier, och på detta sätt kan någonting förstås från ett 

helhetsperspektiv på ett djupare plan.  
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8.2  Frivillig återvandring 

Vad handlar regeringsuppdraget Frivillig återvandring om? 

Frivillig återvandring har sin grund i FN: s allmänna rekommendationer artikel 13, om 

att var och en ska ha rätt att bosätta sig och leva varthän denne önskar.(svar från 

respondenterna) Genom detta kan vi se vad regeringsuppdraget handlar om, frihet och 

valmöjlighet för den invandrare som lever i Sverige, men funderar på att återvandra till sitt 

hemland. Regeringsuppdraget ska ge hjälp och stöd till de behövande som upplever sig leva i 

en gråzon och på grund av omständigheter så som disciplinerande makter(Foucault, 2006) 

som genom en svår byråkratiskt ordning försvårar valmöjligheter och på grund av sin 

nationalitet upplever en försvåring att inte en samhällsplats i det nya hemlandet på grund av 

omedveten eller medveten diskriminering (Balibar & Wallerstein, 2004), inte själva kan ta ett 

beslut utan vägledning, råd och stöd utan får denna hjälp från olika organisationer som arbetar 

och är specialiserade inom den Frivilliga återvandringen.  

 

8.3  Arbetssätt 

Hur arbetar Röda korset, Migrationsverket och Stockholms stads återvandringskontor med 

regeringsuppdraget Frivillig återvandring för att främja de sökande? 

 Den frivilliga återvandringen är individuell, det är genom hjälp ifrån tjänstemän som 

arbetar i de olika myndigheterna som vi har kontaktat, Röda Korset, Stockholms stads 

återvandringskontor och Migrationsverket. Det handlar om en social praktik som alltså är 

motorn i en specifik verklighetsuppfattning.  

Med andra ord, tjänstemän som arbetar i en institution, myndighet blir delaktig i ett slags 

verklighetskonstruktion genom att använda sig av det språk och de procedurer som de skolats 

till när de lärde sig yrket. Verksamhetsplanen ligger till grund för dessa myndigheter och 

utifrån denna arbetar dessa tjänstemän, de erbjuder den hjälp de kan ge med råd på vilket sätt 

den frivilliga återvandringen kan genomföras.  

  Den frivilliga återvandringen är bara till för dem som har PUT, permanent 

uppehållstillstånd och inte svenskt medborgarskap, samtidigt som de kan göra valet att söka 

om svenskt medborgarskap, men kan då inte längre söka hjälp inom projekten med Frivillig 

återvandring. Det handlar om ”rätt hjälp för rätt personer”, vilket vi kopplar till 8-stegs 
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modellen för återflytt som introducerades på Stockholms stads återvandringskontor och 

används flitigt i varje handlednings tillfällen. Här har invandraren kontakt med tjänstemannen 

och får hjälp med att stegvis uppfylla sina egna krav och tidslinje för att inte göra alla steg för 

snabbt utan det skall vara genomtänkt, eftersom detta är en process.  

 Att ha kontakt med en handläggare, som är en tjänsteman på Röda Korset, 

Migrationsverket eller Stockholms stads återvandringskontor upplevde dessa tjänstemän vara 

en mycket givande tid då tilliten växer fram och man ser förändringar kontakten dem emellan.  

 Det som regeringsuppdraget jobbar med är just att den enskilda invandraren ska fatta ett 

beslut för att sedan kunna gå vidare i livet, och detta får denne hjälp med inom organisationers 

hjälpinsatser genom att rationellt och strukturerat fatta ett beslut enligt den modell som 

uppkommit inom Stockholms Stads återvandringskontor och som Collins (2008) nämner är 

allting en människa gör baserat på förnuftiga beslut, då människan är en rationell varelse. 

Vilket kan kopplas till att den tidslinje handläggaren och invandraren, som går med 

återvandringstankar har lägger upp en gemensam plan. Den rationella människan gör 

förnuftiga beslut när dessa hjälpinsatser ges. Det finns som tidigare nämnts två sätt att uppnå 

beslut, genom funktionell rationalitet eller genom substantiell rationalitet vilket kan i linje 

med Collins (2008) ses ur de organisationer som arbetar med Frivillig återvandring arbetar på 

olika sätt med en typ av målsättning där båda dessa ingår. Med funktionellt och substantiellt 

menas att målen uppnås på olika sätt, samtidigt som målet skall uppnås.  

 Detta kan vi koppla till vår uppsats där tjänstemännen hjälper invandraren att uppnå ett 

beslut, oavsett vilket det blir, men att finnas till och bidra med rådgivning och stöd. Målet i 

sig kan dock ändras beroende på beslutet den enskilda fattar, att stanna och kanske till och 

med ansöka om svenskt medborgarskap, eller att återvandra till sitt hemland.  

