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V 

Förord 

Under de senaste åren har frågan om återvändande och återintegration rönt 

stor uppmärksamhet hos både beslutsfattare och nyhetsmedier. Återvändande 

är en viktig del i migrationshanteringen och den reglerade migrationspolitiken. 

Det innebär i princip att migranter som inte har grund för att stanna måste 

återvända till sina ursprungsländer. Det är dessutom en avgörande del i den 

nya migrations- och asylpakt som Europeiska kommissionen har föreslagit 

och som också syftar till att skapa effektivare och rättvisare migrations-

processer. Efter att ha fått medel från Asyl-, migrations- och integrations-

fonden (Amif) beslutade sig Delmi för att bidra till detta område. 

Denna rapport behandlar frågan om återvändande och återintegration ur 

återvändarnas perspektiv. Delmi Rapport 2020:1, De som inte får stanna: 

Att implementera återvändandepolitik behandlade samma frågor, men sett ur 

ett myndighetsperspektiv. I den här rapporten flyttas fokus till de som har 

skickats tillbaka, deras erfarenheter av processerna med att nekas asyl, följt 

av återvändande och återintegration. På så sätt kompletterar dessa båda 

rapporter varandra och bidrar till de hittills ganska magra kunskaperna inom 

detta område. 

Det finns få studier av återvändande och återintegration som bygger på 

svenska data och denna rapport fyller alltså en lucka i det avseendet. Genom 

en strukturerad analys av en mängd data, intervjuer med ett hundra avvisade 

asylsökande som har återvänt från Sverige till Afghanistan eller Irak visar 

denna rapport hur återvändare försöker hantera sina liv, hur stöd för 

återintegration används och vilka faktorer – före och efter återvändandet – 

som bidrar till eller hindrar en hållbar återintegrering. Vår studie har 

utformats utifrån ett antagande om att återintegration är en komplex process 

som innefattar flera dimensioner: en ekonomisk, en social och en psykosocial 

dimension. Följande frågor har väglett analysen: Vilka faktorer före 

migrationen påverkar återintegreringen? Påverkar asylprocessen, eller vissa 

inslag i den, återvändandet och återintegreringen? Hur ser livet ut för de som 

återvänder till Afghanistan och Irak? Går det att tala om hållbart återvändande 

och hållbar återintegrering? 



VI 

Constanza Vera Larrucea, Henrik Malm Lindberg och André Asplund 

Författare till rapporten är Constanza Vera Larrucea (fil. dr. i statsvetenskap), 

Henrik Malm Lindberg (docent i ekonomisk historia) och André Asplund (fil. dr. 

i internationella studier), alla verksamma som utredningssekreterare vid 

Delmi. Initiativtagare till projektet var dåvarande biträdande kanslichef 

Caroline Tovatt. Utredningssekreterarna Sara Thalberg och Daniel Silberstein 

samt, till december 2020, Raoul Galli har ansvarat för den interna 

granskningen. En styrgrupp vid Delmi har under hela processen bidragit med 

värdefulla insikter: Joakim Palme, ordförande för Delmi; Annika Sundén, 

ledamot i Delmi; Mattias Wahlstedt, kanslichef för Delmi, Henrik Malm 

Lindberg, projektledare, Constanza Vera Larrucea, biträdande projektledare 

och Åsa Holmqvist, projektekonom. Utredningssekreterare från Delmi har 

också bidragit till rapporten i form av transkriberingar, redigering och 

korrekturläsning: Iris Luthman, Suzanne Planchard, Linus Liljeblad och Diana 

Sarbast. Praktikanter vid Delmi har också bidragit till arbetet: Johanna 

Hemberg och Jens Willgård. Översättningen från engelska till svenska har 

gjorts av Åsa Andersson på CBG Konsult & Information AB. 

Arbetet med rapporten och Amif-projektet har följts av en referensgrupp med 

följande medlemmar: Annika Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen, 

Önver Cetrez, universitetslektor i religionspsykologi vid teologiska 

institutionen, Uppsala universitet, Bettina Chu, rådgivare vid Asylum & 

Repatriation Danish Refugee Council, Jonathan Chaloff, expert på jämförande 

migrationspolitik vid OECD; Mikaela Eriksson, departementssekreterare, 

justitiedepartementet, Mikaela Hagan, projektledare vid svenska Röda korset, 

Mikko Hakkarainen, politiskt ansvarig tjänsteman vid Generaldirektoratet för 

inrikes frågor vid Europeiska kommissionen i Bryssel, George Joseph, 

generalsekreterare för Caritas, Samuel Persson, departementssekreterare, 

utrikesdepartementet (UD), Åsa Petersson, gränspolisens nationella operativa 

enhet, Eva Qvarnström, sektionschef NTE utrikes vid Kriminalvårdens 

nationella transportenhet, Hugo Rickberg, sakkunnig på Migrationsverket, 

Kjell-Terje Torvik, projektledare på European Return and Reintegration 

Network, Tobias van Treeck, programansvarig vid IOM. 

Rapporten har granskats av externa forskare vid ett vetenskapligt 

seminarium. Daniela DeBono (universitetslektor i International Migration and 

Ethnic Relations vid Institutionen för globala politiska studier) vid Malmö 

universitet, Marieke Van Houte (postdoktor, institutionen för offentlig  



VII 

Förord 

förvaltning och sociologi) vid Erasmus University Rotterdam och Tine Davids 

(universitetslektor, institutionen för kulturantropologi och utvecklingsstudier) 

vid Radboud University Nijmegen. 

Som brukligt i Delmi-sammanhang ansvarar författarna för rapportens 

innehåll, slutsatser och policyrekommendationer. 

Stockholm i maj 2021 

Joakim Palme 

Ordförande Delmi 

Mattias Wahlstedt 

Kanslichef Delmi 



VIII 

Sammanfattning 

Endast en tredjedel av de som får avslag på en asylansökan, eller av andra 

skäl inte har rätt att vistas inom EU, lämnar regionen. Mindre än en tredjedel 

av de som faktiskt lämnar gör så frivilligt. Återvändande och återintegrering 

av de som återvänder står därför fortsatt högt på den politiska agendan. Detta 

avspeglas bland annat i och med EU:s nya förslag om en strategi för ett 

gemensamt återvändandesystem med fokus på hållbar återintegration. I en 

tidigare Delmi-rapport (2020:1) undersöktes återvändandet från ett myndighets-

perspektiv. Fokus låg då på implementeringen av, och målen för, den 

fastslagna politiken på återvändandeområdet – att fler ska återvända och 

helst frivilligt. Få tidigare studier om återvändande och återintegration har 

utgått från återvändarnas egna erfarenheter. I den här rapporten riktas därför 

strålkastarljuset mot återvändarna själva, det vill säga personer som har fått 

avslag på sin asylansökan och återvänt till ursprungslandet. 

Rapporten har finansierat av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond 

(Amif). Den bygger på semistrukturerade djupintervjuer med 100 asylsökande 

som fått avslag och återvänt från Sverige till Afghanistan eller Irak. Utifrån de 

upplevelser och erfarenheter som migranterna delat med sig av, om tiden som 

migrant på väg mot Sverige, som asylsökande och senare som återvändare, 

utforskas olika aspekter som kan tänkas påverka deras återintegrering i 

ursprungslandet. En ganska tydlig bild ges av hur det faktiskt är att återvända 

och försöka återskapa sitt liv, hur återintegreringsstöden används, och 

huruvida man överhuvudtaget kan prata om ”hållbar återintegrering” – ett mål 

som alltmer förespråkas bland beslutsfattare runt om i Europa. Förhoppningen 

är att rapporten, genom analyser av de personliga berättelserna, kan bidra 

med insikter som i sin tur kan vara användbara för arbetet med att uppnå det 

svenska målet om ett välfungerande återvändande som bygger på hållbarhet 

och humanitet, och som är effektivt och rättssäkert. 

Intervjuerna har analyserats utifrån ett antagande om att återintegration är en 

komplex process som innefattar flera dimensioner: en ekonomisk, en social 

och en psykosocial dimension. För att en person ska anses vara (åter)-

integrerad behöver personen i fråga vara integrerad i någon utsträckning 

inom alla dessa tre dimensioner. Med andra ord räcker det inte att ha tillgång 

till resurser och tjänster om man saknar sociala nätverk och band – genom 
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vilka man får tillgång till information och där relationer uppstår och hålls vid 

liv – eller om man saknar kontrollen att styra över sitt eget liv, saknar en 

känsla av tillhörighet och fruktar för sin personliga säkerhet. Ett annat 

antagande som har varit vägledande för studiens utformning har varit att 

migranters erfarenheter från hela migrationscykeln – innan migrationen, på 

vägen mot värdlandet, under tiden som asylsökande, under återvändande-

processen, och efter ankomsten i ursprungslandet – påverkar möjligheten för 

återvändare att återintegreras i den kontext som de återvänder till. 

Antagandena ovan, rörande återvändande och återintegration, har legat till 

grund för utformningen av intervjuerna, samt analysen av de erfarenheter 

som återvändarna delat med sig av. 

Rapporten visar att många av informanterna levde under utsatta förhållanden 

innan de gav sig iväg på en lång, kostsam och ofta farlig resa mot Europa och 

Sverige. För de flesta afghanska återvändarna tycks den drivande faktorn 

bakom migrationen ha varit åratal av fattigdom och utsatthet i områden som 

präglats av ett oroligt säkerhetsläge. Några av afghanerna hade migrerat till 

Iran i hopp om bättre levnadsvillkor, innan de slutligen bestämde sig för att 

migrera vidare till Europa. En del var födda i Iran och hade aldrig levt i 

Afghanistan, trots det afghanska medborgarskapet. Bland irakier var det 

vanligare att ha levt relativt bra och välställda liv innan migrationen. För dem 

var ofta den bidragande faktorn till migration en oväntad händelse, som en 

släktfejd eller en milisattack – vilket föranledde en hastig och påtvingad flykt 

från landet. 

Studien visar att en rad faktorer verkar ha påverkat hur väl förberedda 

migranterna var på att återvända efter att de fått avslag på sin asylansökan. 

Den långa väntetiden under asylprocessen, bristfällig tillgång till – och 

kommunikation med – underleverantörer av tjänster kopplade till Migrations-

verket, samt en allmänt bristfällig förståelse för asylsystemet och dess 

process tycks försvåra förberedelserna för återvändandet. Många tycks helt 

enkelt ha varit dåligt förberedda på att återvända och saknade därför en plan 

för hur de skulle kunna återstarta livet i ursprungslandet med allt vad det 

innebär. Många av de afghanska återvändarna berättade att de känt sig 

motarbetade och blivit otrevligt bemötta när de försökt ordna med 

resehandlingar vid den afghanska ambassaden, vilket försvårade 

förberedelserna. 
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Väl framme i ursprungslandet beskrev många, speciellt de som återvänt till 

Irak, att de återupplevt samma hot eller hotfulla situation som fick dem att 

lämna landet från första början, vilket hindrade den sociala och psykosociala 

integrationen. För majoriteten av återvändarna var den ekonomiska 

situationen riktigt svår. Arbetslöshet och en ständig kamp för att få ihop 

tillräckligt med pengar till mat, mediciner, hyra, och avbetalning av skulder var 

typiska inslag i många av återvändarnas liv. Den dystra ekonomiska 

situationen för flertalet kan sannolikt ha försämrats till följd av 

nedstängningarna av stora delar av samhället, som rådde vid tidpunkten för 

intervjuerna, till följd av coronapandemin. För de flesta av de som återvänt till 

Afghanistan var situationen ungefär lika ekonomiskt ansträngd som den var 

när de lämnade landet, om inte värre. För de som återvänt till Irak tycks den 

ekonomiska situationen vara sämre än tidigare, då de hade det jämförelsevis 

bättre än afghanerna innan de migrerade, och ofta hade spenderat relativt sett 

mer pengar på att ta sig till Europa och Sverige. 

Sociala nätverk spelar en avgörande roll för återvändarnas möjligheter att 

återintegreras, både i Afghanistan och Irak. Många av afghanerna uppgav att 

de saknar familj och släkt i landet. Inte heller hade de sociala nätverk eller 

personliga kontakter i någon större utsträckning, vilket försvårade deras 

ekonomiska integration i Afghanistan, och gjorde att de kände sig ensamma 

och sårbara. I Irak tycks jämförelsevis fler ha återvänt till en mer familjär 

kontext med familj, vänner och sociala nätverk, även om några levde gömda 

eftersom de uppfattade att det fortfarande fanns en hotbild mot dem. 

Utbildning och andra färdigheter som de återvändande i viss mån lyckats 

skaffa sig i Sverige visade sig vara svåra att nyttja och tillämpa i de länder 

som de återvänt till, och kan på så vis inte sägas ha bidragit nämnvärt till 

återintegreringen. Många uttryckte även att de gått miste om den viktigaste 

tiden i deras liv under den långa väntan på ett asylbesked – en tid i livet som 

deras jämnåriga hade kunnat använda till att skaffa sig en utbildning, få 

anställning och bilda familj. När de jämförde den verklighet som de nu befann 

sig i, med den som de föreställde sig att de kunde ha haft i Sverige, så ger 

många uttryck för hopplöshet och nedstämdhet. Speciellt tydligt var detta hos 

det relativt stora antal återvändare som fortfarande kände sig orättvist 

behandlade av det svenska systemet, och som ansåg att avslaget på 

asylansökan var felaktigt. 



XI 

Sammanfattning 

Rapporten pekar på att det finns problem med alla former av återvändande-

stöd som finns att tillgå. De ekonomiska svårigheterna efter återvändandet 

lindras förvisso av återintegreringsstödet om 30 000 kronor (tillhandahållet 

genom IOM för de som återvänder frivilligt), men som regel går pengarna till 

mat, hyra, eller avbetalning av skulder. Endast i ett fåtal fall används stödet 

för att starta en inkomstgenererande aktivitet som på sikt skulle kunna leda 

till självförsörjning. Vidare visar rapporten på att flertalet återvändare tycks 

ha missförstått informationen kring de återvändarstöd som finns tillgängliga. 

Några vittnade även om problem med att få tillgång till stöden. En del 

uppfattade processen som krånglig med svåruppnåeliga krav. Andra menade 

att de fått vänta oskäligt länge. Det stöd som kallas in-kind – vilket oftast 

avser hjälp med upp till 2 500 euro för att starta någon form av inkomst-

genererande aktivitet – är det stöd som får mest kritik, speciellt i relation till 

de långa väntetiderna. Det stöd som får minst kritik är det som kallas 

ankomststöd – vilket oftast avser ett ”pengar-i-handen-bidrag” om ungefär 

150 euro som ges vid ankomsten till flygplatsen i landet de återvänt till. 

För de allra flesta informanter i studien upplevdes den nuvarande situationen 

som osäker, utsatt och extremt känslig för politiska och ekonomiska 

svängningar. Huruvida det är möjligt att beskriva återvändarnas vardag i 

termer av ”hållbar återintegration” beror helt på vad som läggs i definitionen 

av begreppet – och här finns det olika uppfattningar bland såväl forskare, 

praktiker och beslutsfattare. Om ”hållbar” i detta avseende betyder att den 

som har återvänt har möjlighet att ekonomiskt försörja sig, pekar studien på 

att få av återvändarna kan sägas vara hållbart återintegrerade. Om hänsyn tas 

även till de sociala och psykosociala dimensionerna av integrationen är det 

ännu färre som kan sägas vara hållbart återintegrerade. Att den psykosociala 

dimensionen spelar stor roll var tydligt. Den upplevda känslan av säkerhet och 

personlig trygghet föreföll ha större betydelse än de ekonomiska faktorerna 

för mångas beslut om att eventuellt försöka migrera på nytt. 



XII 

Summary 

Only one-third of those who are not allowed to stay in the EU actually leave; of 

those who leave, less than one-third does so voluntarily. A previous Delmi 

Report (2020:1) examined return migration from a governmental and 

implementation perspective. Its aim was to gain an understanding as to why 

the return rate from Sweden is so low and what the predicaments the “street 

level” bureaucrats working with returning rejected asylum seekers are facing. 

Return and reintegration is high on the political agenda, as evident by the EU’s 

newly proposed strategy towards a common EU system for returns, 

highlighting sustainable reintegration of those who return. While much has 

been written on the potential conditions, facilitating return and in particular 

sustainable reintegration of the returnees, the experiences and perspectives 

of those who have returned are rarely investigated. In this Delmi Report, 

financed by AMIF, such experiences take centre stage. 

By way of analysing the personal stories of one hundred rejected asylum 

seekers who have returned from Sweden to Afghanistan or Iraq, the study 

explores different aspects of the migration experience and the asylum process 

that seem to affect post-return reintegration. The report paints a picture of 

what life looks like for returnees trying to rebuild their lives. It depicts how 

different kinds of reintegration support is utilised and discusses whether or 

not it is possible to describe the returnees’ situations along the line of 

“‘sustainable reintegration” – a much promoted term among governments and 

policy makers across Europe. It is hoped that the personal stories of 

returnees can provide insights that in turn can contribute towards the 

Swedish aim of having a well-functioning return procedure grounded in 

sustainability and humanity. 

According to previous research, different aspects and experiences of the 

migration cycle – during the time before migrating, the journey towards 

Sweden, the time as an asylum seeker, the return process, and arrival in the 

country of origin –affect the ways in which a returnee is able to reintegrate, 

economically, socially and psychosocially, after the return. This knowledge of 

return and reintegration from previous studies guide the design of the study, 

the semi-structured in-depth interviews, as well as the analysis of the 

experiences that the returnees shared. The analysis of the data is structured 
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around a framework that assumes that reintegration is a complex procedure 

taking place at different levels or dimensions: economically, socially, and 

psychosocially. a successful reintegration presupposes that individuals are 

integrated, or embedded, to some extent in all these dimensions. For example, 

it may not be enough to have access to resources and services (economic 

embeddedness) if one lacks social networks through which information can be 

delivered and relations with peers can be nurtured (social embeddedness), or 

if one lacks the ability to decide over one’s life, lacks a sense of belonging and 

feels unsafe and fears being harmed (psychosocial embeddedness). 

The report shows that many of the returnees in the study seem to have been 

living in conditions of vulnerability before embarking on a difficult, and often 

hazardous, journey towards Sweden. After an external chock rocked their life 

balance – a tribal feud or militia attack – they felt that they had no choice but 

to leave the country. 

Afghans seem to have been driven to migrate mostly by years of living in 

poverty and insecurity. Some had previously moved on to Iran in order to take 

advantage of the economic opportunities there, before leaving for Europe. 

Some others declared to have been born in Iran and had never set foot in 

Afghanistan, even though they were Afghan nationals. Iraqis, however, to a 

larger extent than Afghans, described having lived relatively good lives, with 

access to employment and economic opportunities before migrating. 

Different aspects of their time as asylum seekers in Sweden seem to have 

affected their preparedness to return following a rejection on their asylum 

application. The length of the asylum process, poor access to and 

communication with service providers linked to the Migration Agency, and the 

lack of understanding of the asylum system, appear to obstruct asylum 

seeker’s abilities to prepare for a return. Many respondents appear to have 

been ill-prepared to return, lacking a plan on how to restart life after arrival in 

their country of origin. Difficulties in acquiring travel documents and a feeling 

of disrespect and lack of empathy by the personnel at the embassy, which 

does not facilitate the return process, were frequently mentioned by the 

Afghan respondents. 

Upon return, many describe experiencing the very same threat or hostile 

situation that made them leave in the first place. This poses challenges to their 

ability to reintegrate – particularly in the social and psychosocial realms of 
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life. The economic situation for the absolute majority of those who returned is 

bleak. Unemployment, lack of economic opportunities, and a constant struggle 

to thrive, describe life for most. The bleak economic reality for many can likely 

in part be explained by the Corona pandemic shutdowns of much of society 

that were in place during the time of the interviews. For most of the Afghan 

returnees, the economic outlook is as bad, if not worse, than what they left 

when migrating out of Afghanistan. For most Iraqis, the financial situation 

seems to be much worse than what they left as they were relatively better off 

than the Afghans, but seemingly paid more for their migration. 

In both cases, the existence of social networks plays an important role for the 

returnees’ abilities to reintegrate. Many Afghans seem to lack social networks, 

family and relatives as well as wasta (personal connections), and as a 

consequence their economic reintegration is impeded leaving many lonely and 

vulnerable. In Iraq, a relatively greater number of respondents returned to 

some sort of familiarity, family or friends, and existing social networks. 

Nevertheless, a number of respondents in Iraq were unable to draw on such 

assets since the perceived threats to their lives were such that they deemed it 

necessary to hide. 

For most, skills and knowledge one may have acquired in Sweden are either 

not useful at all or at least not easily transferable to the returning context and 

as such do not contribute to the reintegration process. Many feel that they 

have lost some of their most important years while being an asylum seeker in 

Sweden, which has set them back in time compared to their peers, education-

wise, workwise, and even familywise. Many returnees feel both hopeless and 

depressed when they compare the realities that they now have to settle for, 

with what could have been a better life in Sweden had they been able to stay – 

particularly so given that they also harbour an acute sense of injustice for not 

having been granted asylum. 

The results suggest that economic return aid, in-cash or in-kind, offer relief 

upon return, but in only a handful of cases does it seem to have led to a 

successful income-generating activity. The re-establishment support (approx. 

EUR 3,000) is often used for subsistence. It is, by no means, wasted money, 

but rather spent mostly on housing, food, and paying off debts, rather than on 

goods or services that may lead to self-sufficiency. Many seem to have 

misunderstood the information given by Swedish public authorities regarding 

the financial support they would be able to obtain upon return. Some point to 
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obstacles in receiving the financial and other support after their return, such 

as difficult procedures with obstacles, preconditions hard to fulfil, and long 

delays. All forms of assistance get a share of criticism among the returnees. 

The reintegration assistance provided by the European Return and 

Reintegration Network (ERRIN), an in-kind support for things such as 

assistance with starting a business (up to EUR 2,500), receives much criticism, 

particularly with respect to long waiting times. The small reception support 

(USD 147, cash-in hand at the airport in Kabul) on the other hand is rarely 

noted as being difficult to get. 

Whether or not one can talk about sustainable return and reintegration 

depends upon the definition of the concepts. The vulnerable situation 

experienced by the returnees makes it difficult to talk about sustainable 

integration. If sustainability here is equated to having the means to sustain 

one’s existence economically by themselves or not, few in the study would be 

characterised as sustainably returned. If social and psychosocial dimension of 

reintegration are also included, even fewer of the respondents could be 

considered sustainably reintegrated. In fact, what seems even more important 

for the returnees in this study than economic opportunities, is the perceived 

security and feeling of personal safety. For many, those aspects were 

regarded as determining for their plans to stay or re-migrate i.e. to migrate 

again after return. It is clear from the study that for most of the respondents, 

the current situation is precarious and vulnerable to political and economic 

instability. This leads to a majority of our respondents to consider re-

migrating [back to Europe] if they find the resources to do so. 
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1. Inledning 

En förutsättning för reglerad migration är att personer som saknar laglig rätt 

att stanna, till exempel asylsökande som fått avslag, återvänder till sina 

hemländer. Ändå är det bara en minoritet som faktiskt gör det. År 2019 var det 

bara lite drygt 30 procent av de asylsökande som fått avslag och som enligt 

lag var skyldiga att lämna EU som verkligen återvände (OECD 2020:27). Detta 

har bidragit till att frågor om återvändande och nationella strategier för att 

hantera irreguljära migranter har hamnat högt upp på den politiska 

dagordningen inom EU (Europeiska kommissionen 2018; 2020) och även i 

Sverige (Malm Lindberg 2020). 

I omsvängningen från en ”integreringsstrategi” till en ”utvisningsstrategi” 

(Peutz och De Genova 2010) betraktas återvändande som ett viktigt verktyg för 

att kontrollera migrationen och det uppfattas av staterna som ett utövande av 

statlig suveränitet. I samband med denna omsvängning har politiken inriktats 

på att säkerställa ett ”Hållbart återvändande och hållbar återintegrering” vilket 

i allt högre grad eftersträvasäven bland beslutsfattarna i EU. Ur ett politiskt 

perspektiv har begreppet ”hållbart återvändande” i allmänhet syftat på en 

situation där en återvändande migrant inte på nytt migrerar till Europa, eller 

åtminstone inte till det förra värdlandet. 

Det finns en omfattande litteratur om återvändande och återintegrering där 

det fastställs en rad villkor för ett hållbart återvändande och en lyckad 

återintegration, men vi vet mycket lite om den individuella erfarenheten av 

återvändande och personernas egna sätt att hantera återintegreringen. 

I denna kvalitativa studie vänder vi oss till enskilda återvändare för att få en 

djupare förståelse för erfarenheterna av återvändande och återintegration. 

Hur har migrationserfarenheten och återvändandeprocessen påverkat livet 

efter återvändandet ur deras perspektiv? Vilka faktorer är det med andra ord 

som möjliggör eller hindrar ett välfungerande, ”hållbart” återvändande för 

asylsökande som fått avslag? Denna studie är inriktad på erfarenheterna hos 

återvändare från Sverige till Irak och till Afghanistan. Efter en strapatsrik 

migration och en misslyckad asylprocess måste de börja om på en plats där 

förhållandena är svåra. Deras erfarenheter och reflektioner kan belysa 

aspekter som beslutsfattare och tjänstemän sällan ser och skapa en kontext 



2 

Constanza Vera Larrucea, Henrik Malm Lindberg och André Asplund 

för, eller ifrågasätta logiken och den terminologi som används för 

återvändande av asylsökande som fått avslag. Den så kallade återintegrerings-

processen kanske egentligen är en helt ny integreringsprocess för de som inte 

har tidigare erfarenhet av det samhälle som de återvänder till. Därför väljer vi 

att kalla processen för återintegrering. 

1.1 Studiens syfte 
Denna studie har samfinansierats av Asyl-, migrations- och integrations-

fonden (Migrationsverket 2020a) och syftar till att öka och berika kunskaperna 

inom återvändandeområdet genom en nerifrån-och-uppstrategi. Den är en 

uppföljning av ett initiativ från Delmi för att undersöka återvändandepolitiken, 

dess tillämpning och konsekvenser och för att sammanföra beslutsfattare, 

praktiker och akademiker som är verksamma inom området. 

I Delmis första rapport om återvändande (Malm Lindberg 2020) undersöktes 

den svenska återvändandepolitikens implementeringen sett ur tjänstemäns 

och ”street-level-bureaucrats” perspektiv, det vill säga de som har till uppgift 

att genomföra migrations- och återvändandepolitiken. I denna studie vänder vi 

på perspektivet och studerar återvändande och återintegrering genom att 

fokusera på erfarenheterna och perspektiven hos de som inte beviljades asyl 

– asylsökande som fått avslag och som återvänder från Sverige till 

Afghanistan eller Irak. Syftet är för det första att bidra till att fylla kunskaps-

luckor om återvändande och återintegrering för asylsökande som fått avslag 

och för det andra att bidra till ett välfungerande återsändandeförfarande som 

baseras på hållbarhet och humanitet. 