Samtidigt så har det hänt enligt vissa respondenter att personer som har använt sig utav 

hjälpen med den frivilliga återvandringen har återvänt till Sverige efter en viss tids vistelse i 

hemlandet. Dessa personer har då kontaktat sin handläggare för att få återkomma tillbaka till 

Sverige och fortsätta sitt liv denne lämnat för att återvandra till sitt hemland. Denna situation 

beskrivs som en misslyckad återflytt till hemlandet, vilket handläggaren inte har någon som 

helst inverkan på. Tjänstemannen har gjort vad dennes arbetsuppgift har krävt av honom, men 

detta upplevs inte som ett stort problem.  

 Till och börja med erbjöds de invandrare som hade återvandringstankar att bli 

kompenserade med en viss summa pengar, denna upplevde vissa tjänstemän under 
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intervjuernas gång att den kunde missuppfattas och att invandraren skulle då känna sig utköpt 

ur Sverige. Men denna penningsumma minskade och skulle bara vara mer som ett bidrag för 

att invandraren skulle klara sig i hemlandet under början av tiden innan denne fick ordning på 

ekonomin i sitt hemland eller sin ort denne flyttade till. Tjänstemännen upplevde aldrig att 

denna penningsumma påverkade de personer med återvandringstankar, det var även så under 

ett flertal tillfällen att denna erbjudan inte togs emot. Samtidigt är det viktigt att poängtera att 

dessa pengar är redan tillsatta detta regeringsuppdrag och är en möjlighet att ta när 

återvandringstankar börjar infinna sig.  

 Invandraren skall känna sig trygg i hela processen med någon av de tjänstemän som 

arbetar på Migrationsverket, Röda Korset eller Stockholms stads återvandringskontor, vilket 

är grunden för vidare tillit. De arbetar också med att göra återvandringsfrågor mer legitima 

och accepterade i samhället, något som Collins (2008) tar upp i syfte att poängtera att om 

staten påvisar en acceptans och visar upp  detta för resten av samhället blir det också legitimt, 

vilket är viktigt då invandraren kan uppleva det som om återvandringsfrågor inte är 

accepterade i samhället, utan att då övriga samhällsmedborgare upplever dem som 

otacksamma.   

 

8.4 Problematik 

Vilken problematik -tror sig de intervjuade veta -infinner sig hos den enskilda individen som 

överväger återvandring? 

 

 Tjänstemännen upplevde att personerna de hade kontakt med kunde uppleva sig 

diskriminerade när det kom till deras kompetens och arbete de fick. Denna diskriminering kan 

kopplas till vad Balibar och Wallerstein (2004) beskriver för att förstå hur dessa personer 

upplever sig. Det blir ett ”vi” emot ”dem”, istället för att se deras kompetens så väljer 

arbetsmarknaden men även många övriga samhällsmedborgare att se deras nationallitet 

snarare än erfarenhet. För att inte öronmärka arbetsmarknaden som diskriminerande så måste 

vi förstå att det är samhället som även påverkar denna utveckling. Det handlar om att öka 

kunskapen och förståelsen(Balibar & Wallerstein 2004) genom att acceptera invandrare där 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna där var och en har rätt att bosätta sig 

var den vill.  
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  Under intervjuernas gång var det många av respondenterna som påpekade att de ofta 

var situationer där de fick samtal av invandrare eller för att vara mer specifika personer som 

av olika anledningar väljer att inte nämna sig vid namn. Denna situation är troligen på så vis 

att dessa personer som av olika anledningar väljer att vara anonyma oroar sig över att 

myndigheten i fråga kan ta tillbaka deras PUT, permanenta uppehållstillstånd. Dessa 

tjänstemän är klart medvetna om att det inte ingår i deras yrke att ta ifrån deras PUT, men är 

väl medvetna om att de som myndighet kan väcka en rädsla hos den som går med 

återvandringstankar att förlora något så viktigt. Migrationsverket var denna myndighet som 

mottog flest anonyma samtal, då denna myndighet är den som utfärdar PUT, och kan ta 

tillbaka den, men inte de tjänstemän som arbetar med regeringsuppdraget frivillig 

återvandring. Detta handlar om den makt invandraren tror att staten har över den enskilda 

individen så som Collins (2008) nämner att en tro på statens legitimitet blir legitim, samt att 

invandraren tror att makten, den disciplinerande makten som Foucault (2006) nämner vill 

foga in dem i ett passande liv här i Sverige och inte tillåter återvandring och genom 

återvandring då tar tillbaka det permanenta uppehållstillståndet.  