För att uppnå vårt mål har vi, genom ett migrationscykelperspektiv, använt 

följande vägledande frågor: 

a) Vilka faktorer före migrationen påverkar återintegreringen? 

b) Påverkar asylprocessen, eller vissa inslag i den, återvändandet och 

återintegreringen? 

c) Hur ser livet ut för de som återvänder till Afghanistan och Irak? 

d) Går det att tala om hållbart återvändande och hållbar återintegrering? 
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Vi använder data som har samlats in i Irak och Afghanistan från personer som 

förhållandevis nyligen har återvänt från Sverige. Deras berättelser, dvs. hur 

individer omstrukturerar och förklarar sin verklighet, analyseras med hänsyn 

till migrationscykeln – före migrationen, migrationsresan, asylprocessen och 

återvändandet – och faktorer som påverkar återvändande- och åter-

integreringsprocessen i form av psykosociala, sociala och ekonomiska 

dimensioner. Studiens primära mål är inte att jämföra dessa båda grupper, 

utan att få djupare kunskaper om hur olika steg i migrationscykeln, 

individuella egenskaper och kontextuella faktorer påverkar återvändandet och 

återintegreringen. 

I rapporten används den terminologi som vanligen används i studier om 

återvändande. Begreppen frivilligt och ofrivilligt återvändande är särskilt 

viktiga.1 I rapporten avses med uttrycket frivilligt återvändande ett 

återvändande där en person som har ett utvisningsbeslut och är skyldig enligt 

lag att lämna landet samtycker till att göra detta inom en viss tid – med eller 

utan stöd. Med ofrivilligt återvändande avses ett återvändande av en person 

som är skyldig enligt lag att lämna landet men som inte har samtyckt till att 

göra det och som utsätts för tvång för att avlägsnas. Begreppen avser alltså 

två separata rättsliga situationer. De används allmänt av svenska myndigheter 

och används även internationellt. Våra data visar dock att det finns olika 

grader av (o)frivillighet, vilket innebär att denna entydiga uppdelning kan 

ifrågasättas. 

1.2 Studiens bidrag och originalitet 

Trots att återvändande och hållbar återintegrering har kommit att öka i 

betydelse har det inte gjorts någon systematisk studie av återvändare från 

Sverige, utöver Khosravis (2009) etnografiska studie av vad som händer efter 

utvisningen. Återvändande från andra europeiska länder, t.ex. Nederländerna 

och Norge, har undersökts mer ingående. Med ett perspektiv som inte enbart 

innefattar återvändande och återintegrering utan även täcker förhållandena 

före migrationen, resan till Sverige och asylprocessen, hoppas vi att denna 

 
1 Det finns en annan, men liknande uppdelning som också används i litteraturen: mjuk 
utvisning respektive hård utvisning. Med ordet hård avses i princip upptäckt, förvar och 
ofrivilligt återvändande, medan mjuk innebär efterlevnad från migranten, via program 
för bistånd vid återvändande (Van Houte et al. 2021). 
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studie kan bidra med insikter utöver den tidigare litteraturen på området. Vi 

utgår från hundra återvändares erfarenheter, som har samlats in genom 

semistrukturerade djupintervjuer med frivilliga och ofrivilliga återvändare till 

Afghanistan och Irak. Intervjuerna har gett oss ett rikt material och vår 

förhoppning är att de kan bidra till en bättre förståelse för vad som kan göras 

för att återvändande och återintegration ska fungera väl, bidra till 

återvändarnas förmåga att bygga upp sina liv på nytt och (åter)integrera sig i 

samhället samt hjälpa de aktörer som arbetar med återvändande och 

återintegration med den kunskap som har samlats in. Genom att identifiera 

återvändares behov och bedöma möjliga lösningar specifikt i samband med 

återvändande förväntar vi oss att kunna bidra till en bättre utformning av 

politiska mål och även av verktyg för att utvärdera återintegreringsprogram. 

Jag slösade bort fem år av mitt liv i Sverige och de var grymma mot mig. Jag 

hade kunnat ha ett bra liv i Sverige om de hade fattat rätt beslut. Här har jag 

varken jobb eller ett tryggt liv. Jag är pank, mår väldigt dåligt känslomässigt 

och jag vet inte hur jag ska kunna gifta mig eller fortsätta att leva. 

Man, 29 år, AFN#70 

Studien är unik eftersom den handlar om individer som har gått igenom asyl- 

och återvändandeprocessen från Sverige och återvänt till två av de svåraste 

kontexter som finns för återintegrering: Irak och Afghanistan. Ett stort antal 

asylsökande i Sverige kommer från dessa båda länder. Irakier har tagit sig till 

Sverige under en förhållandevis lång period. Under de senaste tio åren har 

afghaner utgjort en av de största återvändargrupperna, vilket också ofta har 

diskuterats i nyhetsmedier och av civilsamhällsorganisationer. 

1.3 Beskrivning av studien 
Denna Delmi-rapport har följande disposition: 

I kapitel två beskriver vi bakgrunden till studien, dvs. befintlig forskning inom 

området återvändande och återintegration. Nyckelbegrepp i analysen av våra 

data är frivillighet, förberedelse och ”inbäddning”. 
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I kapitel tre beskriver och diskuterar vi den metod (djupintervjuer utförda i 

Irak och Afghanistan) som vi har använt för att samla in det material, eller de 

data, (återvändarnas erfarenheter av asylförfaranden, återvändande och 

återintegrering) som denna studie bygger på. 

Kapitel fyra handlar om utformningen av återvändandesystemet i Sverige och 

vi beskriver kortfattat de nuvarande reglerna och föreskrifterna på politisk 

såväl som administrativ nivå. 

I kapitel fem beskrivs de kontexter som respondenterna lämnade och sedan 

tvingades återvända till. Kapitlet innehåller en kortfattad beskrivning av de 

historiska, ekonomiska och politiska omständigheter som ledde till instabilitet 

i de båda länderna. 

Nästa del av rapporten (kapitel sex och sju) är inriktad på empiriska data. 

Kapitel sex innehåller en kronologisk beskrivning och analys av perioden före 

återvändandet (där vi t.ex. ser på individuella egenskaper, motiv för att 

migrera, migrationserfarenhet och asylprocess). 

I kapitel sju fokuserar vi på erfarenheterna efter återvändandet till Irak och 

Afghanistan. Vi undersöker de faktorer som påverkar återintegrations-

processen. Vi tar upp tre dimensioner av återintegreringen: de sociala, 

psykosociala och ekonomiska dimensionerna av att återvända till respektive 

land. Därefter görs en kort jämförelse. 

I kapitel åtta förklaras och utvärderas de viktigaste slutsatserna i förhållande 

till forskningsfrågorna och den analytiska ramen. Syftet är också att använda 

några av de viktigaste slutsatserna som underlag för en diskussion om vad 

det innebär att vara en asylsökande som fått avslag i en kontext som är svår 

att återvända till. I kapitlet problematiseras även hållbarheten i återvändandet. 

I det avslutande kapitel nio lägger vi sedan fram våra policyrekommendationer 

med utgångspunkt i den empiriska analysen. 
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2. Tidigare forskning och 
analytisk ram 

För att förstå hur vi kom fram till den teoretiska och analytiska ramen, med 

frivillighet, förberedelse och blandad inbäddning som nyckelbegrepp, är det 

viktigt att först ge en kort översikt över området för återvändandemigration 

och de faktorer som tidigare forskning har visat är viktiga för en framgångsrik 

återintegration. Det är även viktigt att nämna vissa teman som vi möter i våra 

data också är en integrerad del i detta forskningsområde: För det första är 

återvändandemigration inte alltid en process där man åker ”hem” och sedan 

återintegreras. Hem är ett förhållandevis dynamiskt begrepp som kan omfatta 

flera platser och det är både tvetydigt och föränderligt. För det andra kommer 

det vanligt förekommande begreppet ”frivillighet” att ifrågasättas i denna 

rapport. Frivillighet är ett uttryck som används av svenska och andra 

myndigheter, t.ex. Internationella organisationen för migration (IOM) för att 

beskriva ett beslut som fattas av återvändaren, men utifrån våra informanters 

perspektiv är detta begrepp mer komplext och måste sättas i ett sammanhang 

för att bli begripligt. 

Vår analytiska ram bygger på att vi anser att det är alltför förenklat att 

betrakta återvändandemigration som en tudelad process: från ursprungsland 

till mottagarland och sedan tillbaka igen. Vi menar att återvändandemigration 

i stället ingår i en cirkulär process med (ibland) flera ursprungsländer och 

värdländer. Att återintegreras, eller snarare återinbäddas, framgångsrikt är 

inte heller något som enkelt låter sig definieras. Det är till stor del beroende 

av subjektiva känslor kring t.ex. identitet och tillhörighet på en glidande skala. 

Forskning om återvändandemigration kan grovt indelas i två huvudkategorier: 

Före återvändandet och efter återvändandet. Det finns få studier som 

beskriver återvändandeprocessen. Studier av den förstnämnda gruppen 

tenderar att vara inriktade på frågor som rör beslutsprocesserna – t.ex. vad 

som gör att återvändare är mer eller mindre villiga att återvända. Det beslutet, 

att acceptera eller faktiskt sträva efter att återvända, ingår i en komplex 

process. Det är beroende av flera faktorer som kan förändras avsevärt över  
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tid, tillsammans med intentionen och det faktiska beteendet (Black et al. 2004; 

de Haas et al. 2015). Studier av den sistnämnda gruppen tenderar i stället att 

inriktas på hållbarheten i återvändandet. Litteraturen om återvändande, 

särskilt om ofrivilligt återvändande, dvs. utvisning, avspeglar en utbredd 

medvetenhet (hos forskare och beslutsfattare) om att återintegration varken 

är en enkel eller entydig process och att de många svårigheter som möter 

återvändare när de försöker (åter)integrera sig i samhället kan vara beroende 

av de ekonomiska, politiska och/eller sociala förhållandena vid återvändandet 

(Black et al. 2004:25). 

Detta forskningsområde brukar benämnas ”deportation studies” och formades 

i början av 2000-talet som en underavdelning till migrationsforskning eller 

migrationsstudier. Forskare inom detta område har i allmänhet sin utgångs-

punkt i en kritisk forskningstradition. En vanlig metod för de, som i likhet med 

oss, arbetar med empiriska metoder är att bedriva forskning med utgångs-

punkt i migranternas perspektiv. Genom landbaserade studier och jämförande 

forskning har olika ”utvisningsstrategier” kunnat identifieras (Drotbohm och 

Hasselberg 2015). Begreppet har myntats på grund av att staten och 

myndigheterna har tenderat att fokusera på återvändande snarare än 

integration i synen på och arbetet med migration och migranter (Peutz och 

De Genova 2010). 

Tidigare studier av återintegration erbjuder olika verktyg som kan användas 

för vår studie. Bland de allmänna faktorerna i sammanhanget fann vi särskilda 

begrepp som beskriver förhållanden som senare kommer att påverka åter-

integreringen. En triad av begrepp – frivillighet, förberedelse och inbäddning – 

används för att analysera våra data. Tolkningen och läsningen av intervjuerna 

påverkas därför av dessa begrepp och de kommer att användas och definieras 

längre fram i rapporten. 
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Tidigare forskning och analytisk ram 

2.1 Faktorer som påverkar återvändande och 
återintegration 
Tidigare forskning om återvändandemigration har bland annat pekat på 

följande faktorer som påverkar i vilken grad en återvändare kan (åter)-

integreras efter återvändandet (se t.ex. Cassarino 2014; Kuschminder 2017; 

Ruben et al. 2009; Scalettaris och Gubert 2018, s. 100): 

• Individuella egenskaper som kön, ålder, utbildningsnivå och religion. 

• Migrationscykeln (som helhet), vilket bland annat inbegriper skälen till att 

man har lämnat ursprungslandet, erfarenheter som asylsökande i 

mottagarlandet, återvändandeförfaranden, återvändandeförhållanden 

såsom säkerhet och sysselsättningsmöjligheter. 

• Stöd före och efter återvändande från t.ex. statliga, privata eller 

civilsamhällets organisationer. 

Individuella egenskaper. Dessa kan kopplas tillbaka till förhållandena före 

migrationen och anses även påverka hur migranter upplever sitt återvändande 

(Ghanem 2003). Etnicitet och religiös tillhörighet kan t.ex. både påverka viljan 

att migrera och möjligheten att återintegreras vid återvändandet, i båda fallen 

genom diskriminering i en mängd dimensioner. Kön, ålder och socioekonomisk 

bakgrund kan också påverka återintegreringen (Kuschminder 2017). 

Migrationscykeln som helhet. I detta ingår förhållanden före migrationen 

(drivkraft för att migrera), migrationserfarenhet, återvändandeprocess och 

förhållanden efter återvändandet som kan påverka återintegrering. 

Återvändarnas erfarenheter före och under migrationen och i vårt fall med 

särskilt fokus på den tid de har tillbringat som asylsökande i Sverige bidrar till 

förståelsen av förmågan att (åter)integrera sig efter återvändandet. 

I återvändandestudier råder bred enighet om att de politiska, institutionella, 

ekonomiska och sociala förhållandena i ett land har stor inverkan på en 

återvändares förmåga att (åter)integreras i olika dimensioner (se Black et al. 

2004; van Houte och Davids 2008; Ruben et al. 2009; Paasche 2016; Koser och 

Kuschminder 2015; Kuschminder 2017; Strand et al. 2016; IOM 2015; OECD 

2020). Några av de viktigaste aspekterna i detta avseende är tillgång till 

sysselsättning och grundläggande tjänster som bostad, utbildning och vård  
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samt frihet från krig och konflikter. Dessutom har det hävdats att åter-

integreringen är beroende av återvändarens förmåga att mobilisera resurser 

och förbereda sig på ett lämpligt sätt före återvändandet. 

En aspekt som på senare tid har lyfts fram med större kraft är att de länder 

som migranterna återvänder till inte bara är mindre utvecklade utan även har 

svagare institutioner och är hårt drabbade av korruption (se kapitel 5). Ett 

tema som nyligen har undersökts är kopplingen mellan migration och 

korruption (Carling et al. 2015). De få empiriska studier som har gjorts tyder på 

att korruption påverkar utfallen i fråga om både psykosocialt välbefinnande 

och ekonomiska möjligheter. Ett exempel är Paasches (2016) slutsatser om 

återvändare till irakiska Kurdistan som upplever stora begränsningar på 

grund av bristen på meritbaserade möjligheter och en minskad känsla av 

personlig trygghet på grund av den makt som utövas av politiker och 

byråkrater i statliga myndigheter, som man upplevde stod över lagen. 

När man använder en ansats som utgår ifrån migrationscykeln är det viktigt 

att belysa den fullständiga cykeln ur ett individuellt perspektiv. Återvändande-

migration för asylsökande som fått avslag är sällan helt frivillig, även om de 

utvisande staterna kanske betecknar den som sådan. Därför innebär åter-

vändandet inte alltid slutet på deras migrationscykel, eftersom återvändaren 

kanske börjar om hela processen på nytt. Cassarino menar att ”en migrations-

cykel är ofullständig när oförutsedda faktorer och förhållanden får migranter 

att återvända trots att de haft för avsikt att stanna längre utomlands” 

(Cassarino 2015: 217). Hänsyn till migrationscykeln kan alltså få stor betydelse 

för migranternas återintegrering. Återintegreringen kanske är önskvärd för 

det land som utvisar migranten men inte av den utvisade personen, som inte 

betraktar utvisningen som ett återvändande. 

Stöd före och efter återvändandet, från stater och/eller civilsamhälls-

organisationer, är utformade för att på olika sätt bidra till återvändande- och 

återintegreringsprocessen. Det läggs stora resurser på denna typ av stöd, 

som AVRR (genomförs av IOM för värdländernas räkning) och ERRIN (som 

genomförs av ICMPD för värdländernas räkning). Det är oklart och 

omdiskuterat i vilken mån de leder till önskat resultat. 
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2.2 Återvändande och återintegrering i tidigare 
studier 

Asylprocessen, att vänta på svar i värdlandet 
Forskningen om asyl och väntetiden beskriver en situation av osäkerhet och 

missnöje för asylsökande i allmänhet. Ett viktigt resultat från tidigare studier 

på området är att det ständiga hotet om ofrivilligt återvändande ofta är en stor 

påfrestning för asylsökande under processen (Slavnic 2000). Empiriska 

studier i Nederländerna visar att längden på vistelsen i asylförläggningar kan 

inverka negativt på asylsökandenas psykiska hälsa (Bakker et al. 2014). Det 

finns också belägg som tyder på att asylsökande som fått avslag och andra 

irreguljära migranter i allmänhet har ett lågt välbefinnande och oftare har 

diagnoser på både fysiska och psykiska sjukdomar (Woodward et al. 2014). 

Eftersom en asylprocess har två möjliga utfall – godkännande eller avslag – 

tenderar de sökande att förbereda sig för antingen ett fortsatt liv i destinations-

landet eller återvändande till hemlandet. På individuell nivå är det svårt att 

hantera två parallella mål – integration och återvändande – även om de 

nationella myndigheterna kanske har det som målsättning (Brekke 2001). 

När Brekke (2001; 2004) studerade asylsökande i Sverige var en viktig slutsats 

att ”återvändande är inte ett alternativ” för migranterna och att det kunde 

väcka starka känslomässiga reaktioner av att frågan togs upp över huvud 

taget. De negativa reaktionerna och effekterna av en utdragen vänteperiod 

skulle kunna förklaras av den låga känslan av sammanhang och begriplighet 

under processen. En studie av tillvaron för asylsökande från Kosovo på en 

svensk flyktingmottagning visade att vänteperioden var stressande. Bristen på 

sysselsättning och resurser gjorde det svårt att hantera väntan (Rosengren 

2009). I en annan studie av asylsökande i Sverige, denna gång i EBO2, 

 
2 Lagen om EBO trädde i kraft 1994 för att ge asylsökande rätt att hitta eget boende och 
flytta vart som helst i Sverige medan deras asylansökan behandlas. Enligt lagen kunde 
asylsökande få daglig ersättning från staten. Lagen ändrades 2019, så att asylsökande 
fortfarande får välja boende själva, men om de flyttar till eller stannar kvar i ett område 
som betraktas som utsatt kan myndigheterna neka att betala ut bostadsersättning. 
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konstaterades att återvändande alltid uppfattades som ett hot, aldrig en 

möjlighet. Även om några kanske mådde bra under asylprocessen var det 

många som upplevde att de satt fast i limbo medan de väntade på ett 

eventuellt uppehållstillstånd (Lennartsson 2007). 

Esaiasson och Sohlberg (2018) konstaterade efter en kort genomgång av 

befintlig forskning att asylsökande i allmänhet har lite förtroende för och tillit 

till systemet och gentemot offentliga myndigheter som Migrationsverket. 

Deras empiriska studie visar tydligt att de flesta asylsökande i Sverige är 

missnöjda med sin situation under asylprocessen (t.ex. materiella 

förhållanden och processens längd) och att många tvivlar på att asylsystemet 

är rättvist. 

Andra studier är inriktade på migranternas välbefinnande innan återvändandet 

har genomförts, däribland upplevelsen av att leva under hot om utvisning eller 

av att vara utvisningsbar (Kalir 2017; DeBono et al. 2015; DeBono 2017; 

Hasselberg 2016). 

Faktorer som försvårar inbäddningsprocessen 
Tidigare studier har som sagt visat ett antal faktorer som påverkar 

återintegreringen, t.ex. återvändarnas individuella egenskaper – ålder, kön, 

klass och etnicitet – och egenskaperna hos det samhälle som man återvänder 

till, erfarenheterna av migrationscykeln samt information om, tillgång till och 

användning av olika former av stöd för återvändande och återintegrering. En 

faktor som påverkar de tre formerna av inbäddning är den kontext som en 

person återvänder till. För att återvändandet ska kunna betraktas som 

hållbart, eller i andra fall (särskilt för internflyktingar) som en ”långsiktig 

lösning”, är det viktigt att ta hänsyn till de förhållanden som en person 

återvänder till (Davis et al. 2018). Ännu viktigare är den utsatthet som en 

person kan uppleva före migrationen och som inte försvinner efter 

migrationen. 

En annan del av de empiriska studierna av återvändande handlar om vilka 

implikationer det har för utsatta grupper som minoriteter, familjer och barn. 

Efter utvisningen kan utsatta grupper som etniska minoriteter, unga utan 

utbildning och kvinnor ha större svårigheter att skapa sig ett liv på den plats 

som de skickas till (Khosravi 2018:3). 
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Barn lider mest av hotet om utvisning, men barn kan även efter utvisningen 

lida av posttraumatisk stress, en ihållande oro för familjens stabilitet och det 

stigma som sammankopplar migration med illegalitet (Dreby 2012). Kvinnor 

löper dessutom ökad risk för fysiska och sexuella övergrepp och prostitution 

på grund av ekonomisk osäkerhet och bristfällig brottsbekämpning (Robertson 

et al. 2014). Även när återvändandet är planerat och genomförs medvetet kan 

det påverka kvinnors psykiska välbefinnande negativt, vilket Majidi (2017b) 

visar i sin studie av återvändare i Somalia. 

Minoriteter kan dessutom hamna i samma eller i en ännu mer utsatt situation 

efter återvändandet. Även om stater och internationella organisationer har 

uppmuntrat, främjat och finansierat återvändandet för minoriteter kommer det 

inte att vara möjligt för dem att återintegreras om det saknas lämpliga 

förutsättningar som garanterar likabehandling och möjligheter för dem att 

stanna kvar i medborgarskapslandet (se t.ex. Özerdem och Payne 2019). 

Det finns dock vissa fall där ett misslyckat migrationsprojekt kan upplevas 

mindre negativt. Ett exempel är Schultz studie av utvisade män från Mali, för 

vilka återvändandet inte nödvändigtvis leder till att de blir utstötta ur 

samhället (Schultz 2019:178). Trots svårigheter verkar gruppen av unga män 

finna mening i sin vardag efter återvändandet. Schultz analys kretsar kring 

uppfattningar av maskulinitet och om att må bra även i en situation som kan 

uppfattas som ett stillestånd, som tidigare har betraktats som ”motion within 

motion” (citerat i Schultz – Vigh 2006:4) dvs. den aktiva delen av migrations-

cykeln, vilket skulle kunna tyda på att unga män lättare kan utveckla en känsla 

av aktörskap efter utvisningen. Även om unga mäns upplevelse av aktörskap 

efter utvisningen inte utvecklas vidare i Schultz studie, kan det erbjuda oss ett 

sätt att tolka eller jämföra med vårt material, som också till största delen 

består av unga mäns berättelser. 

Återvändande och psykosocialt välbefinnande 
En av de frågor som har väckt intresse hos forskare som undersöker 

återvändande är de psykosociala aspekterna, framför allt i fråga om 

asylsökande som har fått avslag på sin ansökan. Policyer för att uppmuntra 

eller tvinga till återvändande har stor psykologisk inverkan på personer som 

har varit asylsökande eller irreguljära migranter (Vathi 2017:15). 
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Det finns en mängd studier som visar att asylsökande som har fått avslag på 

sin ansökan har en låg grad av psykosocialt välbefinnande före, under och 

efter utvisningen. Särskilda studier av psykisk hälsa under perioden efter 

utvisningen visar den psykiska påfrestningen, inte bara för återvändare som 

har tvingats att återvända, utan även hos återvändare som deltar i stöd-

program för frivilligt återvändande (se Lersner et al. 2008). I de flesta fall 

uppträdde de psykiska problemen redan innan återvändandet. Den försämrade 

psykiska hälsan under väntan på ett beslut eller under tiden som illegalt 

vistandes i landet (se t.ex. De Bono, 2017) kan få stor inverkan under perioden 

efter återvändandet och kan påverka möjligheterna till återintegrering. 

Tidigare studier har visat att migrationserfarenheten kan betraktas som 

ytterligare en stressfaktor efter återvändandet, särskilt för asylsökande som 

har flytt från våldsamma konflikter (Hunt och Gakenyi 2004; Steel et al. 1999). 

Bivand Erdal och Oeppen (2017) beskriver tre faktorer som formar 

återvändares psykosociala välbefinnande baserat på empiriska data som har 

samlats in från återvändare från Norge till Pakistan, Afghanistan och Polen: 

ackumulering av resurser, familjeband samt aktörskap. Dessa tre faktorer 

hänger nära ihop med de föregående aspekter som underlättar under fasen 

före återvändandet (Cassarino 2004) samt efter återvändandet i form av 

tillgång till resurser och sociala nätverk för att kunna återinbäddas. Denna 

aspekt hänger oupplösligt ihop med tillgång till sociala nätverk i termer av 

kanaler som gör det möjligt att få tillgång till resurser och familjeförbindelser. 

Återvändaren som reser ensam har därför mycket små möjligheter att åter-

inbäddas. Om man återvänder till en annan plats än den man själv betraktar 

som hemma kan detta innebära en sämre möjlighet till återinbäddning. 

Att återvändandet inte sker frivilligt har också konstaterats vara en viktig 

faktor för försämringen i psykosocialt välbefinnande. Empiriska studier har 

visat hur personers psykosociala välbefinnande påverkas starkt av deras brist 

på fri vilja och aktörskap (se t.ex. De Bono 2017).3 

 
3 Detta liknar det kapacitetsperspektiv som Amartya Sen utvecklade. Det är en teoretisk 
ram som hävdar att människors välfärd bör förklaras i termer av människors kapacitet 
och funktionsförmåga. Den erkänner också mänskligt aktörskap, vilket i sin tur har 
påverkat utvecklingslitteraturen.  



15 

Tidigare forskning och analytisk ram 

Hållbart återvändande: återintegrering i samhället? 
Många EU-medlemsstater sätter upp ”hållbart återvändande” eller 

återintegrering som uttryckligt mål för sina återvändandeprogram och 

policyer (OECD 2020) men det finns ingen entydig definition av detta begrepp 

eller av hur det ska mätas (Kuschminder 2017:7). Att definiera hållbart 

återvändande genom att mäta hur många återvändare som migrerar på nytt, 

en metod som är populär ur policyperspektiv, kan sägas ligga i ena änden av 

spektrumet, som innefattar mer eller mindre inkluderande definitioner av 

hållbart återvändande. Här anses återvändandet vara hållbart när den 

återvändande migranten inte migrerar på nytt. Denna hållning har grundligt 

ifrågasatts av modern forskning, som har kritiserat den för att vara 

reduktionistisk. Den har sedan en tid tillbaka ersatts av mer komplexa 

definitioner som tar hänsyn till alla de kontextberoende, individuella och 

psykosociala faktorer som påverkar återvändandet och därmed den 

återvändande migrantens återintegrering. 