 Problematiken som tjänstemän på Stockholms stads återvandringskontor upplevde var 

att den ekonomiska situationen var en mycket påverkande faktor. Migration handlar om 

ekonomi och försörjning, liksom om säkerhet och trygghet för att relatera till den tidigare 

forskningen (Olsson, 2001 s:11). Olsson (2001) beskriver i sin forskning kring bosniska 

flyktingar om sina återvandringsplaner där återvandringen betraktas till hemlandet eller till sin 

hemort som en självklarhet och en dröm att förverkliga. Samtidigt som det fanns 

tveksamheter kring förändringen.  

 Enligt de tjänstemän vi intervjuade anser de att den ekonomiska frågan kommer alltid 

att vara en mycket prioriterad fråga bland de invandrare som har tankar kring återvandring. 

De år de har spenderat och arbetat, om de nu har gjort det, så kommer de kanske aldrig ens att 

få se den inarbetade pensionen om de flyttar till sitt hemland enligt tjänstemännens svar. Den 

ekonomiska frågan och dess problematik är ett viktigt moment, och tjänstemännen är väl 

medvetna om vilka lagar och regler som inverkar i beslutet hos den personen med 

återvandringstankar. Det samma gällde biten där invandraren funderade på hur den 

ekonomiska biten skulle se ut i hemlandet, hur de skulle få en fungerande inkomst och kunna 

leva på denna.   



 

 

 

 

32 

 

 Detta är en normal process enligt alla de tjänstemän som arbetar på Migrationsverket, 

Röda Korset och Stockholms stads återvandringskontor. Det är vanligt att dessa 

familjemedlemmar som stannar kvar i Sverige hjälper sin familj som valt att återvandra till 

sitt hemland ekonomiskt. Samtidigt som inte alla invandrare får jobb utan de finns dem som 

lever på bidrag på grund av att arbetsmarknaden väljer att inte anställa dem av olika 

anledningar som får det omöjligt att återvandra. Bostad, sjukvård, uppehälle kostar, och 

ekonomin kommer alltid att skilja samhällsklasserna åt, det stigma vi arbetar med påverkar 

oss och kommer att influera på dem som söker hjälp. Men genom att vara medveten om detta 

så kan vi göra val på ett mer humant sätt och se individen som individ och inte som en 

grupptillhörighet, vilket är en del av problematiken för invandraren med 

återvandringsfunderingar, och därav behövs hjälpen och stödet av ett regeringsuppdrag i det 

svenska samhället.  

 Många invandrare upplever att de känner sig kränkta i Sverige på grund av de aldrig fått 

något jobb, att det enda de fick var socialbidrag som var väldigt lågt vilket fick dem att känna 

sig mycket illa till mods. Denna känsla skulle lika väl kunna vara en diskriminerings 

upplevelse dessa respondenter i Olssons (2001) forskning upplevde. Eftersom Olsson (2001) 

skriver att invandrare upplever att de hade svikit sitt hemland då de flyttade till Sverige, och 

när de väl kom tillbaka efter ett antal år behandlades dem fortfarande väldigt segregerat, de 

upplevde att de inte längre var välkomna i sitt hemland (Olsson, 2001.s36-39). Detta kan 

förstås ur Balibar och Wallerstein (2004) rasistiska beskrivningar kring hur vi människor 

behandlar de som inte hör till vårt samhälle, eller har gjort det men upplevs som svikare när 

man flyttar.  

 Den modell som används vid flertal återvändande samtal kan jämföras med att vara ett 

individbaserat program enligt de tjänstemän som använder sig utav den, där individen är 

medveten om vad som behövs göras, hur mycket engagemang invandraren själv behöver göra, 

för att sedan kunna få möjlighet till mer hjälp och rådgivning för att komma vidare steg för 

steg i 8-stegs modellen. Att återvandra ger en möjlighet till en nystart i sitt ”gamla” liv men 

samtidigt kännas nedtryckande att bli av med den trygghet som PUT ger. Detta gör att en del 

invandrare väljer att inte meddela Migrationsverket sina återvändandetankar, utan dessa väljer 

då att kontakta det neutrala Röda Korset, eller för dem som bor i Stockholmstrakterna, 

Stockholms Stads återvandringskontor.  

 Den problematik invandrare med återvandringstankar upplever enligt 

intervjupersonerna kan förstås genom Balibar och Wallerstein (2004) där okunskap är en 



 

 

 

 

33 

 

problematik i samhället, ignorans om den nya kulturen och okunskap om den problematik 

invandraren befinner sig i. Många invandrare enligt de tjänstemän som intervjuades 

uppfattade att de hade svårt att anpassa sig till det svenska samhället och svårt att finna en 

plats. Även här kan Balibar och Wallerstein (2004) användas för att förklara den förakt, 

isolering, kränkning, exploatering och stereotypformer som bildas oavsett vem invandraren är, 

det är själva invandraren som upplever rasismen när denne kommer till arbetsmarknaden, 

arbetsansökningar, arbetsuppgifter, bidragsberoende, bostadsmöjligheter i olika områden 

etcetera. Vi alla tillhör en viss klass, nation eller etnisk grupp, oavsett detta är i mycket stora 

drag eller i det lilla så påverkas den stora gruppen som den lilla av stigmatisering eller rasism. 