I andra änden av spektrumet hittar vi Koser och Kuschminders definition av ett 

hållbart återvändande som införlivat när ”[i]ndividen har återintegrerats i de 

ekonomiska, sociala och kulturella processerna i ursprungslandet och 

upplever att hon eller han befinner sig i en säker och trygg omgivning efter 

återvändandet” (2015: 8). Definitioner i denna ände av spektrumet har dock 

kritiserats för att de är omöjliga att uppnå för beslutsfattare 

(Kuschminder 2017: 9). Inom spektrumet av mer eller mindre inkluderande 

definitioner som används i dag av forskare, praktiker och beslutsfattare, 

verkar det finnas ett samförstånd om att hållbart återvändande innefattar 

många olika dimensioner i en återvändares livsvillkor. 

FN:s flyktingorgan, UNHCR, betraktar hållbart återvändande som synonymt 

med återintegrering, eller ”återinträde”, i samhällets sociala, ekonomiska och 

kulturella strukturer (Dimitrijevic et al. 2004: 38, från Ruben et al. 2009). Det 

har även funnits ett antagande, som också kommer från UNHCR, om att när 

återvändarna ”liknar lokalbefolkningen” i fråga om socioekonomiska 

förhållanden och säkerhet kan återvändandet betraktas som hållbart 

(Fransen 2015). Inom FN och relaterade organisationer, som IOM, gör man ofta 

ett försök att koppla återvändande och återintegration till målen för hållbar 

utveckling (SDG) eller till vad som bidrar till index för mänsklig utveckling 

(HDI) (IOM 2017a). Dessa innefattar också ett antal dimensioner som i stora 

drag motsvarar dem som har konstaterats i litteraturen inom området. 
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Black et al., (2004) föreslog i en empirisk studie om frivilligt återvändande från 

Storbritannien till Bosnien och Kosovo att hållbarhet skulle mätas genom en 

granskning av fysiska och socioekonomiska aspekter samt politisk säkerhet 

för återvändaren efter återvändandet. Ett särskilt innovativt inslag i denna 

studie var mätningen av återvändarnas egna uppfattningar – som enligt de tre 

ovannämnda aspekterna skulle motsvara önskan att migrera på nytt (fysiska 

aspekter); upplevd socioekonomisk ställning (socioekonomiska aspekter), och 

upplevelse av säkerhet, säkerhetshot (politisk säkerhet). I studien 

sammanställdes dessa data tillsammans med en mätning av de objektiva 

förhållandena för enskilda återvändare och förhållandena i stort i landet de 

hade återvänt till (2004: 25–26). 

Uppmaningen om att undersöka vad som händer efter återvändandet ur 

migranternas perspektiv för att förstå återintegrering har upprepats i annan 

framträdande forskning om återvändandemigration, t.ex. av Khosravi, även om 

han inte använder begreppet återintegrering utan i stället talar om ett tillstånd 

efter utvisning – ’post deportation’ (2009, 2016). Begreppet post deportation 

utmanar logiken bakom ”återvändandet”, som innebär att en person kommer 

tillbaka till sin ”naturliga” miljö. I den bemärkelsen handlar återintegrering om 

att komma tillbaka till samma kontext som en person lämnade före 

migrationen. Ett sådant synsätt är inte bara statiskt, där migration betraktas 

som en engångsföreteende i livet, det förutsätter också bofasthet hos individer 

som ofta lever i instabila och osäkra områden – två viktiga faktorer bakom ett 

beslut om att migrera. Ur detta perspektiv kan återintegrering, eller livet ”efter 

utvisning”, inte kallas ”hållbart” om en person möter hotfulla förhållanden vid 

ankomsten till medborgarskapslandet, vilket inte alltid är det land som en 

person skulle betrakta som ”hem”. Viktigt är att påpeka att bland de många 

forskare som använder begreppet post deportation bygger flertalet sina 

slutsatser på empiriska data (Dingeman & Rumbaut 2009; Ahumuza 2017; 

Lecadet 2013; Schuster och Majidi 2013; Schultz 2019 Drottbohm & 

Hasselberg 2015). 

När Strand et al. (2016: 179) mätte hållbart återvändande ur återvändarnas 

perspektiv, definierat enligt deras egna uppfattningar, konstaterade de att ”[f]å 

återvändare till Afghanistan och irakiska Kurdistan skulle hålla med om att de 

lever i en säker och trygg miljö, även om de i varierande grad kanske har 

återintegrerats i de ekonomiska, sociala och kulturella processerna”. Detta 

tyder på att det kanske inte är tillräckligt att mäta socioekonomiska 
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indikatorer eller i vilken grad en återvändare har anpassat sig till det 

dominerande samhället för att förstå hållbarheten för återvändarna. Det kan 

också vara relevant att ta hänsyn till ”den subjektiva betydelse som 

återvändare tillskriver dessa förhållanden” (Ruben et al. 2009: 945), eftersom 

det gör det möjligt att upptäcka återvändares möjligheter att identifiera och 

positionera sig i förhållande till det dominerande samhälle som man har 

återvänt till, samt deras vilja att göra så. Med utgångspunkt i återvändarnas 

egna uppfattningar om hållbarheten i sitt återvändande föreslog Strand et al. 

(2016: 19) att enbart ”de som strävar efter att återintegreras och kan 

återintegreras” kan betraktas som hållbara återvändare. 

Stöd för återvändande 
De flesta aktörer, såväl nationella som internationella, har betraktat frivilligt 

återvändande och frivillig repatriering som den bästa lösningen för den 

globala flyktingsituationen och har därför inrättat återvändarprogram 

(Assisted Voluntary Return, AVR) (Koser och Black 1999). Dessa program, som 

numera kallas Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR4), har ökat i 

omfattning under senaste 15 åren och har i genomsnitt gett stöd till cirka 

74 000 migranter årligen mellan 2015 och 2019 (IOM 2020). Dessa program 

erbjuder många typer av stöd, t.ex. ekonomiskt och annat materiellt stöd, men 

även anställningsstöd och andra former av samhällsutveckling. Det bör även 

påpekas att någon form av stöd (se avsnitt 4.3.) också ofta erbjuds icke-

frivilliga återvändare. 

Dessa program utvärderas och övervakas sällan ordentligt, och budskapet 

från forskare inom området, icke-statliga organisationer och EU-medlems-

stater har varit att det behövs fler och bättre utvärderingar (Paasche 2014). 

En av de viktigaste slutsatserna i den akademiska litteraturen är att 

ekonomiskt stöd till återvändande och återintegrering sällan är den avgörande 

faktorn för återvändandet (Koser 2001; Black et al. 2004; Koser och Black 1999). 

Statskontorets (2010) utvärdering av ekonomiskt stöd till återvändande-

migration visade att det ekonomiska stödet, som kallades återetableringsstöd, 

inte hade någon betydande effekt på återvändandegraden hos asylsökande 

 
4 Den begreppsmässiga skillnaden mellan AVR (stöd för de praktiska aspekterna av 
återvändandeprocessen) och stöd till frivilligt återvändande och återintegrering, AVRR: 
(ytterligare bistånd för att underlätta återintegrering i landet) Kuschminder (2017). 



18 

Constanza Vera Larrucea, Henrik Malm Lindberg och André Asplund 

som fått avslag. Resultatet stämmer överens med liknande studier i Norge 

(Strand et al. 2016, 2008) och i Storbritannien (Bryan et al. 2010). Leerkes et al. 

(2017) fann att ekonomiskt stöd hade en liten positiv effekt på återvändande, 

men att en del av effekten var indirekt och förklarades av drivkraften hos en 

viss grupp av migranter som i hög utsträckning återvände hem. I allmänhet 

verkar det finnas ett gap mellan den till största delen positiva bild av åter-

integration som tecknas av beslutsfattare och i institutionella diskurser, och 

beläggen för mottagarnas erfarenheter (Lietaert et al. 2014). Även om det finns 

begränsad data för att göra en bedömning har såväl akademiker som civil-

samhällsorganisationer ifrågasatt flera inslag i stödprogrammen, däribland 

frivilligheten, i vilken omfattning de erbjuder stöd och deras förmåga att ge 

stöd till återintegration efter återvändandet och även till ett hållbart 

återvändande (Paasche 2014). 

Ruben et al. (2009) identifierade flera viktiga faktorer som kunde påverka 

utsikterna för inbäddning och deras slutsats var att de befintliga programmen 

tenderade att ha begränsad eller till och med negativ effekt för den 

socioekonomiska och psykosociala inbäddningen. Ett liknande resultat 

rapporterades av Fransen och Bilgili (2018) där organiserat stöd från icke-

statliga organisationer eller internationella organisationer hade ett negativt 

samband med återvändarnas subjektiva återintegrering. Flahaux (2017) tittade 

på både reguljära och irreguljära återvändande migranter och deras 

möjligheter till en lyckad återintegrering och konstaterade att de är små, även 

om det erbjuds institutionellt stöd efter återvändandet. Migranter som hade 

dokumenterats före återvändandet och som fick hjälp av stödprogram hade 

ungefär samma återintegreringsvillkor som migranter utan stöd. 

Programutvärderingar har gett i stort sett samma resultat. Det danska 

flyktingrådet (2011) utvärderade ett program för att underlätta hållbart 

återvändande till Kosovo. De erbjöd ett omfattande biståndspaket med 

rådgivning, bistånd vid ankomsten och andra former av in-kind- eller in-cash-

stöd. Utvärderingen visade att de flesta återvändare 3–4 år efter det faktiska 

återvändandet inte var självförsörjande utan var ekonomiskt beroende av 

släktingar. Trots det hade programmet en viss effekt och var till hjälp under 

första svåra åren efter återkomsten till Kosovo. Utvärderingen visade att brist 

på initiativförmåga och självförtroende hos återvändarna var en av de faktorer 

som försvårade återintegreringsprocessen och att de i sin tur hängde 

samman med de begränsade livsvillkoren i asylcentrumen. 
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En övervakningsundersökning baserad på intervjuer med stödmottagare, 

frivilliga återvändare från Sverige till Afghanistan och Irak, genomfördes 

nyligen av IOM (2021a) – samma organisation som hanterade programmet. 

I vilken utsträckning hade återvändarna en hållbar ekonomisk, social och 

psykosocial återintegrering i sina samhällen?5 Resultatet visade att 

mottagarna i allmänhet var nöjda med stödet de hade fått. Informationen som 

hade lämnats uppfattades i stort sett som tydlig – dock inte den från 

Migrationsverket – och det rapporterades inte särskilt många problem med 

utbetalningen av stödet. Generellt var det svårt för mottagarna av stödet att nå 

en ekonomiskt hållbar situation, delvis på grund av coronapandemin, medan 

de sociala och psykosociala återintegreringsindikatorerna fick något bättre 

resultat. Undersökningsresultatet pekar på att det ekonomiska stödet i sig inte 

var tillräckligt för att skapa en hållbar återintegrering, men slutsatserna om 

effekterna är mer positiva än tidigare forskning och utvärderingar. 

Efter en granskning av tidigare forskning om stödprogram går det att 

konstatera att programmen ofta inte leder till önskat resultat och att de 

avsedda politiska målen sällan uppnås. Olika hinder för och förklaringar till att 

genomförandet fungerar så dåligt har konstaterats, bland annat i fråga om 

organisation och spridning av information, olika aktörers organisation och 

samordning av återvändandet och integrationsprocessen, fördelning av 

resurser och sist men inte minst – huruvida återintegreringspaketet 

tillgodoser återvändarnas verkliga behov. 

2.3 Analytisk ram 
Metodologiskt och analytiskt bygger denna studie på slutsatserna från tidigare 

forskning: i fråga om utformning av datainsamling, organisering och 

strukturering av insamlade data, samt när det gäller att förstå materialet och 

tolka resultaten. Nedan följer några viktiga punkter som vägledde vår analys. 

 
5 Enligt IOM (2021a:2) kan återintegreringen betraktas som hållbar när återvändare har 
uppnått en grad av ekonomisk självförsörjning, social stabilitet i sitt samhälle och 
psykosocialt välbefinnande som gör det möjligt för dem att hantera drivkrafter för (ny) 
migration. 
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Före återvändandet: förberedelse och frivillighet 
När det gäller perioden före återvändandet är graden av frivillighet i beslutet 

om att återvända samt förberedelsen inför återvändandet två viktiga 

analysverktyg i vår studie. Förberedelse är det begrepp vi använder för att 

avgöra hur beredd återvändaren är på att återvända, inte enbart återvändarens 

vilja att återvända (Cassarino 2004: 271). Begreppet syftar på en process som 

”äger rum i en människas liv, över tid och som formas av föränderliga 

omständigheter (dvs. personliga erfarenheter, kontextberoende faktorer i de 

sändande och mottagande länderna) i sin vidaste bemärkelse.” Förberedelse 

handlar alltså inte enbart om att göra förberedelser inför återvändandet utan 

också, enligt Cassarino om att ha förmåga, om än inte nödvändigtvis möjlighet, 

att samla de materiella och immateriella resurser som krävs för att garantera 

att man kan återvända hem (Cassarino 2008: 100). Graden av förberedelse 

varierar avsevärt mellan olika typer av migranter. Asylsökande som har fått 

avslag är den typ av migranter som är minst förberedda och har sämst 

möjligheter till en framgångsrik integration (Ruben et al. 2009: 949). Målgruppen 

för den här studien (asylsökande som har fått avslag) möter alltså större 

svårigheter i sin återintegrering eftersom möjligheterna att mobilisera 

resurser och förbereda sig för återvändandet kan antas vara mindre än för 

andra återvändande migranter. 

Ett annat begrepp som har legat till grund för vår analys är frivillighet. 

Begreppet har särskilt stor betydelse för vår studie eftersom det innefattar 

beredskap och fri vilja att återvända som avgörande inslag i personens 

förberedelse. Med fri vilja avses den subjektiva känslan av att man inte har 

påtvingats ett återvändandebeslut av andra personer eller av yttre 

omständigheter. Beredskap handlar om i vilken grad en person kan mobilisera 

materiella (dvs. ekonomiska resurser) och immateriella (dvs. sociala nätverk, 

individens kompetens) resurser för att trygga en stabil situation efter 

återvändandet (Cassarino 2008: 101). 

Viljan att återvända beskrivs ofta som en enkel uppdelning mellan 

frivillig/ofrivillig, en åtskillnad som kritiseras kraftigt av forskare. Vad är det 

som gör att ett återvändande är ”frivilligt” när det i princip inte finns några 

alternativ? Kan ett återvändande fortfarande kallas ”frivilligt” när återvändaren 

fruktar en bestraffning? Frivilligheten i återvändandet har ifrågasatts av 

forskare på grundval av empiriska data (Blitz et al. 2005; Webber 2011; 

Khosravi 2006; Leerkes et al. 2017; Geremew Gemada 2019). Även utifrån ett 
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rättsligt perspektiv kan återvändandemigration betraktas som ofrivillig om det 

inte finns några andra lagliga alternativ (Noll 2000) eller när migranter inte 

kan få någon annan form av uppehållstillstånd i landet (Dimitrijevic et al. 2004). 

Webber ifrågasätter om frivilligt återvändande innehåller någon form av fri 

vilja, särskilt eftersom detta alternativ presenteras som mindre smärtsamt än 

ofrivilligt återvändande (Webber 2011:103). 

Leerkes et al. (2017) undersökte ”metoder vid återvändande” och konstaterade 

att de låg inom en glidande skala från förhållandevis frivilliga till förhållande-

vis ofrivilliga. Mellan dessa båda ytterligheter såg forskarna komplexa 

blandningar av frivillighet (Leerkes et al. 2017: 8). Därför borde man i stället 

göra åtskillnad mellan hård och mjuk utvisning, eftersom den enskilda 

personens egen vilja under alla omständigheter begränsas av statens 

befogenheter (Leerkes et al. 2017). Frivilligheten ifrågasätts därmed genom att 

man använder begreppet mjuk utvisning, eller ’soft deportation’, som oftast 

kallas ”assisterat återvändande”. 

Empiriska studier har också visat att inställningen till assisterat återvändande 

kan skilja sig kraftigt mellan olika individer. Bendixsen och Lidén (2017) 

undersökte återvändare från Norge och fann att dessa gick med på assisterat 

återvändande utifrån andra överväganden än en vilja att återvända. 

Återvändandet kunde dessutom betyda olika saker: för vissa var det ett 

förutsägbart led i deras migrationsresa, för andra kunde återvändandet 

innebära osäkerhet och för en del var det bara ett steg på vägen i deras 

förflyttning (Bendixsen och Lidén 2017: 35). Därför är det inte säkert att ett 

assisterat återvändande ger det resultat som myndigheterna önskar, dvs. 

hållbarhet. Ibland kan återvändandet vara en strategi för att fortsätta 

migrationsresan. 

Diskussionen om frivillighet kan även föras utifrån olika perspektiv, som 

migrationsstudier eller säkerhetsstudier. Inom migrationsstudier betraktas 

utvisning som en ”förflyttning” med fokus på nationella gränsers betydelse i 

förhållande till subjektivitet och rörlighet, medan säkerhetslitteraturen 

betraktar utvisning som ett ”verkställande” (Coutin 2015). De olika ansatserna 

visar att samma åtgärd – utvisning – kan uppfattas som ett led i en rörlighets-

process, men även betraktas som slutet på den rörligheten ur myndigheternas 

synpunkt. 
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De ovannämnda studierna handlar om grader av frivillighet med olika mängd 

fri vilja och aktörskap hos återvändaren. Vi utgår därför från antagandet om 

att det kan finnas en glidande skala mellan ett frivilligt och ett ofrivilligt 

återvändande. 

Efter återvändande och återintegrering 
Återvändandet och den period som kallas ”återintegrering” är komplexa och 

kan inte analyseras som en endimensionell företeelse. När hållbarhet 

diskuteras bör återintegrering betraktas som en komplex, flerdimensionell 

process där såväl individuella som kontextberoende egenskaper påverkar 

resultatet. Dessutom innehåller begreppet återintegrering en rad antaganden 

som kanske inte alltid avspeglar återvändarnas verklighet. Inom åter-

integrering betraktas återvändandet som slutet på migrationscykeln och som 

ett återställande av ett naturligt tillstånd. Vidare förutsätter återintegrering att 

en person ”återvänder” till sitt ursprung, men i verkligheten kan personer 

skickas tillbaka till ett medborgarskapsland som de inte nödvändigtvis själva 

skulle definiera som sitt hemland. Vi följer en ansats där hållbar återvändande-

migration betraktas utifrån ett perspektiv av blandad inbäddning, snarare än 

återintegrering (Davids och Van Houte, 2008). 

Med inbäddning avses i vilken grad personer kan hitta och definiera sin plats i 

samhället, känna tillhörighet och vara delaktiga i samhället (Ruben et al. 

2009: 945). Som begrepp har det sitt ursprung i en sociologisk tradition och 

användes av Granovetter (1985) för att mäta tillit som en del av de nätverk 

som är nödvändiga för framgångsrika transaktioner. Det betydde i princip att 

individuella handlingar var inbäddade i kontextberoende faktorer såsom 

sociala nätverk. Begreppet blandad inbäddning, som ofta används i studier av 

återvändande och återintegrering, myntades av Kloosterman et al. (1999) och 

Kloosterman (2010) och pekar bland annat på samverkan mellan aktörskap 

och struktur. Aktörskap förs in i ekvationen eftersom aktörer, även när deras 

valmöjligheter till viss del avgörs av strukturen, har en viss grad av aktörskap 

i sina val och därmed kan ändra den befintliga strukturen. Men Kloosterman 

belyste också det viktiga samspelet mellan de olika kontexterna: kulturellt, 

ekonomiskt, institutionellt och socialt. Genom att ta hänsyn till olika 

dimensioner av inbäddning kan man få en bättre förståelse av den komplexa 

verkligheten för migranter och återvändare, som t.ex. kan vara mer eller 

mindre inbäddade i en dimension, men inte alls vara det i de övriga. 
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Begreppet inbäddning kan kanske uppfattas som närbesläktat med 

återintegrering, men de skiljer sig i viss mån. Inbäddning handlar mer om 

fortlöpande processer som kan innehålla såväl framgångar som 

misslyckanden men som hela tiden pågår, medan integrering har ett mer 

slutgiltigt mål och anses vara lyckad så snart anpassningen till det 

dominerande samhället är genomförd. I motsats till integrering innehåller 

inbäddning ”inga normer och lämnar utrymme för att integreringsprocesser 

där en individuell identitet vidmakthålls kan betraktas som hållbara och 

framgångsrika.” (van Houte och Davids 2008: 174). 

Den kanske mest avgörande aspekt som inbäddning tillför är frågan om 

identitet. När man undersöker inbäddningsprocessen är förmågan att 

konstruera en individs egen identitet också avgörande. Den ger återvändaren 

en plats i samhället och utgör samtidigt förbindelsen mellan jaget och det 

samhället (van Houte och Davids 2008: 175). Begreppet hänger nära ihop med 

det mer vardagliga uttrycket tillhörighet. Därför verkar det logiskt att tänka på 

inbäddning i termer av vad eller vilka platser som en återvändare upplever att 

hen tillhör, identifierar sig med och kan vara delaktig i (van Houte 2019: 146). 

Vi bedömde att denna ansats med blandad inbäddning var särskilt lämplig för 

vår studie eftersom den tar hänsyn till faktorer på mikronivå, t.ex. erfarenheter 

före och under migrationen – i det här fallet asylprocessen – villkoren under 

och efter återvändandet och beslutet om att återvända samt den enskilda 

personens egna strategier och förmågor (Black et al. 2004; Kloosterman 2006; 

citerad i van Houte och Davids 2008). I vår studie kan vi se att förhållanden 

före migrationen kan påverka situationen efter återvändandet, vilket inte 

framgår av studier där återintegreringen utvärderas baserat på situationen 

efter återvändandet. 

De individuella faktorer eller mikrofaktorer som påverkar inbäddningen skulle 

kunna vara mer eller mindre framgångsrika beroende på de befintliga 

möjlighetsstrukturerna i de avsändande och mottagande länderna och den 

sociala, politiska och ekonomiska kontexten i det land som en person 

återvänder till (Kloosterman 2006). De centrala aspekterna av inbäddning kan 

delas in i tre olika dimensioner: Ekonomisk, social och psykosocial. 

Ekonomisk inbäddning handlar i princip om tillgång till resurser och tjänster 

som inkomst, boende, mark, utbildning, vård och transporter; möjlighet att 

hantera och återhämta sig från stress och chocker, eller åtminstone att 
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upprätthålla tillgångar och förmågor på kort och lång sikt (Ruben et al. 

2009: 950) – resurser, möjligheter och grundläggande tjänster som är 

avgörande för att kunna bygga upp och upprätthålla en självständig 

försörjning. 

Social inbäddning handlar om olika aspekter av sociala nätverk, eftersom de 

fyller vissa ändamål: de är avgörande för att få information, diskutera och 

utveckla gemensamma åsikter och värderingar, men också för att dela intima 

relationer med jämlikar. Genom att upprätthålla en persons identitet har 

sociala nätverk också stor betydelse för att förbättra det psykosociala 

välbefinnandet (se psykosocial inbäddning nedan). Socialt kapital – tillgång till 

och delaktighet i informationsflöden, sociala säkerhetsnät och social 

organisation – bygger på sociala nätverk och kan hjälpa människor att få en 

stabil ställning i samhället (Ruben et al. 2009: 950). 

En viktig förutsättning för en framgångsrik psykosocial inbäddning efter 

återvändandet är förmågan att bestämma över sitt eget liv. Att fritt kunna 

uttrycka sin identitet och att den identiteten accepteras i samhället i stort ökar 

känslan av tillhörighet och anknytning till det samhälle som man lever inom, 

vilket ger personen en grundförutsättning för psykosocialt välbefinnande. 

I psykosocialt välbefinnande ingår känslan av aktörskap, självbestämmande 

och kontroll, delaktighet och engagemang, sociala relationer och nätverk samt 

trygghet (DeBono et al. 2015). Det psykosociala välbefinnandet är också 

beroende av säkerhetsförhållanden, där den fysiska säkerheten handlar om 

att vara säker från fysisk skada, t.ex. våldsamma angrepp, medan rättslig 

säkerhet handlar om försäkringar som lämnas/inte lämnas av regeringen om 

att slippa förföljelse och/eller diskriminering vid återvändandet (Ruben et al. 

2009: 951). 

Dessa tre dimensioner hänger ihop med varandra och kan även förstärka 

varandra – men lägg märke till att det på individnivå är fullt möjligt att vara väl 

inbäddad i t.ex. den ekonomiska dimensionen och samtidigt helt sakna 

inbäddning i de andra dimensionerna. Även om en blandad inbäddning inte är 

samma sak som återintegrering innehåller begreppet flera av de komponenter 

som leder fram till återintegrering. Av dessa skäl och med dessa 

förtydliganden använder vi uttrycket ”återinbäddning” i vår analytiska ram. 
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Migration på nytt: ett misslyckande för hållbart 
återvändande? 
Olika studier har visat att en ny migration är ett dåligt mått på hållbart åter-

vändande. ”Senare, laglig migration som har blivit möjlig tack vare kompetens 

som har förvärvats under återintegreringsprocessen” bör t.ex. inte innebära 

att återvändandet inte var hållbart (IOM 2015: 19). Ett antal studier belyser att 

en framgångsrik återintegrering också skulle kunna innebära och leda till 

ytterligare migration (t.ex. van Houte 2016; Koser och Kuschminder 2015). Att 

det inte sker någon ny migration kan på motsvarande sätt bero på att man 

saknar förmåga att migrera igen, oavsett i vilken omfattning man har 

återintegrerats, framgångsrikt eller ej. Det är skillnad på att ha kapacitet för 

att verkligen migrera på nytt och att bara hysa en förhoppning om att migrera 

igen (Strand et al. 2016). Koser och Kuschminder (2015) fann att endast tio 

procent av återvändarna i deras studie hade konkreta avsikter att migrera på 

nytt, men att mer än 50 procent ville migrera på nytt. 

I den ovannämnda studien från OECD återgavs andra definitioner som statliga 

myndigheter använder när de arbetar med assisterat frivilligt återvändande. 

Länder som t.ex. Norge arbetar inte med någon definition av hållbar 

återintegrering, medan andra, som Frankrike och Sverige, specifikt nämner 

det faktum att det inte har skett en ny migration som en hållbar åter-

integrering (OECD 2020). Trots att tidigare studier har ifrågasatt synen på 

upprepad migration som en misslyckad återintegrering anser vissa 

myndigheter fortfarande att etablering i ursprungslandet är ett avgörande 

villkor för att ett återvändande ska vara hållbart. 
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3.1 Att undersöka återvändande och 
återintegrering 
I denna studie används en empirisk ansats med insamling av kvalitativa data i 

fält. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med informanter som har 

upplevt återvändande och återintegrering från Sverige till Afghanistan eller 

Irak. 

Fokus ligger på asylsökande som har fått avslag på sin ansökan och som har 

blivit tvungna att återvända till ett tredjeland utanför EU. Bland respondenterna 

ingår både avvisade asylsökande som har valt att lämna på eget initiativ, med 

eller utan stöd, och sådana som har vägrat att återvända och därför har 

tvingats återvända. 