Beroende på vilka glasögon vi tar på oss kommer skuggan att falla på det vi fokuserar istället 

för det vi väljer att bortse ifrån.  

 I Sverige tas det för givet att en invandrare som kommer hit och får ett permanent 

uppehållstillstånd borde vara nöjd med det (sagt utav en respondent), och genom att vilja åka 

tillbaka till sitt hemland kan detta ses som otacksamhet gentemot Sverige, och det kan tyckas 

att invandraren ”bara borde kunna åka hem” om denne nu vill detta (respondentens 

utsägande). Detta är vad somliga tjänstemän noterade när de själva reflekterade över sin 

situation dem hade när deras föräldrar invandrade. Men som Balibar och Wallerstein (2004) 

nämner handlar det om att öka respekten och toleransen, inte bara för de kulturella 

skillnaderna utan också i de individuella skillnaderna. Många invandrare som flyttar till 

Sverige behåller sina traditioner för att behålla en del av sin kultur då detta kan 

sammankopplas till deras identitet. Om detta kan förstås och om kunskapen om återvandring 

kan bli mer öppen för invandrare och för Sverige kan återvandringsfunderingar bli mer 

legitima. Då ser vi problematiken invandraren står inför just nu i det svenska samhället. 

8.5 Regeringsuppdraget 

Varför finns ett regeringsuppdrag om frivillig återvandring och varför tror man att denna 

hjälp och detta stöd behövs i det svenska samhället?  

 

 Anledningen att själva uppdraget, frivillig återvandring startade var att det visade sig 

finnas engagemang kring återvandringstankar. Invandrare tog själva kontakt med 

myndigheter, en tjänsteman ifrån Stockholms stads återvandringskontor beskrev att det finns 

fortfarande personer som inte vet vad själva projektet går ut på. Vi kopplar till Collins (2008) 

som nämner att en stor del av det sociala livet är i organiserad form, då alla individer är 
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beroende av samhället och på många plan bundna till samhället. Det som utgör samhället som 

vi i detta arbete sammankopplar med staten är dess legitimitet. Att på egen hand klara av en 

återvandring blir mer komplext då statens organisatoriska legitimitet behövs. 

Social interaktion är inte förutbestämd och är därför alltid nyskapande, och på detta sätt bidrar 

regeringsuppdraget till en ökad förståelse för invandraren i det svenska samhället och på detta 

sätt öka förståelsen och kunskapen för att minska rasismen för att koppla till Balibar och 

Wallerstein (2004). På samma sätt i kontakten med handläggare i fråga om beslut gällande 

återvandring kan invandraren påverkas positivt genom handläggarens positivitet då individen 

påverkas av omgivningen och dennes subjekt blir bland annat till i relation med handläggare. 

De intervjuade tjänstemännen på Migrationsverket, Röda Korset och Stockholms stads 

återvandringskontor ansåg att regeringsuppdraget frivillig återvandring var ett väl anpassat 

projekt. Med detta projekt är möjligheten att hjälpa invandrare med återvandringstankar större 

än ifall detta projekt inte hade existerat. Den Svenska migrationspolitiken har förändrats under 

åren och förbättringar har skett där du som invandrare inte döms utifrån ditt val utan du har 

fritt val och möjlighet till hjälp när du som invandrare känner dig redo att ta upp 

återvandringstankarna och ersätta dem till handling.  

Tjänstemännen på alla myndigheterna som vi intervjuade hade vid ett flertal tillfällen 

upplevt att många invandrare ansåg sig själva befinna sig i en gråzon där de drogs till sitt 

hemland, men samtidigt upplevde skräck att återvandra på grund av osäkerhet om sitt 

hemlands situation. Att som statlig tjänsteman så upplevde en handläggare på Stockholms 

stads återvandringskontor att hon levde för sitt jobb, där även hon hade utländskpåbrå och 

kunde på det sättet jämföra sin situation med den invandraren som hade sökt sig till henne. 

Som tjänsteman blir man medveten om att man inte längre hjälper en person utan man blir 

medveten om att det är hela släkten som kommer att påverkas av de val och den hjälp som 

bidras, naturligtvis inte utanför verksamhetsplanens gränser.  

Moira von Wright (2003) beskriver att individen använder sig utav de punktuella och 

relationella perspektiv för att lättare redogöra för hur individer blir till i situationer och 

relationer. På detta sätt påverkas invandraren utav samhället i sin helhet och de individer 

denne möter på, men detta påverkar även invandraren i förhållande till de statliga 

institutionerna och dennes respekt för de olika handläggare så som det påvisades i det 

empiriska materialet att invandraren många gånger håller sig anonym i första kontakten. 