Delmi gjorde en genomförbarhetsstudie i maj och juni 2019 och samlade in 

nödvändig information för att utforma studien och ta fram ett finansierings-

förslag. Under den processen kontaktades och informerades olika 

organisationer, nätverk och rådgivare om den tilltänkta studiens presumtiva 

syfte och omfattning, däribland Internationella organisationen för migration 

(IOM), Röda korset, European Return and Reintegration Network (ERRIN), 

European Technology and Training Centre (ETTC) och Samuel Hall (ett socialt 

företag som bedriver forskning i länder som påverkas av migrations- och 

tvångsförflyttningsfrågor). Denna undersöknings struktur, omfattning och 

utformning (inbegripet metod) har påverkats av dessa samråd. 

3.2 Studiens begränsningar 
Av såväl praktiska (språklig och kulturell kompetens) som säkerhets-

relaterade skäl (försäkringar och pandemi) kunde Delmis forskare inte samla 

in data själva. Konsultföretaget Samuel Hall åtog sig därför – via ett offentligt 

upphandlingsförfarande – att genomföra fältarbetet för att samla in 

primärdata för studien. Samuel Halls lokala arbetsgrupper uppvisade god 

kännedom om kontexten och hade även tidigare haft kontakter med 

målgruppen. 
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Den första aspekt som skulle kunna betraktas som en begränsning är att 

respondenterna i studien inte utgör ett representativt urval av återvändar-

populationen som helhet i respektive land, eller av återvändarpopulationen 

från Sverige. Därför går det inte att göra några mer övergripande 

generaliseringar om återvändare utifrån vår studie. Metoderna för att välja ut 

respondenter skilde sig åt mellan de båda länderna. Strand et al. (2008) 

nämner en avgörande faktor i fråga om återvändare som används som 

informanter jämfört med återvändare i allmänhet. De som stannar kvar i 

Afghanistan och går att nå som informanter skulle kunna förväntas vara högre 

utbildade, oftare vara gifta och därför kanske mer integrerade i lokala sociala 

nätverk. Av den statistik som har samlats in i Sverige om återvändande 

migranter till Afghanistan eller Irak – som diskuteras i kapitel fem – kan vi se 

att våra respondenter i viss grad avspeglar egenskaperna som Strand et al. 

fann. 

För det andra finns det vissa skillnader i urvalsmetoden mellan Afghanistan 

och Irak i vår studie. I fallet med Afghanistan tillhandahöll IOM:s nationella 

företrädare förteckningar över informanter med kontaktuppgifter. I Irak 

tillhandahöll IOM inte sådana förteckningar. I stället använde vår uppdrags-

tagare Samuel Hall en kombination av snöbollsurval och tidigare kontakter för 

att göra ett urval av respondenter. Urvalsstrategierna förklaras mer i detalj 

senare i detta kapitel. 

För det tredje samlades våra data inte in på ett fullständigt enhetligt sätt. 

Ursprungligen valdes personliga intervjuer som metod, men på grund av ett 

förvärrat säkerhetsläge i de båda länderna och coronapandemin ändrades 

intervjumetoden. De flesta intervjuer i Afghanistan gjordes personligen, men 

ett fåtal måste genomföras via Skype. Nästan alla intervjuer i Irak utfördes via 

Skype eller per telefon. 

För det fjärde bygger analysen på engelska översättningar av transkriptionen 

av det språk som intervjun hölls på (intervjuerna genomfördes på 

respondentens modersmål av Samuel Hall i Afghanistan och Irak). Det betyder 

att nyanser, betoningar eller betydelsen av ett visst uttryck kan ha försvunnit i 

översättningsprocessen. För att minimera dessa risker gjordes slumpvis 
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utvalda provöversättningar av oberoende anlitade och kontrollerade 

översättare för vart och ett av intervjuspråken – dari, arabiska och kurdiska. 

Dessa jämfördes sedan med de översättningar som tillhandahölls av Samuel 

Hall. Resultaten var till övervägande del tillfredsställande. 

3.3 Två fall: Återvändande till Afghanistan och till 
Irak 
Inriktningen på återvändande till Afghanistan eller Irak motiveras av det stora 

antal personer som återvänder dit från Sverige. År 2009 var irakier den 

vanligaste nationaliteten bland alla beslut om återvändande. Antalet 

återvändande till Afghanistan var förhållandevis litet på den tiden, men har 

ökat avsevärt under de senaste fem åren. Figur 1 visar frekvensen av 

återvändandebeslut för afghanska och irakiska medborgare.6 Vi vet också från 

statistik och tidigare forskning (Malm Lindberg 2020) att deras återvändande 

är betydligt svårare att genomföra än återvändandet till andra länder. 

 
6 Läs mer om de vanligaste nationaliteterna i återvändandeärenden i handboken över 
fallstudier i bilagan. 
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Figur 1. Beslut om återvändande till Afghanistan och Irak 

2009–2018. 
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Källa: Migrationsverket (behandling och redigering av data av Delmi). 

Irak har sedan länge varit det land som har haft störst antal asylsökande som 

fått avslag från Sverige, medan Afghanistan blev det största efter 2017.7 Dessa 

båda fall täcker därför två av de största nationaliteterna bland de som har 

tagit emot ett återvändandebeslut, som inte alltid genomförs 

(Malm Lindberg 2020). 

Om vi jämför dessa båda länder på europeisk nivå var Irak det sjunde största 

medborgarskapslandet för icke-EU-medborgare som var föremål för 

återvändande utanför EU27, och Afghanistan låg på femtonde plats 

(Eurostat 2020).8 I ett globalt perspektiv utgör dock antalet återvändare från 

Europa endast en liten andel av återvändarna till Afghanistan (Oxfam 2018). 

 
7 Läs mer om de vanligaste nationaliteterna i återvändandeärenden i handboken över 
fallstudier i bilagan. 
8 Läs mer på https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/images/1/1f/Top_20_countries_of_citizenship_of_non-
EU_citizens_returned_outside_the_EU-27%2C_2018_and_2019_%28number%29_MI20.png 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/1/1f/Top_20_countries_of_citizenship_of_non-EU_citizens_returned_outside_the_EU-27,_2018_and_2019_(number)_MI20.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/1/1f/Top_20_countries_of_citizenship_of_non-EU_citizens_returned_outside_the_EU-27,_2018_and_2019_(number)_MI20.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/1/1f/Top_20_countries_of_citizenship_of_non-EU_citizens_returned_outside_the_EU-27,_2018_and_2019_(number)_MI20.png
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3.4 Målgrupp och urval 
Målet var att genomföra ungefär 100 intervjuer med återvändare från Sverige 

till Afghanistan och Irak. För att kunna komma i fråga för en intervju borde 

återvändaren inte ha varit tillbaka i sitt ursprungsland längre än tre år. På 

grund av svårigheterna med att rekrytera informanter, särskilt i Irak, gjordes 

några få undantag. Därför hade ett par av respondenterna återvänt 2015 och 

2016. Majoriteten hade dock varit tillbaka i ungefär ett år i Irak eller 

Afghanistan. Vid ett fåtal tillfällen hade afghanska medborgare återvänt till 

Iran, där de hade bott innan de migrerade till Sverige. Samuel Hall 

identifierade presumtiva informanter och kontrollerade att respondenterna 

verkligen var tredjelandsåtervändare från Sverige som hade fått ett negativt 

asylbeslut, dvs. hade avvisats, och hade återvänt med eller utan ekonomiskt 

stöd.9 

Coronapandemin och det försämrade säkerhetsläget i både Afghanistan och 

Irak försvårade urvalsförfarandet och innebar att processen tog längre tid än 

planerat. Andra hinder för urvalsförfarandet var brist på aktuella kontakt-

uppgifter eller att personer direkt sade nej till att delta i studien. Både Delmi 

och de lokala teamen försökte hitta alternativ. Delmi tog tidigt under 

processen kontakt med aktörer i regionen som skulle kunna hjälpa till med att 

få fram kontaktuppgifter till återvändare. Delmi hjälpte också Samuel Hall 

genom att tillhandahålla avsiktsförklaringar för sina kontaktförsök. Ändamåls-

enligt urval (purposive sampling) och snöbollsurval (snowballing) användes 

i båda länderna. Respondenter som bedömdes uppfylla kriterierna för att 

genomgå en intervju (av Samuel Hall, Delmi och även Amif) kontaktades, tills 

målet med 100 intervjuer hade uppfyllts. 

IOM:s landskontor i Afghanistan gav Samuel Hall förteckningar över 

återvändare från Sverige som hade koppling till programmet för assisterat 

frivilligt återvändande och återintegrering (AVRR). Merparten av de 

presumtiva deltagarna från de förteckningarna gick emellertid inte att nå. För 

att få fram tillräckligt många respondenter till studien fick Samuel Hall hjälp 

 
9 I Irak hade en mindre grupp återvänt frivilligt innan Migrationsverket hade fattat ett 
beslut. 
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av Abdul Ghafoor, grundare och direktör för AMASO (Afghanistan Migrants 

Advice & Support Organisation), en civilsamhällsorganisation som ger stöd till 

återvändare från Europa. 

I Irak hade Samuel Hall inte något stöd av eller samarbete med IOM för att ta 

fram förteckningar över återvändare. I detta skede försökte Delmi utan 

framgång få till stånd ett samarbete med IOM för att få fram samma typ av 

förteckningar för Irak som lämnades ut i Afghanistan. Samuel Halls lokala 

team lyckades dock få fram förteckningar genom personliga kontakter. Tack 

vare projektledarens förbindelser med programpersonalen vid European 

Return and Reintegration Network (ERRIN) som drivs av International Centre 

for Migration Policy Development (ICMPD) gick det att få kontakt med 

civilsamhällsorganisationer i Irak. Teamet kontaktade European Technology 

and Training Centre (ETTC), en organisation som genomför återintegrerings-

program på plats och Lutka, en lokal icke-statlig organisation som arbetar 

med återvändare från Europa i Sulaymaniyya. Tack vare dessa organisationer 

gick det att nå och intervjua sammanlagt 40 respondenter. Även här användes 

ändamålsenligt urval och snöbollsurval. 

En av många fallgropar i urvalsmetoderna och de intervjuer som de ledde 

fram till är det låga deltagandet av kvinnor, särskilt i Afghanistan där endast 

två kvinnliga återvändare gick med på att intervjuas. Eftersom uppgifts-

insamlingen genomfördes i sammanhang där kvinnor inte alltid kan tala 

ensamma med andra män, var det särskilt svårt att få tillgång till vittnesmål 

från kvinnor, framför allt för manliga forskare.10 

De respondenter som gick med på att delta i studien lämnade samtycke både 

muntligen och skriftligen genom att underteckna ett formulär om samtycke 

där de fick information om att alla uppgifter om dem skulle anonymiseras och 

endast förvaras hos Samuel Hall och Delmi.  

 
10 Samuel Hall meddelar att eftersom Irak i stort sett är en polisstat upplevde de båda 
forskare som var verksamma i fält att de manliga respondenterna till en början visade 
brist på förtroende. Det var svårt att få kontakt med dem och det krävdes flera 
telefonsamtal. I Irak lade Samuel Hall också märke till att coronapandemin verkade ha 
lett till att människor blev ännu mer motvilliga att tala öppet och delta i 
forskningsverksamhet. 
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Samuel Hall utformade forskarteamet på följande sätt: 

1. Två inhemska forskare i Irak, tre inhemska forskare i Afghanistan. 

2. En arbetsledare och kvalitetsgranskare i Afghanistan och en i Irak. 

3. En övergripande projektledare, dr. Nassim Majidi, granskade alla resultat 

från teamet, genomförde pilotstudien för att kontextualisera verktygen 

och lämnade in två intervjurapporter. 

3.5 Fältarbete: Insamling av data under svåra 
förhållanden 

Intervjumetod 

Studien bygger på djupintervjuer, eftersom de kan anses ge en mer 

heltäckande och detaljerad bild än vad man skulle kunna uppnå med andra 

metoder. När de används på rätt sätt kan intervjuaren utöver att ta upp de i 

förväg fastställda frågorna också fördjupa sig i ämnen och frågor som 

kommer upp under intervjun. 

Delmis forskningsteam beslutade vilka teman och primära frågor som skulle 

tas upp under intervjuerna. Samuel Hall lämnade förslag på hur intervjuerna 

skulle formuleras och struktureras för att vara lämpliga i sina respektive 

kontexter. Intervjuguiden följde strukturen för ett semistrukturerat fråge-

formulär (se handboken över fallstudier i bilagan), med på förhand fastställda 

frågor, men även med stort utrymme för uppföljningsfrågor och enskilda 

berättelser om ämnet. 

I tabell 1 visas de teman som tas upp i frågeformuläret. De följer en 

kronologisk ordning i ett försök att få en heltäckande bild av respondentens 

migrationscykel. 
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Tabell 1. Teman och frågor i intervjuerna. 

Migrationsfas Teman som omfattas 

Profileringsfrågor 
(kontrollfrågor) 

Asylansökan i Sverige 
Plats för asylansökan 
Innehav av LMA-kort (kort som visar att du är 
asylsökande) 
Beskrivning av LMA-kortet 
Typ av återvändande (frivilligt eller ofrivilligt) 

Situation före 
migration 

Livet före migration 
− Ekonomiskt 
− Socialt 
− Kulturellt/personligt 

Faktorer som bidrog till beslutet om migration 
Migrationsresa 

Erfarenheter i Sverige Upplevelse av ankomsten 
Erfarenhet som asylsökande i Sverige 
Interaktion med institutioner/organisationer i 
Sverige 

Återvändandeprocess Meddelande om avslag 
Beslut att återvända 
Förberedelser för återvändande 
Återvändandeförfaranden 

− Information om bistånd eller 
stödstrukturer 

− Aktörer som var involverade 

Efter återvändande  Ankomst till ursprungslandet 
Social återintegrering 
Ekonomisk återintegrering 
Psykosocial återintegrering 
Säkerhet 
Stöd som har tagits emot 
Tillgångar 
Planer för framtiden 

Intervjuguiden hade en storytelling-struktur, som är användbar för att skapa 

en ram kring respondenternas erfarenheter, men som är tidskrävande. 

Intervjuerna tog ungefär en timme, många närmare 1,5 timmar. Intervjuaren 

fyllde i en checklista efter intervjun, så att de forskare hos Delmi som 

ansvarade för analysen av data fick tillgång till kontexten för intervjun och 

eventuell extra information. 
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Ett fåtal respondenter, som fruktade för sina liv, avstod från att lämna 

uppgifter om skälen till att de hade lämnat landet. Förvånansvärt nog var 

respondenterna i allmänhet inte ovilliga att prata om psykiskt trauma och 

svårigheter efter återvändandet. 

Genomförande av fältarbetet 
Med stöd av Samuel Hall genomförde Delmi först en pilotstudie. Vissa 

justeringar gjordes till följd av slutsatserna från pilotstudien. Sammanlagt 

genomfördes 100 intervjuer mellan mars och oktober 2020. Sextio intervjuer 

genomfördes i Afghanistan (2 kvinnor, 58 män) av en förteckning på 

194 återvändare som uppfyllde undersökningskriterierna. Fyrtio intervjuer 

genomfördes i Irak (9 kvinnor, 31 män), av en förteckning på 63 återvändare. 

Profilerings-/kontrollfrågor spelades in och följdes av en kvalitativ djup-

intervju. Samuel Halls lokala team transkriberade och översatte intervjuerna 

till engelska och sedan levererades allt relevant material (inspelade 

intervjuer, transkriberingar i original och i översättning) till Delmi för analys.11 

I Afghanistan genomfördes de flesta intervjuer i Kabul. Några genomfördes 

också med respondenter i Ghazni, Herat, i Iran och i Grekland. I Irak 

genomfördes de flesta intervjuer med respondenter i eller omkring Baghdad 

samt på platser i Irakiska Kurdistan, t.ex. Erbil, Kirkuk och Sulamaniyya. 

I Afghanistan hölls de flesta intervjuer på dari, några på farsi och pashto 

(se handboken över fallstudier i bilagan). I Irak hölls några intervjuer på 

kurdiska, resten på arabiska. I samtliga fall utom ett hölls intervjuerna på 

respondentens modersmål. 

En turbulent omgivning 
Coronapandemin var tveklöst en av de största svårigheterna under 

insamlingen av data. I Irak lyckades Samuel Halls lokala team genomföra 

intervjuer trots en mer eller mindre fullständig nedstängning mellan mars och 

augusti 2020, i vissa fall med hjälp av intervjuer på Skype. I Afghanistan kunde 

forskningsteamet boka in och genomföra intervjuerna personligen och 

utomhus efter det att nedstängningarna upphörde i april 2020. 

 
11 Två korta intervjurapporter (Samuel Hall 2020a, b) överlämnades av Samuel Hall i maj 
och i oktober 2020. 
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Det förekom politisk instabilitet i båda länderna under den period som 

fältarbetet utfördes. I Afghanistan avspeglade intervjuerna den politiska 

instabiliteten efter USA:s förhandlingar om ett fredsavtal med talibanerna. 

Flera respondenter nämnde instabiliteten och bristen på säkerhet. 

Även Irak upplevde politiska och civila oroligheter under den här perioden, 

efter att civila protester hade tryckts ned. Den nya regeringsbildningen ledde 

till ytterligare svårigheter att få tag på respondenterna, eftersom det inte alltid 

fanns tillgängliga kontaktpersoner för berörda myndigheter. 

Respondenternas egenskaper 
Medianåldern på de 60 afghanska respondenterna var 25 år. De flesta hade 

hazariskt ursprung (46), några hade pashtunskt och tadzjikiskt ursprung. 

Respondenterna kom från olika delar av landet. De flesta kallade sig 

muslimer, medan en handfull hade konverterat till kristendomen under sin 

vistelse i Sverige. Nästan alla hade gått ut grundskolan. Några hade studerat 

vid en högre läroanstalt och några få saknade helt formell utbildning. De flesta 

var ensamstående. Endast 13 respondenter sade sig ha återvänt frivilligt från 

Sverige efter att ett utvisningsbeslut trätt i kraft. Resten sade att de hade blivit 

tvingade att återvända. 

Respondenterna i Irak var i genomsnitt äldre än i Afghanistan, med en 

medianålder på 36,5 år. Återvändare i Irak har i genomsnitt en högre 

utbildningsnivå. De hade också i högre utsträckning återvänt frivilligt. I de 

flesta fall migrerade de som familj. Majoriteten uppgav att de hade en arabisk 

etnicitet, medan 17 av 40 betecknade sig som kurder. 

Denna kvalitativa studie gör inga anspråk på att vara fullständigt 

representativ, men vi ville ändå jämföra egenskaperna hos vårt urval med 

egenskaperna hos personer som har utvisats till Irak och Afghanistan under 

de senaste fem åren.  
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Tabell 2. Frivilligt och ofrivilligt återvändande, uppdelat på 

kön. 

Frivilligt 
åter-
vändande, 
kvinnor 

Frivilligt 
åter-
vändande, 
män 

Frivilligt 
åter-
vändande, 
totalt

Ofrivilligt 
åter-
vändande, 
kvinnor 

Ofrivilligt 
åter-
vändande, 
män 

Ofrivilligt 
åter-
vändande, 
totalt

Summa 

 AFN* 176 1 535 1 711 6 613 619 2 330 

 IRQ* 1 283 3 801 5 084 42 219 261 5 345 

Anm.: AFN = Afghanistan och IRQ = Irak 
Källa: Migrationsverket (behandling och redigering av data av Delmi). 

Enligt statistik från Migrationsverket återvände 182 kvinnor till Afghanistan 

under perioden 2016–2020 till följd av en utvisningsorder, jämfört med 

2 148 män som återvände under samma period. Det innebär att gruppen av 

män är större, vilket avspeglas i våra data. När det gäller frivillighet återvände 

en majoritet av afghanerna frivilligt (1 711) jämfört med de som utsattes för ett 

ofrivilligt återvändande (619). I den bemärkelsen var återvändare som hade 

tvingats att återvända överrepresenterade bland våra respondenter. Det är 

viktigt att ta hänsyn till att Migrationsverket inte räknar in samtliga resor som 

verkställs av polisen, vilket skulle kunna förändra andelen ofrivilliga 

återvändanden, vilket diskuteras i kapitel 5.3. 

Vårt urval visar också hur unga återvändarna är. Under samma period som 

redovisas ovan återvände 256 minderåriga efter att ha fått avslag på 

asylansökan, betydligt färre än det antal vuxna (2 074) som lämnade Sverige. 

Den största gruppen afghanska medborgare som återvände (1 391) var dock 

18–24 år vid utvisningen. Många av dem skulle alltså ha kunnat vara 

minderåriga vid ankomsten, med tanke på de långa asylprocesserna. Antalet 

kvinnor var större bland våra respondenter i Irak, vilket avspeglar siffrorna 

från Migrationsverket, 1 325 kvinnor och 4 020 män. 

Respondenterna från Irak hade en större variation i fråga om ålder, vilket 

också skulle kunna spegla åldersfördelningen hos det totala antal personer 

som fick ett återvändandebeslut. Under denna period återvände 1 152 barn till 

Irak, och 4 193 vuxna. 



38 

Constanza Vera Larrucea, Henrik Malm Lindberg och André Asplund 

Tillförlitlighet av data 
För att kontrollera att respondenterna tillhörde målgruppen, dvs. asylsökande 

som fått avslag och återvänt från Sverige, ställdes kontrollfrågor i början av 

intervjun (se tabell 1). Respondenterna ombads t.ex. att beskriva ett LMA-kort, 

som utfärdas av Migrationsverket. LMA är en förkortning för Lagen om 

mottagande av asylsökande och är ett kort som visar att innehavaren är 

asylsökande). Kortet används på ett sätt som är specifikt för det svenska 

asylsystemet. Alla de intervjuades svar på denna fråga ansågs bekräfta för de 

tre forskarna på Delmi att de intervjuade tillhörde målgruppen. 

En annan åtgärd som vidtogs för att säkerställa uppgifternas tillförlitlighet var 

Samuel Halls interna kvalitetskontroll. Alla insamlade data kontrollerades och 

kvalitetssäkrades först av de lokala projektledarna i Irak och Afghanistan och 

därefter av Samuel Halls teamledare. På så sätt gick det att kontrollera att 

den insamlade informationen var logisk och stämde överens med kontexten. 

Samuel Halls egna processer kvalitetssäkringsprocesser visade att giltiga 

uppgifter som stämde överens med kontexten samlades in. I Irak, motsade ett 

fåtal respondenter sig själva. En respondent sade t.ex. att han inte var gift, 

men talade senare om sin fru. Andra var medvetet vaga om vissa aspekter av 

sin skyddsresa, men forskningsteamet bedömer att dessa inkonsekvenser 

hänger samman med rädsla för den personliga säkerheten. 

För att kontrollera att transkriberingar och översättningar var korrekta 

beställde Delmi som nämnts en oberoende auktoriserad översättning av 

stickprov ur två slumpmässigt utvalda intervjuer. Intervjuerna på dari och 

arabiska gav mycket tillfredsställande resultat, medan testet av intervjuer på 

kurdiska uppvisade några smärre avvikelser till följd av vissa saknade 

uppgifter i ljudfilen jämfört med transkriberingen. I dessa fall begärde Delmi 

nya transkriberingar av det lokala teamet i Irak. 

3.6 Analys av data 

Att ta sig an personliga erfarenheter av återvändande 
Våra data består av personliga berättelser om migrationserfarenheter. Det 

betyder att de kan berättas på ett annat sätt än hur en utomstående 

observatör eller offentliga myndigheter skulle kunna beskriva återvändande-

processen. 
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Vårt sätt att hantera uppgifterna hänger samman med den kvalitativa ansatsen 

i vår rapport. Detta är en studie av återvändarnas perspektiv. Uppgifterna 

representerar deras subjektiva erfarenheter av återvändande. Vi betraktar 

deras erfarenheter som berättelser. Ordet ”berättelse” har förknippats med 

olika betydelser och har använts på en rad olika sätt inom olika områden, ofta 

som synonymt med ”historia” (Riessman och Quinney 2011). Våra respondenter 

besvarade frågor som var utformade i kronologisk ordning, vilket gjorde att de 

på ett sätt kunde berätta en historia om ett misslyckat migrationsprojekt och 

hur de skulle förhålla sig till livet efter det. Vi tar oss an dessa vittnesmål som 

berättelser eftersom fokus ligger på tolkningen av de händelser som återges 

av just den individ som berättar sin historia (Bruner 1991). Deras erfarenheter 

behandlas på ett sätt som närmar sig narrativ analys, där berättelser 

betraktas som ett sätt för individen att rekonstruera och förklara sin 

verklighet. Därför ligger fokus på de personliga perspektiven i återvändarnas 

redogörelser, även om vi också ställer frågor om särskilda händelser, datum, 

siffror och specifika redogörelser. 

Berättelserna från våra informanter kan ge värdefulla inblickar i hur de har 

hanterat och anpassat sig till de olika faserna i migrationscykeln. Men deras 

vittnesmål visade också tvetydigheter, inkonsekvenser och motsägelser, vilket 

i sin tur väcker frågan om autenticitet och korrekthet i deras historier. För det 

första: vi har inte gjort någon systematisk faktakontroll och hade heller ingen 

ambition att göra detta i vår analys av data. Det är dessutom inte gängse 

förfarande i denna typ av studier. Några av de datum, platser och namn som 

nämns i uppgifterna är med största sannolikhet inte fullständigt korrekta, 

ibland sammanblandade och ibland feltolkade. Delvis på grund av sådana 

inkonsekvenser och motsägelser i uppgifterna avstår vi ofta från att ange 

exakta siffror för olika egenskaper och upplevelser. Ett annat skäl är att våra 

data, trots deras rika innehåll, ibland saknar nödvändig information i vissa fall. 

Därför tar vi hänsyn till att dessa data kanske inte alltid återspeglar korrekta 

fakta. 

Att systematisera data i Nvivo 
Nvivo, ett program som särskilt är utformat för kvalitativ forskning, användes 

för att systematisera och koda intervjuerna för att underlätta analysen. 

Programmet gör det möjligt att på djupet analysera stora mängder data 

genom att göra det lättare att klassificera, sortera och arrangera information. 
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I Nvivo går det att identifiera mönster, undersöka möjliga relationer och 

dubbelkontrollera information med hjälp av särskilda verktyg. Programmet 

kan granska olika relationer i uppgifterna och berika analysen med länkar till 

interna eller externa källor.12 Det gör det också möjligt att visa data på ett 

bättre sätt, fördelat på teman eller fallstudier. 

Innan uppgifterna importeras till Nvivo behövde transkriberingarna förberedas. 

De engelska transkriberingarna av intervjuerna lästes noggrant. Sedan 

klassificerades uppgifterna i varje intervju enligt på förhand fastställda 

aspekter, s.k. familjekoder. Aspekterna baserades på teori, tidigare forskning 

och särskilda faktorer som inkluderats utifrån information från experter inom 

fältet. Vissa aspekter kodades senare om till fria koder. Dessa är de nya 

faktorer som respondenterna lämnat information om som kan ha stor 

betydelse för återvändande och återintegrering. 

Spridning av resultat 
Citat från intervjuerna används för att illustrera några av de viktigaste 

slutsatserna. De har valts för att de har varit representativa, uttryckts med 

bestämdhet eller ibland för att de utgör avvikande ståndpunkter och undantag. 

Respondenterna har anonymiserats vid samtliga fall. Några intervjuer var 

särskilt välformulerade, men forskningsteamet försökte se till att olika 

respondenter citerades ordagrant för att illustrera resultatet. 

Diskussionen innefattar stöd av vissa diagram och siffror som har tagits fram 

med hjälp av Nvivo. De har utformats för att det ska bli lättare för läsaren att 

förstå logiken bakom de viktigaste slutsatserna. 

 
12 https://www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-analysis-
software/about/nvivo Hämtad den 18 september 2020. 

https://www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-analysis-software/about/nvivo
https://www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-analysis-software/about/nvivo
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För att ge en bättre förståelse av den process som våra respondenter gick 

igenom i Sverige beskriver vi i detta kapitel de viktigaste egenskaperna i den 

svenska policyn för asyl, återvändande och återintegrering. Vi tar också upp 

olika aktörers ansvarsområden och befogenheter och vilken typ av stöd som 

erbjuds. På så sätt kan man få en bild av de tillgängliga strukturer som ingår 

i återvändandet och hur de skulle kunna förenkla processen för enskilda 

personer. 

4.1 Från asyl till återvändande 
Det är i första hand utlänningslagen som styr avvisning och utvisning från 

Sverige. Dessutom innehåller EU:s återvändandepolitik vissa gemensamma 

regler, operativt samarbete mellan medlemsländer och samarbete med 

tredjeländer i fråga om återtagande av avvisade asylsökande eller irreguljära 

migranter. Återvändandedirektivet (2008/115/EG) från 2010 innehåller 

gemensamma regler för att kunna övertyga personer som lever irreguljärt 

i något medlemsland att återvända (Malm Lindberg 2020:41). 

En person som söker asyl i Sverige lämnar in sin ansökan till Migrations-

verket efter ankomsten. Efter slutförd asylutredning avgörs ärendet av en 

beslutsfattare vid Migrationsverket. I allmänhet fattas beslutet i överens-

kommelse med ansvarig handläggare på grundval av den information som 

finns tillgänglig i det specifika ärendet. Beslutet kan också baseras på den 

allmänna informationen om ursprungslandet i Lifos-databasen 

(Migrationsverket 2013).13 Den asylsökande har enligt utlänningslagen 

(SFS 2005:716) rätt att företrädas av ett juridiskt ombud, ofta en advokat, tills 

ett slutligt beslut har utfärdats. Det föreskrivs dock inte i lagen att det 

 
13 Lifos är Migrationsverkets expertenhet för juridisk information och information om 
ursprungsländer. Praxis har visat att den tillgängliga landsinformationen i Lifos har haft 
stor betydelse för bedömningen av trovärdigheten i asylsökandes berättelser i 
asylprocessen. 
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juridiska ombudet måste ha någon särskild examen eller ens ha någon 

utbildning i migrations- och asylrätt (SFS 2005:716, 18 kap.). Migrationsverket 

ansvarar för att se till att et juridiskt ombud som utses av myndigheten har 

tillräcklig och nödvändig kompetens för uppdraget (SOU 2020:54 s. 367). Den 

allmänna regeln eller de allmänna kriterierna för att bli utsedd som juridiskt 

ombud är att personen har en svensk examen i juridik eller har dokumentation 

som visar kännedom om och kompetens inom migrationsrätt, familjerätt, 

allmän förvaltningsrätt och dessutom har erfarenhet av att hantera ärenden i 

domstol (Migrationsverket 2020c). 

Enligt förvaltningslagen (SFS 2017:900) kan Migrationsverket besluta att säga 

upp ett juridiskt ombud som bedöms vara olämplig för att hantera ett visst 

asylärende, men det finns ingen möjlighet för myndigheten att säga upp 

juridiska ombud generellt.14 Slutligen har Migrationsverket ingen rätt att 

begränsa antalet förordnanden eller ärenden som ett juridiskt ombud kan ha 

samtidigt. Det är också möjligt, och det är mer eller mindre vanligt 

förekommande, att det utsedda juridiska ombudet överlämnar ärendet till en 

annan person, ofta på grund av tidsbrist (SOU 2020:54, s. 371–372). 

En asylsökande har lagstadgad rätt att få en tolk tilldelad för att bistå i 

kommunikationen mellan t.ex. handläggaren och den asylsökande under 

ansökningsintervjun och efterföljande samtal. Om det behövs tolk i samtal 

med det juridiska ombudet omfattas även dessa tjänster av denna lagstadgade 

rätt. Den asylsökande kan i viss mån påverka valet av tolk, framför allt 

personens kön och om det behövs särskild sakkunskap, t.ex. kunskaper i 

samband med hbtqi-relaterade ärenden, tar myndigheten hänsyn till det. 

Tolkare anlitas nästan alltid via tolktjänster och är inte anställda av 

Migrationsverket (Wadensjö et al. 2021).15 

Ett avslag på en ansökan kan överklagas inom tre veckor efter meddelandet 

om avslag. Om Migrationsverket inte ser någon anledning att ändra beslutet 

hänskjuts det till migrationsdomstolen, som är andra instans i ärendet. 

Migrationsdomstolen kan ändra beslutet eller fastslå beslutet. I det senare 

 
14 Fram till 2016 hade Migrationsverket en svartlista över juridiska ombud som inte 
uppfyllde de fastställda kraven, men denna användning av listor har kritiserats och har 
därför upphört. 
15 Information om tolkar samlades också in vid en intervju med Rustem Yunusov vid 
Migrationsverket den 28 januari 2021. 
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fallet kan den asylsökande överklaga på nytt hos Migrationsöverdomstolen 

inom tre veckor. Migrationsöverdomstolen prövar dock bara ett ärende om det 

saknas rättslig vägledning. Migrationsöverdomstolen är sista instans och 

besluten där blir praxisgrundande, alltså vägledande för både Migrations-

verkets och Migrationsdomstolens beslut i liknande ärenden. 

Efter att det slutliga beslutet om avslag vunnit laga kraft ska beslutet 

verkställas. Men för att ett beslut ska kunna verkställas får det inte finnas 

verkställighetshinder. Ett verkställighetshinder kan vara att den utländska 

medborgarens ursprungsland inte har för avsikt att ta emot personen när den 

återvänder från Sverige. Ett annat är om den sökande har blivit för sjuk för att 

resa eller om det politiska läget i ursprungslandet har ändrats så att det blir 

omöjligt att återvända (Migrationsverket, ej daterat-c). 

När återvändandebeslutet har vunnit laga kraft har en särskild enhet inom 

Migrationsverket i uppgift att för det första övertyga den sökande om att ordna 

ett frivilligt återvändande och för det andra erbjuda stöd under processen. 

Myndigheten har det övergripande ansvaret för verkställigheten, som anses 

vara uppfylld när den asylsökande har lämnat Sverige. Ett frivilligt åter-

vändande sker om den asylsökande självmant lämnar Sverige inom den 

angivna tidsfristen. Om den sökande inte är samarbetsvillig tar polisen över 

ärendet. Då kan utvisningsbeslutet verkställas med tvång, inbegripet förvar. 

Om den sökande saknas när personen kontaktas överlämnas ärendet också 

till polisen (Malm Lindberg 2020:47–48, SFS 2005:716, 12 kap.) 

De som får ett beslut om återvändande får också information om alternativen 

samt rådgivning. Beroende på vilket land som personen är medborgare i kan 

hen ha rätt till kontantstöd eller andra former av stöd för att underlätta 

återintegreringen i ursprungslandet. Ett villkor för att ha rätt till kontantstöd 

är att personen återvänder frivilligt. Denna möjlighet finns inte om personen 

avviker eller uttrycker att den inte har för avsikt att återvända, då lämnas 

ärendet över till polisen.  

Ett lagakraftvunnet beslut om återvändande ska verkställas inom fyra år. Om 

det inte gör det, t.ex. på grund av hinder, preskriberas beslutet, vilket innebär 

att ärendet avskrivs. Det betyder dock inte att den person som är föremål för 

beslutet beviljas asyl. I stället börjar processen om på nytt, om personen har 

stannat kvar eller påträffas i Sverige. Om en ny asylansökan lämnas in efter 

den perioden påbörjas en ny asylprocess (Malm Lindberg 2020:48–49). 
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Under asylprocessen har en asylsökande rätt att arbeta, men måste i så fall 

ha ett bevis (AT-UND) om undantag från kravet på arbetstillstånd. För att få ett 

sådant bevis måste den asylsökande visa upp korrekta identitetshandlingar 

eller något annat dokument för att bevisa sin identitet. Detta arbetstillstånd är 

också giltigt efter ett första avslag på asylansökan under överklagande-

perioden. Under återvändandeprocessen har återvändaren rätt att arbeta så 

länge hen samarbetar för att lämna landet och fram till det att beslutet om 

återvändande har vunnit laga kraft. Om den asylsökande har haft en 

anställning under väntan på ett beslut om asylansökan kan hon eller han 

ansöka om arbetstillstånd, om det blir avslag på asylansökan – och ”byta spår” 

(Malm Lindberg 2020:84–87; Migrationsverket ej daterat-a). 

Särskilda regler gäller om den asylsökande som fått avslag är ensam-

kommande barn och ungdomar. Personer som tillhör denna grupp kan också 

få avslag och tvingas lämna Sverige. Unicef (2019:2) bedömde att Sverige 

verkligen hade ett förfarande för att bedöma eller avgöra vad som var det 

bästa för ensamkommande eller ledsagade minderåriga som eventuellt skulle 

behöva återvända. Dessa bedömningar baseras dock sällan på de enskilda 

omständigheterna för barnet, utan utgår mer från generella observationer. 

Ensamkommande barn har rätt till lämpligt boende, vård, utbildning, skydd och 

stöd efter ett beslut om återvändande, även när ärendet har överlämnats till 

polis på grund av att ett barn inte är samarbetsvilligt. 

4.2 Den svenska återvändandepolitiken hamnar på 
dagordningen 
I början av 2000-talet ville svenska myndigheter att asylperioden skulle 

förbereda både för integration i samhället och för ett eventuellt återvändande. 

Syftet var därför att perioden skulle ägnas åt aktiviteter som kunde underlätta 

båda utfallen (SOU 2003:75). Förutsättningen för en sådan politik är att det inte 

finns någon konflikt mellan de båda alternativen. Redan då förekom en 

diskussion om huruvida Sverige borde anordna ett program med förberedelser 

för asylsökande som fått avslag och som väntade på att återvända 

(Brekke 2004:56). 

Kring 2010 hamnade återvändande högt på dagordningen för politiker och 

beslutsfattare och efter det stora inflödet av flyktingar 2015 har både vänster- 

och högerpartier tyckt att det har varit viktigt att ge myndigheterna fler och 
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skarpare verktyg för att kunna arbeta effektivare med återvändandeärenden 

genom att fastställa identitet, skapa bättre möjligheter att upptäcka irreguljära 

migranter, men också genom att sända ut flera särskilda sambandspersoner 

för återvändande vid viktiga ambassader och konsulat utomlands 

(EMN Sverige 2016:5, SOU 2017:93). Det främsta syftet med dessa 

ansträngningar var att få personer som inte hade tillstånd att vistas i Sverige 

att åka tillbaka (Malm Lindberg 2020). 

4.3 Stöd till återvändande och återintegrering 

Återetableringsstödet 
Precis som många andra europeiska länder har Sverige utvecklat och 

genomfört program för att underlätta återvändande och återintegrering och 

uppmuntra frivilligt återvändande, med stöd både in-kind och in-cash sedan 

slutet av 1990-talet (Regeringens proposition 1997/98:173, s. 47–48). 

Kontantstödet, det s.k. återetableringsstödet, ges ut till personer, såväl 

minderåriga som vuxna, som återvänder till ett land där det finns begränsade 

möjligheter till återetablering på grund av säkerhetsläget. Ansökningar ska 

inkomma inom två månader efter att meddelande om beslutet om avslag har 

mottagits eller från det att asylansökan dras tillbaka (Unicef 2019:39; 

Migrationsverket 2020b). 

Detta ekonomiska bidrag infördes först tillfälligt 2007 och förlängdes sedan 

(Regeringens proposition 2006/07:100; SFS 2007:640).16 Det motsvarar 

30 000 kronor för varje vuxen person över 18 år och 15 000 kronor för 

minderåriga upp till högst 75 000 kronor per familj. Detta kontantstöd har 

sedan dess delats ut till återvändare från bl.a. Afghanistan och Irak. I båda 

dessa länder har IOM redan från början ansvarat för utbetalningen för 

 
16 Redan så tidigt som 1999 fick kosovoalbaner med tillfälliga uppehållstillstånd som 
valde att återvända ett bidrag på 5 000 kronor per person eller högst 30 000 kronor till 
en familj. Detta stöd verkar mer ha varit ett försöksprojekt (Migrationsverket 2003:13). 
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Migrationsverkets räkning. Villkoren fastställs i ett avtal mellan dessa båda 

parter och uppdaterades nyligen (Statskontoret 2010:4, Migrationsverket 

2020b).17 

Sedan det infördes 2007 och fram till september 2020 ansökte omkring 

8 000 irakiska medborgare om, och beviljades, återetableringsstöd, och 

nästan 2 000 afghanska medborgare. Över tid har antalet mottagare från 

vardera land varierat kraftigt (Annika Cullblad, Migrationsverket, intervju den 

21 september 2020). 

Ett av de viktigaste kriterierna för att få det ekonomiska stödet är att 

återvändaren säkert ska visa att hen kommer att återvända till sitt hemland. 

I exemplet med afghanska återvändare har de som har uppgett att de vill 

återvända till Iran kort efter ankomsten till Afghanistan inte rätt till 

återetableringsstödet. Ett annat exempel är när en ansökan har fått avslag, 

men återvändaren inte har ansökt i tid efter beslutet om återvändande.18 

Stöd för återintegrering och andra typer av stöd 
Migrationsverket erbjuder också såväl ekonomiskt stöd som stöd för 

återintegrering via ERRIN.19 Detta ger återvändarna grundläggande stöd, t.ex. 

juridisk rådgivning, vård och ett tidsbegränsat boende. Återvändare till både 

Afghanistan och Irak kan få detta stöd. Det är tillgängligt för de som återvänder 

frivilligt och genom ofrivilligt återvändande, men med olika belopp: upp till 

sammanlagt 2 500 euro för frivilligt återvändande, och 2 000 för ”ofrivilligt” 

återvändande. Stödet via ERRIN riktas till vuxna, barn i familjer och barn utan 

vårdnadshavare som återvänder till sitt ursprungsland. För att få stödet krävs 

 
17 Stödmottagare har rätt till återetableringsstöd om följande villkor är uppfyllda: de har 
fått avslag på sin asylansökan eller har dragit tillbaka sin asylansökan i Sverige, de har 
för avsikt att självmant återvända till ett land där det finns begränsade möjligheter till 
återetablering på grund av säkerhetsläget, de kommer sannolikt att tas emot i det land 
som de har för avsikt att återvända till, de vistas i Sverige när de ansöker, de ansöker 
så snart som möjligt efter att de har fått avslag på sin asylansökan eller har dragit 
tillbaka den. 
18 Intervju med Annika Cullblad, Migrationsverket, 21 september 2020. 
19 ERRIN hette tidigare ERIN, dvs. European Reintegration Network. ERRIN-programmet 
finansieras av Europeiska kommissionen via Amif och av partnerinstitutionerna i de 
arton länder som är medlemmar i programmet. 
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en verifieringskontroll av de ansvariga statliga myndigheterna i partnerlandet, 

i detta fall Migrationsverket (ERRIN ej daterat).20 ERRIN-programmet har 

anlitat lokala tjänsteleverantörer som partner för att bistå återvändarna. 

Sverige började delta i ERRIN 2016 via Migrationsverket. Fram till december 

2017 var IOM tjänsteleverantören i Afghanistan och därefter tog en 

organisation vid namn International Returns and Reintegration Assistance 

(IRARA) över (IOM 2018). I Irak är ETTC tjänsteleverantör för ERRIN-

programmet i Irakiska Kurdistan samt i landets södra och centrala delar. 

I augusti 2018 avbröts hela programmet på grund av farhågor om uppgifts-

skyddet när den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft. Det 

betydde att inga ansökningar behandlades under en period, innan programmet 

aktiverades på nytt i slutet av samma år (Lindholm 2018; Carlsson Tenitskaja 

och Lindholm 2018). Stödet för återvändande till Afghanistan avbröts av 

Migrationsverket i februari 2019 på grund av att IRARA inte kunde lämna 

tillfredsställande faktureringsunderlag (Unicef 2019:11, 65; Migrationsverket 

ej daterat-b). Programmet aktiverades på nytt i Afghanistan i november 2019. 

Slutligen finns ett kontantbidrag som IOM tillhandahåller inom ramen för det 

EU-finansierade RADA-projektet. Det ges till personer som anländer genom 

eskorterade resor till Afghanistan, men inte till Irak. Bidraget uppgår till 

147 euro i lokal valuta och har sedan april 2019 ersatt ett tidigare in-kind-stöd 

som gavs mellan december 2016 och april 2019. Det tidigare stödet innefattade 

grundläggande medicinskt stöd, vidaretransport inne i landet samt tillfälligt 

boende i upp till två veckor.21 

Data från Migrationsverket tyder på att nästan alla som ansöker om stöd från 

ERRIN får det. Mer än 90 procent av de sökande får stöd och 2018–2020 fick 

ungefär 600 afghaner och lite drygt 600 irakier detta stöd (Migrationsverket 

2020b). 

 
20 Stödet från ERRIN kunde ges på många sätt, t.ex. hämtning på flygplatsen vid 
ankomsten, hjälp med den fortsatta resan i landet, tillfälligt boende, remisser till 
akutvård, andra grundläggande förnödenheter (ERRIN ej daterat). 
21 Intervjuer med informant A, ambassadsambandsperson vid den svenska polisen den 
5 juni 2020 och den 26 mars 2021 och med informant C, ambassadsambandsperson vid 
den svenska polisen den 16 april 2021. E-postkorrespondens den 20 april 2021 med IOM:s 
regionhuvudkontor i Helsingfors, Finland. 
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ERRIN:s ankomst- och återintegreringsstöd för afghanska återvändare i 

Sverige redovisades och utvärderas (på sätt och vis) av IOM 2016. Av 465 åter-

vändare mellan 2013 och 2016 tog 331 emot stöd från ERRIN. Av de 331 som fick 

stöd tog 241 emot hela stödet och 90 gjorde det inte, eftersom IOM inte 

lyckades få kontakt med dem efter den första interaktionen. Majoriteten av de 

som tog emot stöd startade egna företag, ofta livsmedelsbutiker och av de 

251 startade företagen var 170 fullt fungerande enligt organisationen 

(IOM 2017b). 

En annan del av stödstrukturen för asylsökande som fått avslag i Sverige är 

den information som lämnas, den utbildning och andra förberedelser som 

genomförs under asylprocessen eller efter det slutliga beslutet. Migrations-

verket påpekar ofta att det är viktigt att ha korrekt och realistisk information 

om situationen i ursprungsländerna för att kunna fatta ett välunderbyggt 

beslut och att detta även främjar återintegrering. 

Återvändande- och återtagandeavtal med Afghanistan 
och Irak 
Återvändande- eller återtagandeavtal är ett vanligt inslag i internationella 

förbindelser mellan sändar- och mottagarländer. De utformas för att göra det 

lättare att avlägsna personer som inte, eller som inte längre, uppfyller 

villkoren för inresa, vistelse eller bosättning i den anmodande staten 

(Europeiska kommissionen 2002:26). Enligt forskningen är sådana avtal inte 

särskilt effektiva, men de används ofta av stater för att främja återvändande 

(Janmyr 2015:5; Trauner och Kruse 2008:434). 

Sverige och Afghanistan har ett samförståndsavtal (MoU) från 2016 om 

återtagande av personer som har fått avslag på sina ansökningar om 

uppehållstillstånd. Avtalet omfattar stöd till de som befinner sig i 

återvändandeprocessen och skyldigheter för Afghanistan att ta emot 

återvändare och underlätta processen. I det svenska samförståndsavtalet 

nämns inte frivillig repatriering av flyktingar. Det verkar helt och hållet vara 

inriktat på att personer som har fått avslag på sina asyl- eller andra 

ansökningar ska återvända, via ofrivilligt återvändande eller assisterat 

frivilligt återvändande (Regeringen 2016; Amnesty 2017). 
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Sverige och Irak har ett återtagandeavtal i form av ett samförståndsavtal från 

2008. Det har liknande formuleringar som avtalet med Afghanistan och 

handlar om återvändande till Irak för före detta asylsökande och andra som 

har fått avslag på sina ansökningar (Utrikesdepartementet 2008). 

4.4 Asyl- och återvändandeprocessen ur olika 
perspektiv 

Avslag på ansökan – Återvändande i fokus under 
processen? 
Enligt utlänningslagen (SFS 2005:716) ska ett beslut vara skriftligt och 

innehålla de skäl som ligger till grund för beslutet. Detta gäller för beslut om 

t.ex. avvisning eller utvisning. Migrationsverkets egen målsättning är att den 

asylsökande ska förstå beslutet, alternativen och processen i sig. I detta ingår 

information om vikten av pass och identifieringshandlingar och om personens 

eget ansvar under den efterföljande processen (Migrationsverket 2019a). Om 

ärendet är sådant att det krävs en fortsatt dialog, t.ex. om ärendet inte kan 

verkställas eller om det saknas id-handlingar, finns det möjlighet (men det är 

inte nödvändigt) att ha ett uppföljningssamtal. Det samtalet har i stort sett 

samma mål som underrättelsesamtalet (Migrationsverket 2019b, c). 

Hur myndighetens beslut formuleras och hur de uppfattas av de enskilda 

asylsökande kan inte enbart bedömas med hänsyn till lagstiftningen och 

Migrationsverkets standarder. Av tidigare studier inom detta område vet vi att 

utformningen av besluten ofta hade brister i fråga om såväl struktur som 

rättsligt resonemang. Den information som lämnades var skriven på ett sätt 

som gjorde det svårt för den asylsökande att förstå varför Migrationsverket 

gjorde en viss bedömning. 

Det är svårt att se vilka skäl myndigheten egentligen hade för beslutet och 

vilken information som avsåg andra frågor än beslutet. Besluten var dessutom 

utformade på ett sätt som inte gav tillräckligt med information till den 

asylsökande som sannolikt ville ha en mer grundlig förklaring. Skälen för ett 

beslut verkade ofta enbart beröra frågan på ett ytligt sätt (SOU 2013:37,  

s. 24–25.) En liknande företeelse belystes också i en inspektionsrapport från 

Justitieombudsmannen (JO) som kom till en liknande slutsats – att beslutens 

utformning i vissa fall gjorde det svårt att hitta det som var viktigast för 
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individen. De var inte alltid anpassade till de enskilda ärendena och 

utformningen baserades därför inte på de omständigheter som var relevanta 

för ett visst asylärende (JO 2016). 

Data från Delmis rapport 2020:1 visar att det sällan hålls ytterligare samtal 

med återvändaren för att förklara situationen eller omständigheterna när det 

första underrättelsesamtalet väl har ägt rum. I denna studie pekade 

informanter vid Migrationsverket på brist på tid och pengar i kombination med 

den allmänna uppfattningen att uppföljningssamtal sällan brukade vara 

givande (Malm Lindberg 2020).  

Nöjdhetsförklaringen 
Enligt migrationslagstiftningen i utlänningslagen finns begreppet 

”nöjdhetsförklaring”, som innebär att en asylsökande som har fått avslag har 

möjlighet att förklara att hen inte kommer att överklaga beslutet. Det betyder 

att den sökande förlorar rätten att överklaga ett av- eller utvisningsbeslut och 

drar tillbaka alla pågående överklaganden och/eller ansökningar om olika 

tillstånd. Detta är ett slutgiltigt yttrande i den bemärkelsen att det inte går att 

dra tillbaka en nöjdhetsförklaring (SFS 2005:716). 

Migrationsverket genomför underrättelsesamtalet, dvs. när den asylsökande 

underrättas om beslutet på ett av myndighetens kontor. Syftet med 

underrättelsemötet är att förvissa sig om att den asylsökande förstår beslutet 

och är medveten om vilka möjligheter som finns, inklusive nöjdhets-

förklaringen (Migrationsverket 2019a). I sådana fall ska ett juridiskt ombud22 

i egenskap av den asylsökandes företrädare vägleda hen genom processen 

efter beslutet. 

Enligt den offentliga utredningen 2013 förklarade det juridiskt ombud sällan 

beslutet mer grundligt, utan man inriktade sig oftare på möjligheterna att 

överklaga. Det var inte ovanligt att asylsökande tog hjälp av anhöriga eller 

bekanta med kunskaper i svenska, eller använde sig av någon översättnings-

funktion på internet för att förstå innehållet i sitt beslut (SOU 2013:37, s. 203).   

 
22 Ett juridiskt ombud är en advokat eller en annan person med juridisk kompetens som 
man har rätt att förordna (anlita) enligt rättshjälpslagen, som företrädare i vissa 
officiella beslut, om t.ex. utvisning. Kostnaderna täcks av staten. 
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Lagar och regler för återvändande och återintegrering 

Så vitt vi vet är det okänt om dessa omständigheter, enligt vad som har 

framkommit i utredningar eller undersökningar, också påverkade nöjdhets-

förklaringen i den bemärkelsen att den asylsökande kan feltolka reglerna. 

Förberedd för återvändande 
När ett återvändandebeslut har utfärdats och vunnit laga kraft behåller alla 

minderåriga oavsett uppehållstillstånd rätten att gå i förskola samt grund-

skola och gymnasium, även om de eller deras föräldrar inte längre är 

asylsökande (SOU 2010:5; Bunar 2017:4). Alla andra före detta asylsökande 

utom minderåriga förlorar rätten att delta i organiserad verksamhet som 

kräver ett LMA-kort. Före detta asylsökande brukar inte heller erbjudas någon 

annan organiserad verksamhet, varken utbildnings- eller yrkesverksamhet, 

med direkt koppling till återvändandet.23 

Frivilligt återvändande, jämfört med ofrivilligt 
återvändande och resan tillbaka till hemlandet 
Om en asylsökande som har fått avslag på sin asylansökan inte lämnar landet 

under den fastställda tidsfristen för frivilligt återvändande kommer hen att 

beläggas med återreseförbud till Schengenområdet i upp till fem år. 