En mycket svag punkt upplevde tjänstemännen på Migrationsverket var att de är så få 

som jobbar med detta regeringsuppdrag, frivillig återvandring. Det skulle behövas fler tjänster 
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för att återvandringen inte kommer att avta. Stockholms stads återvandringskontor hinner bara 

med 40ärenden under 1år, vilket de ser är en mycket liten summa av alla dem som söker hjälp 

vid återvandringstankar. 8-stegs modellen ger möjlighet enligt de tjänstemän som använder 

sig utav den, vissa gör det inte på grund av att alla invandrare inte har samma behov av hjälp 

vid en återvandring, att den är mycket givande när det kommer till att göra dem medvetna om 

vilken process detta är. Det skall kontaktas med andra myndigheter så som socialstyrelsen, 

försäkringskassan, banken om man har några lån etcetera. Men allt skall göras innan en flytt 

blir möjlig, därav är det mycket viktigt att kommunikationen fungerar mellan en handläggare, 

det vill säga en tjänsteman och en klient det vill säga den invandraren som går med 

återvandringstankar. Detta kan också öka den rasism som beror på okunskap i det svenska 

samhället ifall kommunikationen inte fungerar, Balibar och Wallerstein (2004) nämner hur 

rasism och utanförskap skapas genom segregation och stigmatisering då de individer som inte 

anses passa in under rådande disciplinära makter utesluts ifrån samhällets kriterier och blir 

behandlade annorlunda.  

Individer strävar efter solidaritet på alla plan enligt respondenterna och då solidariteten 

kan vara som starkast i det hemland denne kommer ifrån är det en naturlig längtan att 

återförenas med hemlandet. Det kan vara känslorna bland invånare i hemlandet, en känsla 

man har inför kulturen man en gång tillhört och känslor beträffande andra individer, grupper 

eller ting. Dock kan den solidariska känslan variera i styrka men den finns alltid där, vilket 

stämde in på alla de tjänstemän vi intervjuade. På samma sätt som en invandrare kan känna 

solidaritet gentemot grupper, familjemedlemmar eller annat kan solidariteten gentemot det 

som lämnades i hemlandet vara starkare. Därav kommer den komplexa känslan utav vad man 

ska känna, välja och var man tycker sig höra hemma, detta är något som varje invandrare själv 

får känna efter, de tjänstemän som arbetar på dessa myndigheter vi har intervjuat är till för de 

personer som har återvandringstankar men valet är de själva som måste göra. Tjänstemännen 

påpekade att de finns till för invandraren men det är inte där för att övertala dem att göra ett 

specifikt val. Det som finns under ytan hos människor är en stark känsla av önskan efter 

samhörighet upplevde många av de tjänstemän vi intervjuade. Infinner sig inte den känslan i 

det nya hemlandet är det naturligt att längta tillbaka till det gamla hemlandet för att uppleva 

samhörigheten.  

Collins (2008) nämner att självidentiteten är relaterad till det samhälle man är uppvuxen 

i, kulturen, men även genom andra människor. På detta sätt ser vi hur invandraren har det 

svårt att hitta sin identitet i ett samhälle där denne inte är uppvuxen i. Vi ser genom de 
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tjänstemän vi intervjuade att vi fungerar och uppfattar oss utifrån vad andra människor ser och 

hur de behandlar oss, och genom en dold o -tillhörighet i det Svenska samhället blir det svårt 

att hitta tillhörighet och stöd i sitt sökande efter identitet och vart denne hör hemma. Varje 

individ försöker under livets gång uppnå olika mål, vissa mer livsföränderligande än andra 

och försöker handla rationellt för att uppnå målet efter ett visst handlingsmönster, och 

regeringsuppdraget hjälper dem som har fastnat i livet och vill förändra sin livssituation men 

inte vet hur, var eller när, eller står i valet och kvalet mellan vilket mål eller vilken dröm som 

ska uppfyllas. 

Regeringsuppdraget har sin grund i artikel 13 i FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna, att envar har rätt att flytta, röra sig fritt och kunna lämna sitt land 

eller flytta tillbaka till sitt land. På grund av denna artikel är det legitimt att fritt få välja vart 

man vill bo och hur man vill utforma sitt liv. Dock, enligt Foucault (2006), begränsar den 

disciplinerande makten den enskilda individen att fritt handla som denne själv önskar och 

utforma sitt liv därefter, då den disciplinerande makten ser människan som objekt istället för 

subjekt, där alla ska disciplineras utefter ett tankemönster och ett handlande och på detta sätt 

hålla människan i det rådande samhället i styr. 

Denna disciplin är något som skiljer land från land, och kulturella skillnader och andra 

olikheter kan därför krocka individer emellan beroende på hur du genom disciplin och dess 

utformning har växt upp. En invandrare i Sverige kan ha svårt för den rådande disciplinerande 

makten då den skiljer sig från det samhälle, den kultur och den disciplin de själva växt upp 

med. Därav kan ett utanförskap skapas, då de har svårt att leva efter såväl de synliga som de 

osynliga reglerna, som Foucault tar upp. 

Detta kan också öka den rasism som beror på okunskap i det svenska samhället, som 

Balibar och Wallerstein talar om, då de tar upp hur rasism och utanförskap skapas genom 

segregation och stigmatisering då de individer som man inte anser passar in under rådande 

disciplinära makter utesluts.  

Invandrare upplever, enligt de intervjupersoner vi pratat med, att de inte har hittat sin plats i 

samhället och på detta sätt får svårare för att inruta sig så som den disciplinerande makten vill 

vad gäller seder, handlingsmönster och vad som är acceptabelt eller ej. De kan inte läsa de 

osynliga reglerna och blir därför en utsatt grupp. Därutöver kan man också ha en hemlängtan 

då man på hemmaplan under de discipliner man växt upp i känner en tillhörighet och en 

trygghet, och längta tillbaka till detta. 
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På detta sätt kan ett regeringsuppdrag om Frivillig återvandring öka acceptansen hos 

invandraren själv att det är i sin ordning att gå med hemlängtan och drömmar om en flytt till 

sitt hemland, samtidigt som acceptansen kan öka i övriga samhällsmedborgare då kunskap 

ökas om andra individer, de blir subjekt och inte objekt. Dessutom att invandrare, och 

självklart andra medborgare också, har en rättighet att flytta tillbaka till sitt ursprungsland 

respektive ett annat land. 

Genom regeringens uppdrag har Frivillig återvandring blivit legitimt och acceptabelt, 

därav ökar förståelsen inför varför projektet är viktigt och varför det behövs, men fortfarande 

finns det rådande organisationer och rådande myndigheter, så som Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan, som försvårar för den enskilda individen att flytta till sitt hemland då de 

genom sin makt och sina byråkratiska regler där de menar att de inte behandlar vissa ärenden 

då detta inte ligger i deras händer, eller då bidrag dras in om inte kraven uppfylls, och på detta 

sätt inte underlättar för individen utan snarare försvårar en möjlighet för den enskilda 

invandraren att få sin dröm uppfylld. På detta sätt behövs hjälpen inom regeringsuppdraget 

Frivillig återvandring då de hjälper till med pappersarbete och med kontakter med 

institutioner, myndigheter och organisationer.   

Genom att ha så mycket rådande organisationer och så mycket pappersarbete i samhället 

blir detta också ett sätt att disciplinera den enskilda individen, då genom att försvåra snarare 

än underlätta vilket kan ta sig uttryck i att den enskilda individen accepterar rådande 

omständigheter och på detta sätt lever vidare under den normalisering som finns.  

På detta sätt kan vi därför se varför ett regeringsuppdrag om Frivillig återvandring behövs, 

nämligen för att underlätta för, och bekräfta den invandrare som går med återvandringsplaner, 

och för att normalisera och/eller legalisera friheten till valmöjlighet och livs förändring. 

 Samhället är uppbyggt kring en individualitet, varje människa skall klara sig själv, men 

enligt de tjänstemän i de myndigheterna vi kontaktade finns det fortfarande situationer i en 

människas liv där denna individualitet försvinner och som invandrare söker sig till någon 

myndighet för att fråga om råd av en tjänsteman. Därav denna kontakt med de olika 

organisationerna, som ständigt är i utveckling tack vare invandrare och deras 

återvandringstankar. Vissa tjänstemän hade redan tagit på sig så mycket jobb kring detta 

regeringsuppdrag att de hade sökt fler länder att ansluta sig till denna möjlighet att på en 

myndighets nivå ordna alla papper och kommunikation på ett mycket snabbare sätt.  
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Regeringsuppdraget är en proposition som hela tiden är under utveckling, fler och fler länder 

går samman med representanter och aktörer för att finnas på plats i hemländerna för att 

underlätta en flytt för den som vill. Denna information fick vi ifrån alla tjänstemän i de 

myndigheter som vi kontaktade, Migrationsverket, Röda Korset och Stockholms stads 

återvandringskontor.  

 

9. Reflektioner 

 Olssons studie (2001) sponsrades av Migrationsverket för att få en inblick i hur 

invandrare upplever sin situation och på vilket sätt frivillig återvandring kan hjälpa dem i 

deras planer att återvandra. Denna studie behandlade över 70 intervjuer med immigranter 

ifrån olika länder. Där skriver Olsson att Migrationsverkets policy ska verka för att migranter 

kan återetablera sig i hemlandet och om så önskas knyta an till sitt tidigare liv (Olsson, 2001 

s:4). Detta kan kopplas till det svar där syftet med frivillig återvandring i Sverige handlar om 

den fria viljan, att ge den enskilde en chans att själv bestämma över sitt liv. Den tidigare 

forskningen har använts som underlag till en förbättring kring den nuvarande verksamheten 

för Migrationsverket. Delstudien pekar på att människor i hög grad är upptagna av att fundera 

på sådana saker som försörjning, bostad, rättsligt skydd, skola och så vidare vilket även kan 

kopplas till vår forskning då tjänstemännen nämnde detta mer än en gång för att poängtera 

dessa punkter som väldigt viktiga i själva återvandrings momentet.  