Det är endast de som återvänder frivilligt eller som har dragit tillbaka sin 

asylansökan som kan få återetableringsstöd. Ansökan om det måste lämnas in 

inom två månader från det slutliga beslutet. För att få återetableringsstöd 

måste man kunna visa upp ett utresebevis. Detta är ett intyg från 

Migrationsverket (eller ibland från polisen) som måste visas upp för 

gränskontrollen vid utresan från Sverige, för att dokumentera att man lämnar 

svenskt territorium (Rikspolisstyrelsen 2014: 17–19). När återvändaren har 

registrerats som utrest från Sverige inleds processen med att dela ut 

återetableringsstödet. 

 
23 Informationen lämnades av Hugo Rickberg, Migrationsverket (2021) och  
Kjell-Terje Torvik (2021a), ICMPD och ERRIN, tidigare vid Migrationsverket. 



52 

Constanza Vera Larrucea, Henrik Malm Lindberg och André Asplund 

När upphör Sveriges ansvar i återvändandeprocessen? 
Återvändandeprocessen är inte nödvändigtvis avslutad i och med att 

migranten har återvänt till ursprungslandet. Om polisen eller kriminalvårdens 

transportenhet ledsagar återvändaren måste de kontrollera att återtagandet 

har genomförts (Rikspolisstyrelsen 2014:19–20). De statliga myndigheterna och 

andra offentliga myndigheter i ursprungslandet kanske vägrar att ta emot 

återvändaren genom att t.ex. hävda att det finns felaktigheter i fråga om 

identifikations- eller andra handlingar.
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5. En turbulent region: push-
faktorer och 
migrationsmönster 

Det stora inflödet av afghanska asylsökande blev ett hett ämne i svenska 

nyhetsmedier, särskilt efter de många ensamkommande barn och ungdomar 

som skickades tillbaka till Afghanistan för att de saknade grunder för asyl. 

Intresset är dock mindre för en av de största grupperna med invandrar-

bakgrund i Sverige, irakier. Migranter från Irak är dock betydligt äldre och har 

kommit i större antal än de afghanska. 

Både det afghanska och det irakiska samhället präglas av brist på säkerhet 

och en hög grad av statligt sanktionerat politiskt våld. Under de senaste fem 

åren har båda länderna fått de sämsta placeringarna på det globala terrorist-

indexet.24 De är också två av världens mest korrupta länder – med 20 poäng 

av 100 i Transparency Internationals korruptionsindex.25 

I detta kapitel finns en kort beskrivning av de sammanlänkade ekonomiska, 

historiska och politiska förhållanden som har lett till konflikter och oroligheter 

och skapat flyktingmigration till länder i väst. Detta är alltså en viktig del i 

pusslet för att förstå migrationsmönster och förutsättningar för återvändande 

och återintegration. 

 
24 Både Afghanistan och Irak har konsekvent legat på den högsta nivån, 5, under 
perioden 2015–2019. Med politisk terror avses kränkningar av en persons grundläggande 
mänskliga rättigheter till fysisk integritet av statliga aktörer inom statens territorium. 
Beräkningarna bygger på uppgifter från Amnesty International, Human Rights Watch och 
USA:s utrikesdepartement. Skalan täcker terrorns omfattning, intensitet och räckvidd 
(The Political Terror Scale 2020). http://www.politicalterrorscale.org/ 
25 Afghanistans och Iraks poäng var 19 respektive 21 2020 på en skala på 0–100 där 0 är 
lika med den högsta nivån av upplevd korruption i den offentliga sektorn. Det betyder att 
länderna hamnar bland de lägsta i världsrankningen och även har låga poäng i ett 
regionalt sammanhang. Korruption mäts på en skala med 13 indikatorer, som mutor, 
förskingring, nepotism osv. (Transparency International 2020). 
https://www.transparency.org/ 

http://www.politicalterrorscale.org/
https://www.transparency.org/
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5.1 Etniska grupper, instabilitet och migration i 
Afghanistan 
Befolkningen i Afghanistan26 är uppdelad i en mängd större och mindre etniska 

grupper. Grupperna varierar i storlek, inflytande och geografisk utbredning 

och en stor del av oroligheterna och våldet i Afghanistan har sina rötter i 

konflikter mellan och förföljelser av olika grupper. I den bemärkelsen har den 

afghanska identiteten fram till helt nyligen haft mindre betydelse än den 

etniska, framför allt i landets landsbygdsområden, där klantillhörighet och 

etniska grupper är viktigare för individen (Barfield 2010:17). 

Pashtunerna är den största etniska gruppen i landet (40 procent), följd av 

tadzjiker (30 procent) och hazarer (20 procent) som till största delen lever i 

centrala Afghanistan, i regionen Hazarajat och i de flesta afghanska städer 

(Singh 2001). Hazarer har kontinuerligt rest och migrerat från Afghanistan till 

grannländerna. Nästan en miljon lever i Iran och omkring 650 000 är bosatta i 

Pakistan. Sedan slutet av 1800-talet har hazarer (som till övervägande del är 

shiamuslimer) förföljts och betraktats som otrogna, senast av talibanerna 

(McCauley 2002:60). Dessutom har IS riktat in sig på denna grupp för att den 

har ”fel” religiös anknytning och påstås har nära band till Iran (EASO 2019). 

Längst ned på den afghanska samhällsstegen har det varit svårt för hazarer 

att nå social rörlighet. Deras ställning förbättrades dock efter talibanregimens 

fall och hazarer är nu erkända i konstitutionen som en del av den afghanska 

nationen (Barfield 2010:26). 

Sovjetunionens ockupation av Afghanistan 1979 och de efterföljande upproren 

under ledning av mujahedin ledde till att stora mängder migranter flydde till 

grannländerna. En mindre andel lyckades också ta sig till väst (Colville 1998:6; 

Oeppen 2009:80; van Houte 2016). År 1990 levde mer än sex miljoner afghaner 

i exil – mer än tre miljoner i Pakistan och nästan lika många i Iran  

 
26 Antalet invånare i Afghanistan är omtvistat. Befolkningen uppskattades till 33 miljoner 
2019 av den afghanska statistik- och informationsmyndigheten. 
https://tolonews.com/afghanistan/nsia-estimates-afghanistan-population-329m 
FN uppskattar siffran till cirka 39 miljoner år 2020. 
https://population.un.org/wpp/Download/Files/1_Indicators%20(Standard)/EXCEL_FILES/
1_Population/WPP2019_POP_F01_1_TOTAL_POPULATION_BOTH_SEXES.xlsx 

https://population.un.org/wpp/Download/Files/1_Indicators%20(Standard)/EXCEL_FILES/1_Population/WPP2019_POP_F01_1_TOTAL_POPULATION_BOTH_SEXES.xlsx
https://population.un.org/wpp/Download/Files/1_Indicators%20(Standard)/EXCEL_FILES/1_Population/WPP2019_POP_F01_1_TOTAL_POPULATION_BOTH_SEXES.xlsx


55 

En turbulent region: push-faktorer och migrationsmönster 

(Marsden 1999:56). I slutet av 1990-talet hade ungefär fyra miljoner afghaner 

återvänt, vilket är det största återvändandet och den största repatrieringen av 

en enskild flyktinggrupp i historien (UNHCR 1998; Colville 1998:6). 

En ny våg av flyktingmigration utlöstes 1996 när talibanerna tog makten, åtföljt 

av en intensiv etnisk förföljelse och massakrer på framför allt hazarer. Efter 

talibanernas fall återvände mer än fem miljoner afghaner, de flesta från 

Pakistan och många från Iran (Monsutti 2008:60; Oeppen 2009:82; van Houte 

2016:48). Många av de som återvände i början av 2000-talet motiverades av 

utsikterna till en normal tillvaro, mindre våld, nya möjligheter och en vilja att 

delta i landets återuppbyggnad. En stor del av dem kom till ett land som de 

inte hade sett på tiotals år, eller kanske aldrig hade besökt, eftersom de hade 

fötts utomlands (Colville 1998:6; Monsutti 2008:60-61; Majidi 2017a:7). Till följd 

av ett allt sämre säkerhetsläge och ett föränderligt politiskt landskap har 

utvandringen återigen ökat kraftigt under de senaste tio åren och många av de 

som tidigare hade återvänt har migrerat på nytt (Bizhan 2016). 

Konflikter och osäkerhet präglar fortfarande livet i Afghanistan. Från 2015 

lades terrororganisationen IS till listan över säkerhetshot, som sedan tidigare 

innehöll talibanerna och ett antal krigsherrar (Donini et al. 2016:3; van Houte 

2016:51). Det internationella samfundet har inlett ambitiösa återuppbyggnads-

program via utvecklingsbistånd och omfattande återvändande- och 

repatrieringsprogram, men behoven i samhället och hos enskilda personer är 

enorma (van Houte 2016:46-47). ALCS (2018) målade en dyster bild över allt 

sämre förhållanden under 2010-talet. Mer än hälften av den afghanska 

befolkningen levde under den nationella fattigdomsgränsen, vilket pekar på en 

kraftig försämring i välfärden mellan 2011–2012 och 2016–2017. Det fanns flera 

orsaker till detta, däribland stagnerande ekonomisk tillväxt, ökat demografiskt 

tryck från en växande befolkning och ett försämrat säkerhetsläge. 

Afghanska migrationsmönster 
I takt med att migrations- och integrationspolitiken i grannländerna skärptes 

uppfattades den etablerade afghanska diasporan i många västländer som ett 

bevis på att det gick att få uppehållstillstånd och luta sig mot nätverk som 

kunde ge drägliga, eller till och med goda livsvillkor (Koser 2014; van Houte 

2016:56). Det betydde att även människor med mer blygsamma resurser 

började migrera längre västerut, och många hoppades kunna ta sig till Europa 

och USA. Under 2015 fördubblades antalet människor som sökte asyl för 
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första gången i Europa. En avsevärd andel av dem kom till Sverige 

(Majidi 2017a:7). Efter den kraftiga ökningen av migranter som kom in i Europa 

kring 2015 infördes en mängd restriktiva åtgärder och antalet erkännanden av 

flyktingstatus sjönk dramatiskt (van Houte et al. 2016; van Houte 2016: 51–57). 

De demografiska egenskaperna hos afghanska migranter har förändrats 

under de senaste decennierna. De afghaner som har migrerat mer nyligen kan 

i stora drag delas in i tre grupper som migrerar av delvis olika anledningar. 

En grupp är ensamkommande barn och ungdomar, som till största delen är 

manliga hazarer. Denna grupp innefattar hazarer som lever utanför 

Afghanistan, ibland som andra generationens flyktingar med liten anknytning 

till hemlandet. Oavsett konfliktläget har unga hazarer t.ex. ofta migrerat från 

Afghanistans bergiga centrala delar till städerna i Iran, för att bredda sina 

sociala nätverk, men även som en slags initiationsrit in i vuxenvärlden. De är 

ofta rädda för att bli förföljda på grund av sin etniska och religiösa bakgrund, 

både av regeringen och av lokalbefolkningen (Monsutti 2007). 

En annan grupp består av afghaner från landets södra och östra delar, från 

både landsbygd och städer. De flyr framför allt från våldsamheter eller risk för 

tvångsrekrytering från alla sidor i konflikten och oroligheterna. 

Ytterligare en grupp migranter från Afghanistan utgörs av stadsbor, främst 

från Kabul, som tillhör en framväxande medelklass och ofta är ganska 

välutbildade. De kanske har förlorat sin inkomst på grund av nedskärningar i 

utvecklingsprogram eller det ekonomiska läget. Deras migration är alltså mer 

motiverad av ekonomiska skäl, men de kan också vara rädda för förföljelse 

och repressalier från delar av det afghanska samhället (Donini et al.  

2016:31–32). 

Återvändandemigration till Afghanistan 
Det har gjorts allt fler studier av återvändare till Afghanistan och de flesta 

bekräftar att processen är komplex. Efter talibanernas fall i början av  

2000-talet pekar några på att det stora antalet återvändare var för mycket att 

hantera för Afghanistans begränsade absorptionsförmåga (Stigter 2006: 115-7; 

Turton och Marsden 2002). Ett av problemen, vilket belysts av Opel (2005), var 

att arbetsmarknaden i städerna inte växte tillräckligt snabbt för att kunna ta 
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emot det ökande inflödet av återvändare till städerna. Özerdem och Sofizada 

(2006) menade att det internationella samfundets brist på en samordnad 

strategi för återvändande och repatriering gjorde det svårt att skapa hållbara 

lösningar för dessa återvändare. 

Afghansk migration till Sverige 
Den afghanska migrationen till Sverige var minimal fram till 2000-talet, då 

några afghaner anlände som kvotflyktingar och andra fick tillstånd som 

asylsökande (SCB 2000). Åren 2015–2016 ökade antalet afghaner som sökte 

asyl i Sverige dramatiskt, precis som i Tyskland (Parusel och Schneider 2017). 

Sammanlagt fick mer än 70 000 afghaner uppehållstillstånd under perioden 

2000–2019 (SCB 2020). 

Den afghanska migrationen har tydligt samband med sökandet efter skydd och 

en stor majoritet av de uppehållstillstånd som har utfärdats har beviljats av 

den anledningen. Dessutom var en stor andel av de afghaner – främst med 

hazarisk bakgrund – som kom till Sverige och fick uppehållstillstånd 

ensamkommande barn och ungdomar och Sverige stack också ut i en 

europeisk kontext i det avseende (Celikaksoy och Wadensjö 2018). Många 

afghanska migranter har tidigare bott i andra länder, framför allt Iran. Detta 

gäller inte minst ensamkommande minderåriga, men eftersom de inte har 

erkänts formellt och saknar tillförlitliga möjligheter, migrerar de i stället till 

Sverige. Afghanska migranter, i synnerhet ensamkommande barn och 

ungdomar, har fått stor uppmärksamhet i civilsamhället, nyhetsmedierna och 

i den politiska debatten (EMN Sverige 2019:22). Organisationer som arbetar för 

att tillvarata deras intressen har agerat å deras vägnar, och den nya 

gymnasielagen infördes som en reaktion på de ensamkommandes osäkra 

situation. 
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Figur 2. Uppehållstillstånd för afghaner 2000–2019. 
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Källa: SCB (2020) (behandling och redigering av data av Delmi). 

5.2 Den irakiska kontexten 
Irak har också drabbats hårt av krig, oroligheter, etniska, sekteristiska och 

religiösa konflikter och på senare tid även en ökad mängd angrepp från 

terroristgrupper och religiösa fundamentalister. 

Historia, etniska och religiösa spänningar och konflikter 
Det moderna Irak utvecklades efter det socialistiska arabiska Baathpartiets 

och militärens maktövertagande 1968. Baathpartiet hade en sekulärt 

socialistisk och aggressivt nationalistisk ideologi och styret kom snart att 

präglas av klientelism. Trots en auktoritär regim och förföljelse av olika 

grupper präglades den första tiden också av hög ekonomisk tillväxt och 

kraftigt ökande välstånd, framför allt tack vare de stora oljeintäkterna som 

ökade ännu mer när oljepriserna sköt i höjden. 

Regimen blev ännu mer hårdför under Saddam Husseins styre 1979–2003, då 

förtryck och förföljelser blev allt vanligare – av kurder i norr och 

shiamuslimer, framför allt i söder. Under denna tid var landet även involverat 



59 

En turbulent region: push-faktorer och migrationsmönster 

i krig och konflikt, med Iran 1980–1988 och mot USA-ledda militära styrkor i 

det första och andra Gulfkriget. Efter den irakiska förlusten i det första 

Gulfkriget 1990–1991 försökte de förtryckta kurderna i norr och 

shiamuslimerna i söder att passa på när den irakiska militären var försvagad 

och gjorde uppror mot Baathpartiets styre. Shiamuslimernas uppror i söder 

slogs ned av regimen, men USA och EU införde en flygförbudszon för att 

skydda kurderna. Detta kom att bidra till den kurdiska självständigheten och 

ledde i sin tur till att det delvis självständiga Irakiska Kurdistan bildades 1991 

och att Saddam Husseins trupper tvingades lämna området (Black 2007). 

Under 1990-talet utfärdade FN sanktioner mot Irak som helhet och Saddams 

regim vidtog samma åtgärder mot Irakiska Kurdistan. Den kurdiska regionen 

drabbades därmed av dubbla sanktioner, samtidigt som det uppstod en militär 

konflikt mellan de båda dominerande politiska faktionerna i Irakiska Kurdistan, 

Kurdistans demokratiska parti (KDP) och Kurdistan patriotiska union (PUK), 

vilket ledde till en katastrofalt ökad fattigdom i området. Ekonomin och 

säkerhetsläget drev fram en kraftigt ökad asyl-utvandring mot Europa 

(Strand et al. 2016). 

Saddam Husseins fall utgjorde slutet på Baathpartiets 35-åriga styre. 

Diktaturen byttes mot en skör demokrati, men samtidigt växte sekteristiska, 

etniska och religiösa rörelser och milisgrupper fram på nytt, parallellt med att 

klanlojaliteter och patriarkala auktoritära mönster fick nytt fäste (La Vecchia 

Mikkola 2013). De kommande åren skulle präglas av ett våldsamt sekteristiskt 

inbördeskrig och konflikter. Iraks ekonomi försämrades under 1990-talet på 

grund av ekonomisk misskötsel och FN:s sanktioner mot landet. Vid 

millennieskiftet började den irakiska ekonomin att växa igen, eftersom flera 

länder struntade i FN:s sanktioner. Det ekonomiska läget är dock 

oförutsägbart, med tvära kast mellan uppgångar och fall, ofta till följd av 

förändringar i oljeinkomsterna. Till detta ska läggas IS, som genom en brutal 

offensiv på irakiskt område 2014 lyckades ta kontroll över stora delar av norra 

och västra Irak, bland annat storstäder som Mosul och Falluja. Både kurdiska 

styrkor, Peshmerga, och irakisk militär stred för att kasta ut organisationen 

och lyckades till slut 2017. Dessa väpnade konflikter och den politiska oron 

bidrog till att den irakiska ekonomin genomgick en kraftig konjunkturnedgång 

2014–2016 (t.ex. Edgcumbe 2020; Strand et al. 2016). 
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Politiskt, ekonomiskt och socialt kan dagens Irak i bästa fall betraktas som 

”oförutsägbart”. I den plan för humanitära insatser i Irak som FN:s kontor för 

samordning av humanitära frågor (OCHA) publicerade i januari 2020 

konstaterades att ”[m]ed sin utsatthet för politisk instabilitet, våld, korruption, 

väpnade konflikter och naturkatastrofer… är Irak något så ovanligt som ett 

högre medelinkomstland som bedöms löpa ’mycket stor risk’ för en humanitär 

kris som kräver internationellt bistånd ” (OCHA 2020:11). Den senaste 

händelseutvecklingen i Irak speglar också den instabilitet som har plågat 

landet så länge. Med denna korta bakgrundsbeskrivning är det lätt att förstå 

varför landet under de senaste femtio åren har haft en massiv migration, såväl 

internt som externt. 

Migrationsmönster och etnisk sammansättning i Irak 
Irak har 40 miljoner invånare och mer än 10 miljoner irakier lever i diasporan. 

Landet har tre stora etnisk-religiösa grupper: Shia, sunni och kurder. Det är 

omtvistat exakt hur stor respektive grupp är.27 Muslimska araber utgör en stor 

majoritet i Irak och motsvarar 75–80 procent enligt vissa beräkningar. 

Muslimska kurder, ungefär fem miljoner, är den näst största etniska gruppen 

och beräknas utgöra 15–20 procent av befolkningen. De flesta muslimska 

araber i Irak är shiamuslimer, medan en minoritet är sunni. Beräkningar från 

2015 pekar på att fördelningen är ungefär 15 miljoner shia och 9 miljoner sunni. 

Den övervägande majoriteten av kurderna är muslimer. En stor majoritet av 

de muslimska kurderna är sunni och endast en liten minoritet är shia. Övriga 

etniska och religiösa grupper i Irak verkar utgöra ungefär fem procent av 

befolkningen.28 I religiösa tal är ungefär två tredjedelar av irakierna shia, en 

tredjedel är sunni. Ungefär fem procent tillhör andra religioner. Kristna utgör 

en procent och övriga religioner motsvarar mellan en och fyra procent 

(Europaparlamentets utredningstjänst 2015:3–4; CIA World Factbook on 

Iraq 2020). 

 
27 På grund av de stora och ibland våldsamma etniska och religiösa spänningarna är 
frågan om etnicitet och religiös tillhörighet politiserad och svår att mäta. Därför kan 
beräkningarna skilja sig – ibland avsevärt – mellan olika källor. Den internationella 
krisgruppen (2008) påpekar att siffror från folkräkningar ”alltid betraktas som mycket 
problematiska på grund av misstankar om att de har manipulerats av staten”, eftersom 
irakiska medborgare enbart kunde ange om de tillhörde den arabiska eller kurdiska 
etniska gruppen. 
28 De övriga innefattar en mängd mindre minoriteter, som turkmener, yezidier, shabaker, 
yarsaner, beduiner, romer, assyirer, tjerkesser, sabéer-mandéer och perser. 
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Irak har också en lång historia av in- och utvandring från grannländer. I dag 

lever ungefär 250 000 syriska flyktingar i Irak efter kriget i Syrien och cirka 

40 000 flyktingar från andra länder i området (UNHCR 2020). Ytterligare en 

grupp som huvudsakligen anlände på 1970-talet var en grupp högkvalificerade 

arbetskraftsmigranter, på grund av den kraftigt växande oljeindustrin 

(Chatelard 2009). 

Till följd av stora etnisk-religiösa spänningar, ett auktoritärt och repressivt 

styre och långa perioder av krig har olika grupper tvingats fly, utvisats eller 

migrerat från Irak. Ofrivillig migration i större omfattning från Irak inleddes 

kring 1980 när regimen utvisade medborgare, främst shiitiska araber och 

shiitiska kurder av iranskt ursprung, i ett försök att arabisera landet. Andra 

minoriteter började fly från Irak av politiska, ideologiska och etnisk-religiösa 

skäl, ofta till grannländer som Jordanien eller Syrien (Chatelard 2009:10). 

Många kurder flydde från Irakiska Kurdistan under perioden 1975–1991 och 

många kom också till Europa – bland annat Sverige – för att söka asyl 

(Strand et al. 2016). 

Invasionen av Kuwait 1990, det interna upproret och de repressalier som följde 

i landets södra och norra delar, tillsammans med det ekonomiska embargo 

som FN utfärdade ledde till en mängd flyktingar såväl inom som utanför Irak. 

En ström av välutbildade irakier lämnade landet och fick jobb som kvalificerade 

migrantarbetare i flera arabländer. Några lyckades också ta sig in och bosätta 

sig i Europa eller USA med hjälp av arbets- eller studietillstånd. Andra 

investerade i fastigheter och företag och fick på så sätt uppehållstillstånd i 

grannländer (Chatelard 2009, 2010). Inre stridigheter mellan kurdiska grupper 

och milisgrupper i slutet av 1990-talet bidrog också till flyktingströmmen 

(Strand et al. 2016). 

Shiiter hade varit i majoritet i Irak, men sunnitiska araber hade haft kontrollen 

över de viktigaste institutionerna och befattningarna både inom den offentliga 

förvaltningen och i armén. Därför kände såväl shiiter som kurder sig 

alienerade och mötte diskriminering, förföljelse, tvångsförflyttning och utvisning. 

När Baathregimen störtades 2003 återvände omkring 500 000 tidigare 

internflyktingar till framför allt norra Irak, men även till landets shia-

dominerade södra delar. Detta ledde i sin tur till en tvångsförflyttning av 

ungefär 200 000 människor som hade bott i återvändarnas hem (Romano 2005; 

Van der Auweraert 2011). 
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Efter bombningen av Al-Askari-moskén 2006 trappades det sekteristiska 

våldet upp och när det var som värst dödades närmare 1 000 personer varje 

vecka. Miljontals tvingades att fly inom landet och hundratusentals flydde 

utomlands, de flesta till grannländer som Jordanien och Syrien, Iran och 

Libanon (Edgecumbe 2020; Respond 2018). 

År 2015 beräknades att irakiska internflyktingar och syriska flyktingar utgjorde 

mer än 20 procent av befolkningen i Irakiska Kurdistan (KRI), vilket skapade 

enorma sociala och ekonomiska påfrestningar för den autonoma regionen 

(Respond 2018; Strand et al. 2016). När konflikten i Irak var som svårast 

beräknar man att hela sex miljoner människor var internflyktingar. I dag har 

antalet minskat till cirka 1,3 miljoner, men de humanitära behoven är fortfarande 

enorma och skyddet, särskilt för sårbara grupper, är ett stort bekymmer 

(OCHA 2019; 2020; UNHCR 2020). 

Återvändandemigration till Irak 
Perioden efter Saddams fall väckte stora förhoppningar bland dem som 

återvände frivilligt. Studier visar dock att det fanns flera strukturella och 

politiska problem som i kombination med det sköra säkerhetsläget försvårade 

möjligheterna att återvända och återintegreras på ett bra sätt (Romano 2005). 

I motsats till Afghanistan har det tidigare gjorts ansträngningar för att 

uppmuntra människor att återvända till Irak som ett led i återuppbyggnads-

arbetet efter konflikten. Olika organ och europeiska länder utvecklade 

särskilda program för repatriering av kurder till Irakiska Kurdistan 

(Emanuelsson 2008; King, 2008). 

IS framryckningar omintetgjorde många tidigare återvändarinsatser. Men när 

militära aktörer återtog förlorade områden började både internflyktingar och 

asylsökande att återvända. Säkerhetsförhållandena och de materiella villkoren 

har dock varit svåra, åtminstone för internflyktingar (Davis et al. 2018). 

När man efter en konflikt återvänder till ett sekteristiskt och ofta våldsamt 

samhälle präglat av klientelism är det viktigt att tillhöra eller ha anknytning till 

de sekteristiska politiska grupper som kontrollerar ministerier och 

myndigheter – för att kunna få in en fot i samhället (Edgecumbe 2020; 

Iaria 2010). 
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Irakisk migration till Sverige 
Mellan 1980 och 1999 kom mer än 30 000 flyktingar från Irak, följda av drygt 

20 000 anhöriga. Från millennieskiftet och fram till 2019 fick mer än 

130 000 irakier uppehållstillstånd. Irakier är den näst största gruppen 

invandrare i Sverige (SCB 2019). 

Två krig inom en period av tjugo år, den kurdiska självständighetskampen och 

de pågående etnisk-religiösa konflikterna har varit de viktigaste drivkrafterna 

för den irakiska migrationen till Sverige (Sharif 2019). Fram till den USA-ledda 

invasionen av Irak 2003 kom det förhållandevis få irakiska flyktingar till 

Sverige. Toppen nåddes 2007–2008 när USA började lämna landet (se figur 2). 

Det stora inflödet berodde delvis på de förhållandevis liberala asylreglerna i 

Sverige vid den tiden och på att irakier behandlades som och beviljades 

flyktingstatus som grupp – vilket ledde till att 90 procent fick sina ansökningar 

godkända (Andersson et al. 2010; Sharif 2019; Bevelander 2007). 