 Personer med återvandringstankar kan upplevas vara kluvna mellan tanken att stanna i 

Sverige, söka svenskt medborgarskap och etablera sig här och tanken på att återvända till sitt 

hemland och försöka rekonstruera sitt liv där. Det vi fick ut av våra intervjuer stämmer 

överrens med de svar Olsson (2001) fick i sin delstudie och genom detta kan vi anse att vi 

kommit att förstå regeringsuppdraget och dess syfte, samt fått en förståelse inför den 

problematik som infinner sig hos invandraren som slits mellan två länder, två kulturer och 

mellan vart denne hör hemma. 

Uppsatsskrivningen har gett oss båda en mycket större förståelse kring hur samhället 

arbetar med invandrare, hur systemet styrs och vilka människor som engagerar sig kring dessa 

frågor. Genom en mycket givande gatekeeper så fick vi kontakt med ett flertal tjänstemän som 

lever för sitt jobb. Deras engagemang öppnade våra ögon samtidigt som vi blev medvetna om 

att vår förförståelse kunde vara en bristande länk, genom att arbeta med förförståelsen och bli 
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mer öppna fick vi möjlighet att se bortom det uppenbara. Att det finns regeringsuppdrag som 

arbetar med frågor för att främja individen i samhället är något bra. Det ökar förståelse och 

kunskap om invandrare med återvandringsfunderingar, men vi ser även problematiken i 

samhället och att valmöjligheter till ett fritt liv kan vara begränsande på grund av en mängd 

omständigheter. Att öka förståelsen och kunskapen om den enskilda invandraren med 

återvandringsfunderingar, samt jobba för ett land med frihet och valmöjligheter är viktigt då 

ett samhälle bör gynna även den enskilda individen. Att känna sig modfälld och fast i 

samhället på grund av en mängd olika faktorer så som styrande makter, känslan av 

utanförskap och diskriminering samt känslor av att ens funderingar inte är ”accepterade” eller 

möjliga är fel. Kommer man från ett annat land på grund av oroligheter men sedan längtar 

tillbaka borde det inte vara tabu. Däremot är det ett stort beslut som självklart behöver tas i 

beaktande och behöver ges tid för att ett ordentligt beslut ska fattas och invandraren själv ska 

kunna gå vidare i livet efter sitt beslut oberoende utav vilket beslut. Att tjänstemännen i de 

myndigheterna som arbetar med regeringsuppdraget arbetar mycket med just beslutstagandet 

konstaterades det utav flera av intervjupersonerna. Genom att ta ett beslut kan de senare gå 

vidare i livet, och satsa 100% på den vägen de valde, att stanna i Sverige och leva här, eller att 

återvandra till sitt hemland och där starta upp sitt liv på nytt. Alla går vi då och då igenom 

etapper i livet där vi inte vet hur nästa steg ska se ut, och där det kan kännas som om livet går 

på paus, i en gråzon. Men då vi fattar ett beslut tar vi genast nya steg framåt, och detta är en 

möjlighet som absolut borde vara legitim i det Svenska samhället, för vem det än gäller.  

För ett halvår sedan hade vi planer att skriva om ett annat tema då vi istället ville 

fokusera på asylsökande i Sverige och deras problematik, men på grund av omständigheter 

där det ena ledde vidare till det andra så slutade det med att vi beslöt oss för att undersöka 

regeringsuppdraget om Frivillig återvandring. Vi blev istället nyfikna på de olika projekt som 

fanns på Migrationsverkets hemsida och började studera dessa närmare. 

Det intressanta här är att innan arbetets början hade vi och många andra, som det senare 

visat sig, aldrig hört talats om regeringsprojektet Frivillig återvandring. Detta visar hur stort 

samhället är och hur mycket det finns som man inte vet något om. Hur många fler projekt och 

regeringsuppdrag existerar för att främja för den enskilda individen i samhället? Att 

problematiken för invandraren i Sverige med återvandrings tankar skulle vara på detta sätt 

med beslutsångest och liknande är nog problemet, då kunskapen om invandrare och 

återvandrare är bristfällig för övriga samhällsmedborgare. Sverige ska vara ett fritt land med 

valfriheter och genom att öka kunskapen om denna problematik kan en större förståelse ges 
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från alla håll i samhället, och på så sätt bemöta invandrare på ett positivare sätt. De ska inte 

behöva ringa anonymt av rädsla för vad som skulle kunna hända om denne inte var anonym.   

 

Problem vi mötte under uppsatsens gång har varit tidspressen med bland annat tid för 

intervjuerna och strukturera upp såväl arbetet som allt det insamlade materialet. Vid ett flertal 

tillfällen kändes det som om vi stod och trampade på samma ställe och inte kunde gå vidare 

då vi blev osäker på hur all information vi fått fram skulle användas. Att sedan arbeta med en 

uppsats där två olika individer tillsammans ska forma ett vetenskapligt arbete har självklart 

sina komplikationer då man bland annat har olika språkstilar, har olika formuleringstekniker 

och olika livs förhållanden i det vardagliga livet som ibland kan vara svårt att få ihop. Men 

genom en mängd vilja har vi lyckats med ett arbete där vi inte bara lärt oss om Frivillig 

återvandring, utan även om samarbete, engagemang, och hur komplext samhället faktiskt är 

för den enskilda individen. 

Sanningen att säga har vi också fått en helt annan förståelse för invandraren i det svenska 

samhället och en stor respekt för de människor som arbetar med detta och på sitt sätt hjälper 

den enskilda individen med sina drömmar, mål och förhoppningar. Att få en tillit till en 

handläggare väger mycket stort när det kommer till att be om råd och stöd i besluts 

möjligheter bland invandrare.  

 

För vidare forskning hade det varit mycket intressant att få möjlighet att intervjua invandrare 

med återvandringstankar för att i jämförelse se vad denne går igenom, men även att intervjua 

andra samhällsmedborgare för att se hur dessa ställer sig till regeringsprojekt liknande detta. 

Genom att intervjua de invandrare som har PUT, och som har återvandrings tankar skulle vi 

kunna jämföra de svar vi skulle få med de som tjänstemännen har svarat. Därigenom skulle 

detta bidra till att få en större förståelse kring själva projektet och hur det upplevs samt 

fungerar i praktiken ur invandrarnas syn.  

10. Sammanfattande avslutning 

På grund av komplexiteten i samhället försvåras friheten till fria valmöjligheter och 

livsförändring. Som invandrare i dagens samhälle kan denne leva i beslutsångest beträffande 

en hemlängtan till det gamla hemlandet, eller om invandraren ska stanna kvar i Sverige och 

rota sig. 
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    På grund av rådande omständigheter såsom disciplinerande makter, stigmatisering, 

rasism och utanförskap försvåras ett beslutsfattande. Valet blir ännu svårare då man är bunden 

till ett samhälle på grund av arbete, skola, pension, ekonomisk trygghet och liknande. 

På grund av detta finns regeringsprojektet Frivillig återvandring med fokus på frivilligheten, 

och där myndigheter och organisationer genom sitt stöd och sin uppmuntran kan stödja 

individen i sitt beslut, oberoende på vad beslutet blir. 

 

Regeringsuppdraget jobbar just med att underlätta frihet och valmöjlighet för 

invandraren i samhället med permanent uppehållstillstånd som vill återvandra eller funderar 

på detta. Det viktigaste i själva processen är beslutet, därför är det väldigt viktigt att ha 

kompetent personal som jobbar med dessa immigranter för att på bästa möjliga sätt 

tillsammans komma överens och göra dem medvetna om hur själva processen ser ut.  

Regeringsuppdraget Frivillig återvandring har med regeringens proposition i botten utarbetat 

en verksamhetsplan vilken ligger till grund för arbetets utförande och projektets riktlinjer. 

Denna verksamhetsplan är väl planerad och utformad så att de tjänstemän som arbetar med 

projektet Frivillig återvandring skall på bästa möjliga sätt känna sig trygga i sin arbetsuppgift 

då de möter personer med återvandrings tankar.  

Detta är ett omfattande yrke och uppdrag, dessa tjänstemän arbetar dels på kontoret med att ta 

itu med de rent praktiska frågorna av papperskaraktär, men de är även ute på fältet och ser 

utvecklingen såväl här hemma i Sverige som på studiebesök i olika hemvändarländer. Detta 

ger dem en större möjlighet att skaffa sig en större förståelse för problematik som kan finnas i 

återvändarländerna, alltifrån krig till politisk instabilitet. 

Det sker en ständig utveckling kring verksamhetsplanen, detta sker genom att 

tjänstemännen har kontakt sinsemellan och även organisationsöverskridande kontakter, 

idéseminarier och utvecklingssamtal. Detta sker för att alla berörda skall kunna dela med sig 

av sina erfarenheter inom projektet samt för att kunna tillsammans ge den bästa hjälpen för 

invandraren som söker sig till Migrationsverket, Röda Korset eller Stockholms Stads 

återvandringskontor.  
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