Figur 3. Uppehållstillstånd för irakier 2000–2019. 
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Källa: SCB (2020) (behandling och redigering av data av Delmi). 
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5.3 En statistisk översikt över återvändandet från 
Sverige till Afghanistan och Irak 
Afghanska och irakiska medborgare är överrepresenterade bland de 

asylsökande som har fått ett negativt asylbeslut i Sverige efter den kraftiga 

ökningen av migranter som kom till Sverige 2015. I takt med att skyddsgraden 

för dessa medborgare minskade (se t.ex. Parusel och Schneider 2017) fick ett 

betydande antal av de som sökte asyl i Sverige avslag på sin ansökan och fick 

senare ett återvändandebeslut. 

Figur 4. Återvändandeärenden 2015–2020 Afghanistan. 
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Källa: Migrationsverket (behandling och redigering av data av Delmi). 

Bland de återvändandeärenden som rör irakiska medborgare ökar andelen 

frivilliga återvändanden efter 2015. I denna grupp minskade såväl antalet som 

andelen ärenden som överlämnades till polisen under samma period, men 

samtidigt ökade antalet fall av personer som avvek. 
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Figur 5. Återvändandeärenden 2015–2020 Irak. 
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Källa: Migrationsverket (behandling och redigering av data av Delmi). 

För både Afghanistan och Irak skedde det en tydlig ökning i de frivilliga 

återvändandena 2016 sett till såväl antal som proportioner. För afghanska 

medborgare varierar siffrorna kraftigt under de sex år som visas i figur 3. 

Mellan 2015 och 2016 tredubblades antalet frivilliga avresor, men man måste ta 

hänsyn till att antalet asylsökande från det landet också ökade kraftigt under 

den perioden. 

Sifforna över de resor som verkligen genomfördes (i motsats till återvändande-

ärenden) visar att under de senaste tre åren har en större andel ofrivilliga 

återvändanden genomförts till Afghanistan än till Irak (se figurerna 5 och 6). 

Ofrivilliga återresor till Irak utgjorde en mycket liten andel. 
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Figur 6. Återresor till Irak 2016–2020. 
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Källa: Migrationsverket (behandling och redigering av data av Delmi). 

När enbart genomförda resor redovisas minskar antalet frivilliga 

återvändanden kraftigt för afghanska medborgare. 
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Figur 7. Återresor till Afghanistan 2016–2020. 
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Källa: Migrationsverket (behandling och redigering av data av Delmi). 

De ärenden som Migrationsverket registrerar som ofrivilliga är de som 

verkställs av polisen. Ibland stämmer siffrorna inte överens på grund av 

förseningar i rapporteringen, eller på grund av att vissa ärenden inte har 

rapporterats av en rad olika anledningar. Det totala antalet fall av verkställda 

återvändandebeslut är dock högre än det som redovisas av Migrationsverket. 

Utöver de ärenden som myndigheten överlämnar till polisen finns det för det 

första återvändandeärenden som inleds av polisen. Det kan vara att personen 

saknar laglig rätt att visas i landet eller ärenden där en person inte har haft 

direktkontakt med Migrationsverket om återvändande. Vidare finns det 

domstolsärenden – där personer ska skickas tillbaka till sitt medborgar-

skapsland efter att ha dömts för ett brott. I figurerna 7 och 8 visas antalet 

resor som polisen har verkställt, fördelat på källa för återvändandebeslutet. 



68 

Constanza Vera Larrucea, Henrik Malm Lindberg och André Asplund 

Figur 8. Resor till Afghanistan som har verkställts av 

polisen. 
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Källa: Polisen (behandling och redigering av data av Delmi). 

Figur 9. Resor till Irak som har verkställts av polisen. 
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Källa: Polisen (behandling och redigering av data av Delmi). 
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Även om det är svårt att uppskatta andelen av de återvändandebeslut som 

utfärdats av Migrationsverket som verkligen verkställs av polisen kan vi se att 

dessa är i majoritet bland återresorna. Besluten kan verkställas även om det 

har gått flera månader eller till och med år sedan de överlämnades till 

polisen. 

Av siffrorna ovan ser vi att det är svårt att bedöma exakt hur många 

verkställda återresor som betecknas som ofrivilliga. Med hänsyn till våra data 

kan vi dock konstatera att antalet ofrivilliga återvändare är överrepresenterat 

i fråga om afghaner, där de är i majoritet. 
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6. Livet före migrationen och 
återvändandet 

Respondenterna i vår studie lämnade ett politiskt och socioekonomiskt 

instabilt land. I föregående kapitel kunde vi läsa att medan irakiska 

asylsökande har kommit till Sverige i flera årtionden på grund av flera krig i 

landet, är afghaner en förhållandevis ny grupp som främst har kommit till 

Sverige under de senaste tio åren. Deras berättelser har vissa likheter, men 

skiljer sig också från varandra. Trots att irakier är den näst största 

migrantgruppen i Sverige är det svårt att hitta studier om grupper eller 

insatser av icke-statliga organisationer som vill hindra verkställandet av 

deras återresor. Inflödet av afghanska asylsökande blev däremot ett hett 

ämne i svenska medier, särskilt efter att många ensamkommande barn och 

ungdomar skickades tillbaka till Afghanistan för att de saknade grunder för 

asyl. Icke-statliga organisationer spred information om deras utsatthet, 

bristen på rättssäkerhet i deras asylförfarande och gruppens känsla av 

frustration.29 

Detta kapitel baseras på de personliga berättelserna om respondenternas liv 

före migrationen, deras upplevelser på vägen till Sverige och under deras tid 

som asylsökande i Sverige. Kapitlet innehåller både beskrivningar och 

analyser. Fokus ligger på deras berättelser och ämnen som de tar upp och 

som belyser vissa mönster. 

6.1 Situationen före migrationen 

Personliga egenskaper och vad man lämnade 
Jag ville och vill fortfarande ha ett bra och fridfullt liv och jag vill bo i Europa 

och vara oberoende. Dessutom vill jag inte vara rädd för att polisen ska gripa 

mig och utvisa mig till [hem]landet längre. För de griper afghaner i Iran och 

skickar tillbaka dem till landet. Och jag vill ha ett liv och försörja min familj... 

 
29 Se t.ex. Rädda barnens rapport https://press.raddabarnen.se/news/raedda-barnen-
kommenterar-utvisning-av-barn-och-unga-till-afghanistan-380813 

https://press.raddabarnen.se/news/raedda-barnen-kommenterar-utvisning-av-barn-och-unga-till-afghanistan-380813
https://press.raddabarnen.se/news/raedda-barnen-kommenterar-utvisning-av-barn-och-unga-till-afghanistan-380813
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Vi hade inget eget hem i Iran och därför har vi alltid fått hyra bostad. Jag har 

blivit gammal i Iran och anpassat mig till deras kultur, fast de alltid 

förolämpade oss genom att kalla oss afghaner. 

Man, 30 år, AFN#114 

Våra respondenter är huvudsakligen hazarer. Några har pashtunskt ursprung 

och ett par kallade sig tadzjiker (se tabell 2 i kapitel 3). Innan de migrerade till 

Sverige bodde de till större delen i provinser i norra och centrala 

Afghanistan30, t.ex. i Hazarajath-området, men även i andra delar av norra 

Afghanistan och nära gränsen till Iran. Endast tre respondenter kom från eller 

bodde i Kabul innan de återvände från Sverige. Deras socioekonomiska 

situation varierade från att vara hyfsad till mycket bristfällig. 

En stor andel av respondenterna kom till Sverige kring 2015 och avvisades 

under de senaste tre åren, efter en avslagen asylansökan. Mer än hälften sade 

att de hade varit minderåriga när de kom till Sverige. Trots sin ungdom hade 

en stor andel redan ett yrke. Sysselsättningen varierade men hade i de flesta 

fall anknytning till jordbruk. De respondenter som hade levt i Iran innan de 

migrerade hade oregelbundet arbete som t.ex. mekaniker och städare. Bara 

ett fåtal hade gått ut gymnasiet. 

Vi hade det bra och jag jobbade på en bilverkstad med min pappa. Sedan 

hotade talibanerna oss och attackerade mig med kniv... Men min storebror 

jobbade för amerikanerna och därför sa talibanerna åt oss att min storebror 

borde lämna amerikanerna eftersom han borde arbeta för dem [i stället]. 

Därför dödade de min storebror och sedan sa de till oss att jag borde arbeta 

för dem. Det var därför jag var tvungen att migrera. 

Man, 23 år, AFN#67 

Nästan hälften av de afghanska respondenterna – samtliga med hazariskt 

ursprung – hade bott i Iran innan de migrerade till Europa. Hur länge de bodde 

i Iran varierar inom gruppen. De flesta hade lämnat Afghanistan som småbarn 

tillsammans med sin familj, några var födda i Iran och andra hade bara 

 
30 Läs mer i handboken över fallstudier i bilagan. 
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tillbringat några år i Iran innan de reste till Europa.31 De hade en stark 

upplevelse av att vara diskriminerade i Afghanistan på grund av att de var 

hazarer. Detta upplevde de även i Iran, men utan hoten från talibaner och IS. 

Graden av anknytning och befintliga sociala nätverk varierade inom denna 

grupp. Deras socioekonomiska situation var tillräckligt bra för att de skulle 

kunna täcka sina dagliga behov, de hade svårigheter, men kunde tillgodose 

grundläggande behov av mat och tak över huvudet. Iran var inte ett riktigt hem 

i den bemärkelsen, men det var inte Afghanistan heller. Olika vardags-

händelser visar den diskriminering och de hot som de levde under strax innan 

de migrerade. 

Jag föddes i Afghanistan, men jag växte upp i Iran. Min familj lämnade 

Afghanistan på grund av kriget. Från början kommer vi från Behsood-distriktet 

i Maidan Wardak-provinsen. Min pappa kände mujahedin och arbetade för 

dem. De plus att vi var hazarer gjorde att vi lämnade landet för att inte hamna 

i trubbel med talibanerna. 

Man, 22 år, AFN#18 

Några irakiska respondenter migrerade tillsammans med sina familjer. Deras 

erfarenheter blir därför mer komplexa, eftersom det finns andra faktorer 

under resan, ankomsten och asylprocessen i Sverige som har att göra med 

barn och försök att hålla ihop familjen. De irakiska respondenterna kommer 

från städer i den centrala delen av Irak eller från den kurdiska regionen. 

Nästan alla hade någon form av yrke innan de migrerade. Alla utom två 

respondenter var muslimer. Hälften av dem var shia, den andra hälften sunni 

– vilket var samtliga respondenter med kurdiskt ursprung i den här 

kategorin.32 

Irakierna hade en bättre socioekonomisk situation än afghanerna, även om 

några hade varit arbetslösa. Deras socioekonomiska situation var tillräckligt 

god för att täcka grundläggande behov och några hade det bättre ställt och 

ägde ett hus och en bil, som de sålde för att finansiera sin migration. Deras 

vardag påverkades starkt av diskriminering och trakasserier på grund av 

tillhörighet till vissa grupper. 

 
31 Respondenter som under intervjun uppgav att de hade bott i Iran i mer än två år före 
avresan registrerades som boende i Iran av forskningsteamet.  
32 Läs mer om respondenterna i Irak i handboken över fallstudier i bilagan. 
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De flesta kvinnliga respondenter från Irak migrerade tillsammans med sina 

familjer. De berättar på ett annat sätt om sina upplevelser, särskilt när det 

gäller tiden i Sverige (se ruta 1). 

Ruta 1. Att vara kvinna på flykt. 

Tidigare studier beskriver kvinnor som en sårbar kategori återvändare. Vår studie 
bekräftar delvis den bilden. Kvinnorna i vårt urval utgör en minoritet 
(tio respondenter), men de har vissa saker gemensamt. 

Alla utom två irakiska kvinnor i vår studie migrerade tillsammans med sina familjer. 
De flesta var kurder (fem av åtta) och var gifta eller migrerade med sina föräldrar. 
I många fall var det familjens välbefinnande som avgjorde hur de uppfattade Sverige 
och asylprocessen. I den bemärkelsen var kvinnorna mer medvetna om de tjänster 
som de och deras familjer fick tillgång till och de var mer kritiska till den hjälp de fick 
eller inte fick under asylprocessen. Det skulle kunna förklaras av den roll som 
omsorgsgivare som de tilldelats i sin ursprungskultur. De visade dock att de hade 
makt att fatta beslut inom familjen. En 27-årig kurdisk kvinna förklarade att hon inte 
hade behandlats korrekt efter ankomsten. Staten behandlade oss bra på vissa sätt 
och dåligt på andra. De tog ingen hänsyn till att jag hade en bebis med mig, eller att vi 
var hungriga när vi kom. De försökte bara snabba på processen. (Kvinna, 27 år, 
IRQ#51). Som kontrast har en 32-årig kvinna fina minnen av att hon blev väl 
omhändertagen av systemet under sin graviditet, vilket hon nämner flera gånger i sin 
intervju. De var väldigt snälla. När vi kom tog Röda korset och Migrationsverket emot 
oss och de hjälpte mig väldigt mycket när jag var gravid. (Kvinna, 32 år, IRQ#63). 

Våra respondenter var beroende 
av sina partners och sina sociala 
kontakter, och kände sig utsatta 
när de inte fick tillgång till dem. 
De flesta hade ett försämrat 
psykiskt välbefinnande, vilket 
påverkade familjens beslut att 
återvända frivilligt. En 36-årig 
irakisk kvinna med arabiskt 
ursprung berättade om sin 
desperation när hennes man togs 
i förvar. Situationen och hennes 
känsla av hjälplöshet utan sin 
man gjorde att familjen valde att 
återvända frivilligt. 

Vi var inte ensamma om beslutet. 
Migrationsverket pressade oss till beslutet. 
De tog min man ifrån mig... De tog honom till 
ett isolerat läger, med bara män, och jag var 
ensam kvar med mina barn. Jag kan inte 
göra någonting utan honom, vilket fick mig 
att bestämma mig för att återvända, så att 
jag skulle kunna vara med min man igen. 
Vad menar du med att ”de pressade oss”? 
Migrationstjänstemannen. Sedan bestämde 
vi oss för att återvända, även om vi kommer 
att dö i Irak, men vi kommer åtminstone att 
vara tillsammans. (Kvinna, 36 år, IRQ#16). 
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Efter återvändandet är situationen svår. Ibland anklagar de sig själva för beslutet att 
återvända. De ville komma tillbaka till något välbekant, men mötte i stället en mängd 
svårigheter. Jag mår jättedåligt. Jag säger alltid till mig själv att vi var så nära att 
skapa en bra framtid för mina barn, men att jag förstörde den möjligheten och fick 
oss att åka tillbaka till Irak från Sverige. Och ärligt talat känner jag mig inte trygg här. 
(Kvinna, 44 år, IRQ#57). 

Erfarenheterna i Sverige fick dem 
också att reflektera över sin 
ställning som kvinnor i Irak. De 
verkar se få möjligheter att klara 
sig själva, på grund av 
säkerhetsförhållandena och på 
grund av den mer traditionella roll 
som kvinnor tilldelas. 
I Afghanistan intervjuades bara två kvinnor. De kom från helt olika bakgrund och 
hade återvänt frivilligt av olika anledningar. En beskrev hur omöjligt det var att 
anpassa sig till livet i Sverige med tanke på hennes religiösa tro och traditioner. Den 
andra var en högutbildad kvinna som var rädd för ett specifikt hot.  

Du vet, men jag har en viss utbildning och 
jag kan lära mig saker, som till exempel att 
sy kläder, men min man kommer från en 
väldigt konservativ och klanstyrd familj och 
han skulle inte låta mig arbeta här även om 
vi skulle svälta ihjäl. (Kvinna, 34 år, IRQ#54) 

Push- och pull-faktorer och konsekvenser för perioden 
efter återvändandet 
De afghanska personer med hazariskt ursprung som vi intervjuade bekräftar 

tidigare forskning om denna grupp. Hazarer har av tradition varit kring-

flyttande på grund av återkommande förföljelser och trakasserier från olika 

styrande som nämner deras shiitiska religion som skäl för diskrimineringen. 

Många återvändare av hazariskt ursprung vistades irreguljärt i Iran och 

fruktade utvisning när som helst. Detta är en ständig rädsla hos dem men 

också en livsstil (Schuster och Majidi, 2013; Khosravi 2016). Att leva illegalt är 

inte något nytt för dem. Det är inte heller något de önskar sig, men det 

uppfattades ändå som tryggare än att leva under talibanskt styre eller med hot 

från IS. 

Går vi tillbaka till begreppet inbäddning som vi diskuterade tidigare och 

tillämpar det i det här fallet ser vi att före migrationen hade de flesta individer 

inte någon tydligt definierad ställning i det afghanska samhället. Deras tillvaro 

präglades i vissa fall av förföljelse, i andra fall av en illegal vistelse i Iran. För 

de som befann sig i Afghanistan var känslan av tillhörighet knuten till familjen 

och den mark som de hade kunnat äga eller arbeta med. För de som saknade 

ett fast hem, familj och yrke, kommer återinbäddningen att vara beroende av 

att de kan återskapa en liknande ställning efter migrationen. 
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Situationen för de som lever i Iran kan sägas vara sårbar och de ekonomiska 

och psykosociala dimensionerna är särskilt utsatta. Samtidigt betydde de 

sociala nätverken att de hade någon form av inkludering i samhället, tack vare 

att de hade familjemedlemmar eller någon god vän, så att de kunde stötta 

varandra socialt och ekonomiskt i en fientlig omgivning. Levnadsvillkoren var 

dock ändå osäkra och otrygga, vilket blev den avgörande faktorn för beslutet 

att migrera till Europa. 

Endast ett litet fåtal respondenter nämnde tidigare rörlighet inom Irak och i 

motsats till de afghanska respondenterna hade de irakiska återvändarna inte 

någon tidigare erfarenhet av migration till grannländer. Många av dem hade 

dock vissa kunskaper om erfarenheterna av migration utomlands, eftersom de 

hade släkt utomlands, särskilt i Sverige. Den irakiska diasporan är en av de 

största diaspororna i Sverige, vilket sannolikt bidrar till att många väljer att 

migrera till Sverige. 

Jag hade inte en tanke på att migrera. Jag levde ett helt vanligt liv. Men 

säkerhetsläget fick mig att börja tänka på det. Dessutom finns det ingen 

framtid i Irak. Fast jag har blivit klar med mina studier kommer jag inte att 

kunna få något jobb och vi har en väldigt dålig regering som inte bryr sig om 

sina invånare. Efter 2003 blev Irak tyvärr bara ett land för människor som har 

kopplingar till politiska partier – de kan leva i fred, till skillnad från fattiga 

människor. 

Man, 29 år, IRQ#18 

I många berättelser beskrivs vardagliga svårigheter i mer allmänna termer, 

men ett visst hot beskrevs ofta i detalj. Detta hot är kopplat till ett visst 

problem med myndigheter, en milisgrupp, rädsla för IS eller en släktfejd som 

gör det nödvändigt att lämna landet. Det var också vanligt i intervjuerna att 

intervjupersonen hade hotats, utsatts för utpressning eller till och med 

kidnappats på grund av att någon i familjen hade kopplingar till en milisgrupp 

eller till Baathpartiet. Denna oro för sin egen säkerhet drev människor att 

migrera. Den främsta push-faktorn för irakier var känslan av otrygghet. 

Bristen på säkerhet på grund av den politiska instabiliteten och risken för 

diskriminering på grund av etnicitet eller familjemedlemmars förbindelser 

nämndes ofta som en anledning att migrera. 
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Genom de många berättelserna om instabilitet är det lätt att se en situation 

efter kriget där det ännu inte har skapats stabilitet. Det finns dock en 

medvetenhet om hur saker och ting borde göras och hur invånare borde 

behandlas. Sverige nämns ofta som ett land som respekterar mänskliga 

rättigheter, vilket visar att människor inte bara söker en trygg plats utan även 

ett värdigt liv i en demokrati. 

Jag och min man hade hört på nyheterna och från andra att Sverige är ett 

stabilt land och det har väldigt bra rykte när det handlar om rättigheter för 

kvinnor och barn och för flyktingar. Därför började vi fundera på att migrera 

och ta oss till Sverige. 

Kvinna, 27 år, KRI IRQ#51 

Ur analytiskt perspektiv är det viktigt att lyfta fram att irakier fattade ett mer 

välunderbyggt beslut – de kände till mer om Sverige, som valdes som 

destination på förhand – och att de tog med sig sina familjer. Dessa båda 

faktorer kommer senare att påverka deras återvändande, framför allt 

frivilligheten i återvändandet. 

6.2 Migrationsresan 

Beslutet att migrera 
Beslutet om att flytta utomlands fattades inte alltid av den enskilda personen. 

Ibland var det den närmaste familjen eller släktingar som bestämde sig för att 

skicka respondenten utomlands, oftast på grund av säkerhetsskäl. Beslutet 

underbyggs i vissa fall av något som skulle kunna vara grund för asyl, i andra 

fall var det framför allt fattigdom, ständiga trakasserier och svår 

diskriminering som fick unga människor att söka sig till en bättre framtid. 

Fruktan för sin egen säkerhet kan betraktas som den största push-faktorn för 

dessa migranter, som till största delen redan hade flytt, innan de migrerade 

till Sverige. I respondenternas berättelser hittar vi fall av förföljelser hos dem 

som bodde i Afghanistan vid tidpunkten för migrationen. Denna rädsla baseras 

ibland på direkta hot från talibaner eller andra grupper, släktfejder eller 

sociala konflikter.  
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Beslutet att migrera till Sverige från Irak berodde ofta på att man inte kände 

sig trygg. Rent generellt hade irakierna det bättre ställt socioekonomiskt än 

respondenterna från Afghanistan. Deras berättelser innehåller dock mer 

detaljerade beskrivningar av hotet än i de föregående fallet. 

Jag hade en bra ekonomi. Jag jobbade som polis vid inrikesministeriet. Jag 

lämnade mitt arbete innan IS angrep sunniområden... Ja, jag hotades till livet. 

Allt började när jag ville säga upp mig från polisen och börja studera igen. Jag 

lämnade in min uppsägningsansökan till inrikesministeriet. Det brukar ta två 

månader att få svar (godkännande eller avslag) på en uppsägningsansökan. 

Medan jag väntade på svar började IS angripa och ta över områden i norra och 

västra Irak. Därför avslog inrikesministeriet min ansökan. Men jag vägrade att 

gå tillbaka till polisen och sade upp mig från jobbet ensidigt. Sedan 

överlämnade min chef en lista till inrikesministeriet, där jag stod med, med 

namn på poliser som hade lämnat sin tjänst och anslutit sig till IS. Det gjorde 

att jag lämnade Diyala, tog mig till Sulaymaniyya och därifrån tog jag ett flyg 

direkt till Turkiet. 

Man, 40 år, IRQ#38 

Precis om i fallet ovan var det hoten tillsammans med den instabila 

situationen och konflikterna i området som drev människor att lämna landet. 

Personerna kunde dock beskriva en anknytning till sin hemort i Irak och de 

kände tillhörighet med den. Den inbäddning som människor upplevde före 

migrationen kommer senare att få konsekvenser för perioden efter 

återvändandet. 

Samtidigt fanns det en kraftfull pull-faktor i att de irakiska respondenterna 

redan kände till Sverige. Några av intervjupersonerna lyfte fram att de visste 

att Sverige var ett land som respekterar mänskliga rättigheter. I motsats till 

afghanerna hade några av dem dessutom familj i Sverige. Detta är inte 

överraskande, med tanke på de många irakier som bor i Sverige. I det fallet 

finns det en tidigare kontakt med landet till följd av en historia av 

kedjemigration till Sverige.  
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Jag kommer ihåg när mina kusiner hälsade på hos oss i Sulaymaniyya [och de] 

förklarade för oss hur tryggt det är i Sverige och att familjer och människor i 

allmänhet skyddas och respekteras. Vi fick en bild av livet i Sverige och sedan 

dess har jag alltid velat besöka Sverige. 

Kvinna, 23 år, KRI IRQ#56 

En traumatisk resa 
Vi hade en massa svårigheter längs vägen. När vi lämnade Kabul för att resa 

till Iran åkte vi först till Nimroz och därifrån till Pakistan och sedan till Iran. Vi 

kontrollerades vid den pakistanska gränsen och talibanerna brukade ta med 

sig folk, så vi reste på natten. På natten sköt de mot oss med alla typer av 

vapen de hade, men de träffade aldrig vår bil. Vi var sex personer när vi 

lämnade för att åka till Iran... Jag var 15. De stoppade in mer än tio personer i 

en bil när vi lämnade Iran för att åka till Turkiet. Folk fick sitta på sätena, i 

gången, fram och i bagageluckan. Det tog oss sex dagar att ta oss från 

Teheran till Istanbul... Vi kunde inte gå ut i Turkiet. Smugglaren sa åt oss att 

stanna inomhus eftersom han inte ville att alla våra ansträngningar skulle 

vara förgäves, när vi tagit oss hela vägen dit från Afghanistan. Det fanns en 

person hos oss som hade turkiskt medborgarskap och han brukade hämta 

mat och andra saker till oss. Från Turkiet åkte vi med båt till Grekland. Båten 

var fullpackad med människor, man kunde inte sträcka ut benen eller 

någonting. Det var väldigt jobbigt och smugglarna brydde sig inte om hur 

trångt det var. De ville bara ha sina pengar. 

Man, 20 år, AFN#105 

För respondenterna i studien varade migrationsperioden i allt från ett par 

veckor till två år. I vissa fall var respondenterna tvungna att arbeta i Iran eller 

Turkiet för att finansiera resten av sin resa. Smugglare anlitades för hela eller 

delar av rutten. De flesta bestämde sig för att åka till Sverige medan de var på 

väg, efter att ha fått höra mer om förhållandena i olika europeiska länder från 

andra asylsökande. De flesta afghaner reste via Iran eller avreste därifrån till 

Turkiet. Sedan tog de sig över Medelhavet till Grekland i små båtar. Tiden i Iran 

och Turkiet beskrevs som särskilt svår, framför allt på grund av rädslan för de 

lokala myndigheterna och andra beväpnade grupper längs vägen. Flera hade 

haft en traumatisk överfart över Medelhavet. När de väl tagit sig till Europa 

reste de flesta respondenter vidare med tåg, hyrbilar eller till och med till fots. 

Många måste ringa hem till familj och vänner för att få mer pengar för att 
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finansiera den sista delen av resan. Andra lyckades få hjälp av människor 

längs vägen som bistod dem med mat, vatten och kläder, eller med information. 

Några berättade att de hade fått hjälp av icke-statliga organisationer eller till 

och med statliga institutioner för att få tågbiljetter till Sverige. Ett par 

respondenter beskrev att de hade följt en annan rutt, från Turkiet till Ryssland 

och Bulgarien. 

Jag träffade smugglaren i Turkiet, vilket är väldigt vanligt – det finns en 

smugglare för Sverige, en för Tyskland och så vidare. Jag var beredd att åka 

vart som helst, för jag skulle ändå dö, så om jag dog i havet skulle det inte ha 

gjort någon skillnad, men då hade jag åtminstone försökt… Från Irak till Turkiet 

tog jag ett flyg lagligt, med mitt irakiska pass. Från Turkiet till Grekland korsade 

jag havet och när vi kom till Grekland förde de oss till huvudstaden, Aten. Efter 

det, med den stora båten, åkte vi till Serbien [sedan till] Makedonien och efter 

det tror jag det var Slovenien och sedan till Österrike. Den stora båten var 

bara från Aten till Serbien, efter det åkte vi bil eller så gick vi… I Österrike var 

det med tåg. Jag åkte till Tyskland och sen tog jag en stor båt till Malmö. 

Man, 29 år, IRQ#26 

Irakiska respondenter följde en liknande rutt till Sverige. En stor majoritet 

hade redan bestämt sig för att åka till Sverige innan de lämnade Irak. Irakier 

betalade i allmänhet mer än de afghanska respondenterna för att ta sig till 

Sverige – smugglarna verkar anpassa sig till flyktingarnas ekonomiska 

förmåga – och hade ofta en tryggare resa till Turkiet. Några tog till och med 

flyg till Istanbul. Den irakiska rörligheten verkar vara större än den afghanska 

och personer kan förflytta sig via mer lagliga och säkra rutter. Det finns dock 

även vittnesmål om traumatiska resor, särskilt efter att de har nått den 

grekiska övärlden. Från Grekland till Sverige reser de irakiska respondenterna i 

de flesta fall genom att själva betala för olika transportmedel. 
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6.3 Att vara asylsökande i Sverige 

Ankomsten 
Det kändes väldigt konstigt när jag kom till Sverige. Allt var nytt och det var 

svårt. Människorna var snälla och det gjorde att jag mådde bättre… När vi kom 

till Malmö med tåget tog polisen oss till flyktinganläggningen och vi stannade 

där i några timmar och sedan tog de oss till en anläggning för minderåriga. 

Det var då som jag lämnade in min asylansökan… Det var lite förvirrande, för 

jag visste ingenting om det och det fanns ingen som kunde hjälpa mig. 

Man, 20 år, AFN#81 

Efter en riskfylld resa kunde våra intervjupersoner ta sig in på svenskt 

territorium. De ger en mer eller mindre likartad beskrivning av processen när 

de kommer in i asylsystemet. Efter att de hade ”överlämnat” sig till polisen 

förs de till Migrationsverket. Även om de flesta uttryckte att de kände sig 

lättade var det få som helt och hållet förstod vad som pågick. Den första 

kontakten med Migrationsverket var förvirrande, även om de allra flesta 

uppgav att de hade behandlats väl. De som var minderåriga – majoriteten av 

de afghanska respondenterna – förstod mycket lite av asylförfarandet. Bristen 

på kunskaper gjorde till och med att några av respondenterna trodde att de 

redan hade beviljats asyl när de släpptes in i landet eller när de intervjuades 

vid Migrationsverket. 

[D]e välkomnade oss med glädje och sade att de skulle utvärdera våra 

problem till hundra procent och att de skulle granska vår asylansökan 

noggrant. De behandlade oss väl och vi uppskattade deras beteende väldigt 

mycket eftersom vi hade bott i Iran. Människorna i Iran hade behandlat oss 

som om de inte ens tyckte att vi var människor. När vi kom till Sverige… kände 

vi att de behandlade oss väl och betraktade oss som människor. 

Man, 21 år, AFN#16 

En viktig slutsats av berättelserna är att en stor del av respondenterna 

uppskattade och reflekterade över att de upplevde att de hade tagits emot väl 

efter ankomsten och behandlats som fullvärdiga människor. De beskrev hur 

polisen och Migrationsverket agerat korrekt, allvarligt, men även visat 

vänlighet. Dessa attityder skulle kunna anses bidra positivt till personernas  
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psykiska välbefinnande och fick dem att reflektera över sitt människovärde. 

Många av de afghanska informanterna jämförde med hur myndigheter hade 

behandlat dem i Iran eller Afghanistan. 

Migrationskontoret och alla myndigheter behandlade oss väldigt bra. Vi 

förväntade oss ärligt talat inte att de skulle behandlas så bra. Trots att det 

kom så många flyktingar behandlade regeringen oss väldigt bra. 

Kvinna, 34 år, KRI IRQ#54 

De flesta irakiska respondenter upplevde att mottagandet i Sverige var bra – 

några berömde till och med Migrationsverkets arbete. Men denna känsla 

förändrades för vissa när de kom till flyktingmottagningarna, särskilt när det 

gällde familjer. Irakiska respondenter berättade oftast om att de hade haft 

många problem vid mottagningarna. Några av dem hade till och med återvänt 

till Irak innan myndigheterna hade fattat något asylbeslut på grund av de 

dåliga förhållanden som de upplevde. 

Gruppen av irakier i studien anlände under ungefär samma period som 

afghanerna. I stort sett ger de en ganska detaljerad bild av ett överväldigat 

mottagningssystem och förläggningar som inte längre fungerar, efter inflödet 

av flyktingar till Sverige under 2014–2015. En stor majoritet beskriver att de 

inkvarterats i flyktingmottagningen i Orsa och senare i Flen. 

Mottagningen och instruktionerna var mycket tydliga, vi hade inga problem. De 

var väldigt snälla mot mig och mina barn, både på Migrationsverket och hos 

polisen. Problemet började när vi hade bott i tre månader på förläggningen i 

Flen. 

Kvinna, 44 år, KRI IRQ#57 

Livet i Sverige 
De flesta afghanska respondenter tyckte att Sverige var som de hade 

förväntat sig. Kulturen var jättebra och människorna var väldigt trevliga. 

Vädret var annorlunda där, så det var lite jobbigt (Man, 22 år, AFN#92). 

Återigen lyfte respondenterna fram hur de hade behandlats i Sverige. De 

flesta räknade med att stanna och få asyl kort efter ankomsten. 
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De respondenter som uppgav att de var minderåriga vid ankomsten till 

Sverige hade mer kontakt med det svenska samhället eftersom de kunde gå i 

skolan och några placerades i fosterfamiljer (se ruta 2). För några 

respondenter krävdes endast lite nybörjarkunskaper i svenska språket för att 

kontakten med svenskar skulle bli bättre.  

När jag var hos den värdfamiljen brukade jag gå i skolan med andra migranter 

och svenska kompisar. Jag gick på en kurs i svenska med migranterna och 

med svenska kompisar gick jag en målningskurs. När jag kom till 

förläggningen hade jag lärt mig språket ganska bra, eftersom jag fick gå i en 

klass med svenskar. Jag fick så många vänner eftersom jag hade lärt känna 

svenska familjer. 

Man, 19 år, AFN#36. 

För minderåriga erbjöds mer skydd och de blev omhändertagna. Men det 

fanns några negativa erfarenheter där respondenterna beskrev att de 

behandlats illa och i ett fall till och med trakasserats sexuellt. Detta var inte 

vanligt förkommande bland våra respondenter, men i de fall som det 

rapporterades hade detta direkt effekt på de då minderåriga asylsökandes 

psykiska välbefinnande. 

Flera personer reflekterade över hur mycket energi de hade lagt ned på 

integrationsprocessen och ansåg att deras ansträngningar borde vara ett skäl 

för att få asyl. Därför upplevde de att det var orättvist att de inte hade fått 

stanna. Detta visar deras vilja att klara av svårigheter och försöka anpassa 

sig, men även deras bristande kunskaper om asylsystemet. 

Bland de afghaner som var vuxna under asylprocessen försökte några hålla 

sig sysselsatta genom att lära sig språket och några hade haft ett lagligt, och 

vissa fall, olagligt arbete. För att kunna arbeta behövde de ha rätt 

dokumentation. De som inte hade ett godkänt tazkira – en afghansk nationell 

id-handling – kunde inte ansöka om ett preliminärt arbetstillstånd under 

asylprocessen. Ett fåtal respondenter som hade ett tazkira eller som kunde få 

ett från sin ambassad kunde få jobb som bland annat mekaniker, mattvättare 

eller andra mer lågkvalificerade yrken.  
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En av mina vänner visade mig en skola för att lära mig språket… Jag fick inte 

arbeta eftersom de bad om mitt pass. När jag hänvisades till ambassaden och 

berättade att jag ville ha ett pass sa de åt mig att visa upp mitt tazkira. Hur 

skulle jag kunna visa upp mitt tazkira när jag aldrig har varit i Afghanistan? 

Man, 30 år, AFN#114. 

Att vissa hade vistats illegalt i Iran och saknade kontakter i Afghanistan fick 

konsekvenser för asylperioden i Sverige, t.ex. på grund av att de saknade 

handlingar. En majoritet av de afghanska respondenterna uppgav att de hade 

fått kontakt med det svenska samhället. Vissa faktorer bidrog till en bättre 

anpassning. Utöver det stöd som respondenterna fick med hänsyn till sin ålder 

var deras geografiska placering avgörande för deras tillgång till andra 

tjänster, besök från icke-statliga organisationer och aktiviteter i det svenska 

lokalsamhället. De som placerats på förläggningar i mer glesbefolkade 

områden upplevde en viss isolering. 

Att några respondenter hade börjat anpassa sig gjorde att det senare blev 

svårare att acceptera ett beslut om att återvända. 

Stämde verkligheten med dina förväntningar, var Sverige som du hade trott? 

Det stämde till en del, men det var inte som jag hade trott. Året när jag gick ut 

skolan i Sverige kunde jag till exempel få mitt intyg som mekaniker och borde 

inte ha blivit utvisad. Jag hade lärt mig allt om mekanik och kunde språket. Jag 

tillbringade fem år av mitt liv där, bara för att bli utvisad till slut. 

Man, 20 år, AFN#81 

När en asylsökande som uppgett att de var minderåriga betraktas som vuxen 

av Migrationsverket33 ändras deras villkor, i fråga om vilken typ av stöd och 

framför allt vilken typ av boende som de erbjuds. I detta fall var sociala  

 
33 En av de problematiska aspekterna med den här gruppen var frågan om 
åldersbedömning. Enligt svensk lag gäller att om den asylsökande inte lyckas göra sin 
ålder trovärdig och Migrationsverket tvivlar på den asylsökandes ålder och anser att 
den asylsökande är äldre än arton år, bör det erbjudas en medicinsk åldersbedömning. 
Rättsmedicinalverket ansvarar då för att göra åldersbedömningen och meddela 
Migrationsverket. Myndigheten baserar dock inte sitt beslut enbart på bedömningen utan 
tar också hänsyn till andra bevis som har lagts fram i ärendet. Läs mer på 
https://www.rmv.se/medical-age-assessment/ 

https://www.rmv.se/medical-age-assessment/)
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nätverk avgörande för våra respondenter. De kunde klara sig bra tack vare de 

kontakter som de hade lyckats knyta och ibland erbjöds de hjälp av 

privatpersoner. 

I motsats till mottagandet av afghanska minderåriga tyckte inte alla asyl-

sökande från Irak att deras barns behov blev tillgodosedda – vilket vi kommer 

att diskutera senare i detta kapitel. Irakiska familjer verkar ha haft en tuffare 

situation vid asylmottagningarna. Samtidigt fick de inte lika mycket 

uppmärksamhet och uppmuntran som de unga afghanska männen. Deras 

viktigaste källa till tröst var andra familjer av samma etniska ursprung, irakier 

eller kurder. Deras släkt och bekanta i Sverige kunde inte hjälpa till särskilt 

mycket i asylsituationen. De tyckte att det bidrag som betalades ut av 

Migrationsverket inte räckte för att täcka deras dagliga utgifter och några få 

respondenter fick till och med pengar som skickades från Irak för att täcka 

deras behov. 

I vissa fall kan de lokala myndigheterna ha varit oförberedda på att tillgodose 

behoven hos små barn med särskild etnisk bakgrund. Några föräldrar, 

samtliga från Irakiska Kurdistan, lyfte fram bristen på tillgång till utbildning 

för barnen och bristen på ordentlig vård, särskild vid förläggningarna. 

Jag och min bror ville gå i skolan men lägeradministrationen var inte till så 

stor hjälp. De lät oss inte lämna lägret och ansöka till skolor eller hitta en 

skola där det fanns lärare som också kan tala kurdiska. Ingen av skolorna 

hade en lärare som kunde kurdiska utöver svenska och därför kunde vi inte gå 

i skolan. 

Kvinna, 23 år, KRI IRQ#56 

För några familjer var förhållandena på flyktingförläggningarna en av 

anledningarna till att de frivilligt valde att återvända. Ett annat skäl, särskilt 

för kurdiska kvinnor, var ett dåligt psykiskt välbefinnande, där några uppgav 

att de var deprimerade under väntetiden. De kunde inte arbeta eller delta i 

andra aktiviteter för att distrahera sig medan de väntade på ett asylbeslut. När 

de flyttade till nya flyktingförläggningar förlorade de sina sociala kontakter. 

Några av dem fick medicin för psykiatriska besvär. Som framgår av nästa 

avsnitt ledde deras dåliga psykiska välbefinnande ibland till att de bestämde 

sig för att återvända innan de visste om de skulle få asyl eller ej. 
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Ruta 2. Ensamkommande barn och unga. 

Under flyktingkrisen 2015 anlände stora mängder flyktingar till Sverige och begärde 
asyl. Av dem var 43 procent minderåriga och hälften av dem anlände utan förälder 
eller ledsagare. Migrationsverket rapporterar att 23 480 ensamkommande 
minderåriga från Afghanistan anlände till landet det året. Ensamkommande 
minderåriga har en rad särskilda rättigheter i Sverige, t.ex. att få en god man, ha ett 
boende som är lämpligt för deras ålder, gå i skolan osv. Det stora antalet och 
behovet av boende fick stor uppmärksamhet i svenska nyhetsmedier och väckte olika 
reaktioner. 

En av de mest omdebatterade 
frågorna var förfarandena för 
åldersbestämning – eftersom 
Migrationsverket tvivlade på 
deras verkliga ålder. Dessa 
åldersbedömningar var inte helt 
och hållet tillförlitliga enligt 
läkarsamfundet och 
civilsamhällsorganisationerna. 
Många av våra respondenter 
uppgav att de hade genomgått 
dessa tester och några sade att 
de hade tilldelats en ålder 
godtyckligt. 

Jag överlämnade mig också till polisen. 
Polisen överlämnade mig till den svenska 
migrationsmyndigheten… De tog våra 
fingeravtryck, ålder och vikt och jag sa till 
dem att jag är 15 år, men de skrev att jag är 
född 1997 och skrev min ålder utifrån vad de 
själva ville. Om jag är 20 år idag, så är jag 
23 år enligt den ålder som de valde åt mig. 
(Man AFN#65). 

Nyhetsmedierna rapporterade också om den långsamma behandlingen av 
asylansökningarna från denna grupp. Många unga män från Afghanistan hade börjat 
integrera sig genom att gå i skolan och bli en del av lokalsamhället när de fick sitt 
avslag. I ett försök att ge dem möjlighet att stanna och belöna dem för sina 
ansträngningar för att integreras lanserade Miljöpartiet ett initiativ för att bevilja 
uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Initiativet antogs av Riksdagen 2018 i form av 
gymnasielagen. Den innebar att unga människor som fått avslag på sin asylansökan 
och som hunnit fylla 18 under väntetiden kunde ansöka om uppehållstillstånd för att 
gå klart gymnasiet. Några betraktade detta som en amnesti. Lagen har kritiserats på 
grund av den tunga bevisbörda som läggs på de sökande och vissa otydliga villkor. 
Några av våra respondenter försökte att få stanna med hjälp av gymnasielagen, utan 
att lyckas. Detta väckte senare frustration, efter återvändandet. Att ha deltagit i det 
svenska utbildningssystemet motiverade dock vissa personer att planera för att 
någon dag återvända till Sverige och få användning för det de hade lärt sig. 
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Unga människor berättade 
om hoppet om att om man 
arbetar hårt kommer man 
att få uppehållstillstånd. De 
känner att de inte fick lön 
för sina ansträngningar.  

Jag arbetade jättehårt för att få toppbetyg i 
alla ämnen, så att om jag fick avslag på 
asylen skulle jag kunna godkännas genom 
skolan. I stället för att studera hade jag 
kunnat lägga tiden på att söka pass och få 
ett jobb, vilket jag inte gjorde, och det 
ångrar jag. Jag blev väldigt upprörd när jag 
fick mitt utvisningsmeddelande, för jag hade 
inte alls väntat mig det (Man, 20 år, 
AFN#74). 

Jag fick avslag tre gånger, men jag fick höra om mitt första resultat kort efter 
intervjun. Det tog bara två till tre månader, vilket gjorde att mitt fall blev ännu 
svagare; om det hade tagit sex till sju månader hade jag kunnat använda den nya 
gymnasielagen från 2018 och då hade jag kunnat få stanna. 
Vad var det för slags lag? 
Det var gymnasielagen som hade fem villkor och jag uppfyllde fyra av dem. Mitt 
fall stämde överens med fyra av villkoren och det var bara det femte som inte var 
uppfyllt. Det villkoret var att jag fick mitt första intervjuresultat väldigt snabbt. 
Jag borde ha fått resultatet efter 15 månader, men tyvärr fick jag det efter tolv 
månader. Det var den enda punkten i den nya lagen som mitt fall inte stämde in 
på. 
Vad var de fyra villkoren? 
Jag kommer inte ihåg villkoren utom det som säger att ”Migranten ska ha anlänt 
till Sverige före november 2015” och det andra villkoret var att personen skulle ha 
väntat i 15 månader på förläggningen (Man, 21 år, AFN#101). 

Väntan på ett asylbeslut: faktorer som påverkar hur väl 
förberedd man är 
I båda grupperna var kunskaperna om de svenska asylförordningarna 

begränsade. Även efter att de återvänt är det många som har svårt att förstå 

grunderna för att beviljas asyl. Bristen på kunskaper om asylprocessen och 

vissa respondenters snabba anpassning till det svenska samhället gjorde det 

svårare för dem att förutse ett avslag på deras asylansökningar. Trots att de 

flesta respondenter överklagade beslutet upp till tre gånger förstod de inte 

beslutet och dess konsekvenser fullt ut. De flesta kunde inte förstå de skäl 

som Migrationsverket angav och några ansåg att de var orättvisa. 
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Frustrationen och känslan av orättvisa har stor inverkan på återvändarnas 

förmåga att acceptera beslutet och planera en framtid utanför Sverige när det 

är dags att återvända. Det var svårt för vissa återvändare att fundera på att 

börja om på nytt i sitt medborgarskapsland, när de inte kunde förstå skälen till 

att de fick avslag. Det togs upp flera inslag i asylprocessen som 

respondenterna fortfarande inte hade förstått fullt ut. Detta får direkt inverkan 

på det som Cassarino (2018) kallar hur ”förberedd” man är (se kapitel 2). Med 

det menas den individuella processen i en persons liv, som formas av olika 

omständigheter såsom personliga erfarenheter och landspecifika faktorer i 

utreselandet och i ursprungslandet (Cassarino 2008). Två av de grundläggande 

faktorerna för hur förberedd man är handlar om beredskap och fri vilja. Bland 

våra respondenters berättelser finns vissa faktorer som påverkar 

beredskapen och framför allt den fria viljan. Dessa faktorer hänger nära ihop 

med den psykosociala dimension som DeBono et al. (2015) tar upp, i den 

bemärkelsen att de hindrar aktörskap, kontroll över sitt eget öde och även 

förmågan att förstå situationen. Dessa faktorer skulle kunna förklara 

reaktionen efter ett avslag och oviljan att återvända. Varför kan de som berörs 

av ett återvändandebeslut från Migrationsverket inte förstå beslutet fullt ut? 

Det mest uppenbara svaret skulle kunna vara att de inte tycker om avslaget 

och känner panik inför tanken på att återvända. Men de faktorer som 

respondenterna tar upp handlar mer om asylprocessen än om deras 

personliga reaktioner på att återvända. De tre viktigaste faktorer som vi 

identifierade i materialet och som påverkar den fria viljan negativt och senare 

gör det svårare att förbereda sig på ett bra sätt är följande: processens längd, 

de bristfälliga tjänster som Migrationsverket tillhandahöll i fråga om juridiska 

ombud och tolkar, samt svårigheter att förstå asylreglerna. 

Processens längd 
De behandlade oss bra, men jag vet inte hur det där Migrationsverket fattade 

sitt beslut om mig. Om de inte ville ta emot oss, varför skulle de ha retat och 

stört mig i fem år. Vi bodde där i fem år. De borde ha blivit klara med vårt 

ärende på ett år, inte fem, för det skadade oss jättemycket. 

Man, 20 år, AFN#80 

Asylprocessens längd hade stor inverkan på det psykiska välbefinnandet hos 

respondenter i båda grupperna. Tidigare studier har kommit fram till liknande 

slutsatser (se t.ex. Esaiasson och Sohlberg, 2018). Den långa väntetiden gav 
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dem stora förhoppningar, särskilt hos de unga afghanerna, och bidrog till att 

de integrerade sig i det svenska samhället. Efter den långa perioden av väntan 

kommer avslaget som det minst önskade resultatet. De flesta respondenter 

håller fast vid förhoppningen om att få stanna i Sverige ända in i det sista. 

Ett fåtal respondenter från Irak (sammanlagt fem) bestämde sig för att 

frivilligt avbryta asylprocessen och återvända innan de fått ett beslut i sina 

ärenden. Dessa respondenter angav den långa väntetiden och påfrestningen 

på deras psykiska välbefinnande som det skapade, i kombination med vissa 

personliga och familjerelaterade omständigheter, som skäl till att de lämnade 

innan de fått besked om sin asylansökan. 

De låter dig vara som ett ljus, du bränner ut dig medan du väntar, tills du 

tappar hoppet och bestämmer dig för att åka tillbaka. 

Man, 31 år, KRI IRQ#21 

Osäkerhet är nedbrytande för asylsökande i allmänhet och det påverkar de 

små resurser de har för att kontrollera sin tillvaro. För några av de som valde 

att avbryta sin asylprocess innan de fått ett beslut verkar deras psykiska 

välbefinnande i vissa fall haft större betydelse än hotet i deras ursprungsland 

och ansträngningarna för att ta sig till Sverige och begära asyl. 

Tjänsteleverantörer vid Migrationsverket: ”Lost in 
translation” 
Många av de klagomål som respondenterna framförde riktas inte mot 

Migrationsverket i sig utan handlar specifikt om det juridiska ombud som 

utsetts av myndigheten och i vissa fall om tolken. Efter vad som många 

beskrev som ett bra mottagande vid ankomsten upplevde många respondenter 

att kommunikationen med Migrationsverket försvann i översättningen. De 

flesta afghanska respondenter uppgav att de hade haft svårt att kommunicera 

med tolkarna och även att de inte kände förtroende för dem. Enligt 

berättelserna tilldelades de tolkar som talade farsi, trots att de själva till 

största delen talar dari. Några irakier av både arabiskt och kurdiskt ursprung 

klagade också på tolkarnas kvalitet, på att de ofta fick en tolk som talade en 

annan dialekt eller som de ibland förstod gjorde en översättning som inte 

stämde överens med vad de haft för avsikt att säga. 
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Polisen och migrationskontoret var jättebra, men vi hade ett problem med 

översättaren. Vi förstod inte hans översättning så bra. Tolkarna talade 

kurdiska på kurmanji-dialekt och vi förstod oftast inte förklaringarna. Det 

ledde till missförstånd hela tiden… Personen som intervjuade mig pratade inte 

kurdiska särskilt flytande, jag kunde inte förstå honom så bra. Dessutom 

betedde han sig väldigt tufft och argsint i intervjurummet. Jag kände mig aldrig 

bekväm med att prata med honom. En gång sa han, hälsa inte på mig för jag är 

svensk och du är irakier. 

Man, 53 år, KRI IRQ#56 

Berättelserna pekar inte bara på tolkningens kvalitet. Tolkarnas attityd 

nämndes också av några respondenter under intervjuerna. Några menade att 

tolkarna inte hade lyssnat ordentligt på dem eller att de inte fick möjlighet att 

säga allt de behövde säga. En felaktig översättning av deras erfarenheter 

skulle kunna påverka konsekvensen i deras berättelser utifrån 

Migrationsverkets synvinkel. Detta är något som har konstaterats i en tidigare 

rapport från Delmi där man ifrågasätter professionaliteten hos tolkar som 

erbjuder tjänster för Migrationsverket (Wadensjö et al. 2021) och belyser en 

allvarlig konsekvens för asylprocessen: bristen på rättssäkerhet för enskilda 

personer. Denna brist på fungerande kommunikation gjorde att de 

asylsökande ibland upplevde att de inte blev hörda, inte möttes med respekt 

och ibland inte litade på beslutet om att bevilja asyl eller ej, eftersom de 

menade att det kunde bygga på en felaktig översättning av deras situation. 

Obehaget och frustrationen som detta väckte hos de asylsökande stannade 

ofta kvar länge hos dem och vändes till ilska och frustration. 

En annan aktör som är förknippad med asylprocessen och som också fick lågt 

betyg av respondenterna, särskilt bland de unga människorna från 

Afghanistan, är det juridiska ombud som de tilldelats. I allmänhet hade 

respondenterna väntat sig att ha mer kontakt med det juridiska ombudet 

eftersom de hade fått intrycket att denna person skulle vara avgörande för 

deras möjligheter att få stanna i Sverige. Ofta beskrevs att det juridiska 

ombudet inte var närvarande, var svår att få tag på och inte särskilt 

intresserad av de asylsökandes frågor eller behov av förklaringar. Ibland 

ledde detta till att den asylsökande missade viktiga tidsfrister för att skicka 

handlingar för ett överklagande. Många respondenter verkar ha känt sig  
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övergivna och verkar ha velat ha bättre kommunikation och mer förklaringar 

om varför de hade fått avslag. Detta fick vissa att känna att avslaget på deras 

asylansökan var felaktigt. 

Klagomålet som jag hade undertecknat skulle lämnas in till Migrationsverket 

inom åtta dagar. Det borde ha lämnats in den 11, men min advokat lämnade in 

det den 15 eller den 17, vilket betyder att det redan var för sent. Migrations-

verket kallade mig till möte och sa att du lämnade inte in något klagomål 

[överklagande] mot vårt beslut, nu är tiden ute och du måste åka till baka till 

Afghanistan. Jag sa till dem att jag hade ett möte med min advokat den ”x” 

[datum och tid] och att jag också hade undertecknat klagomålet. Därför är det 

min advokats fel, eftersom han inte lämnade in det i tid. Min advokat lurade 

mig. 

Man, 21 år, AFN#1 

I allmänhet hade respondenterna väntat sig att ha mer kontakt med denna 

person som verkade vara avgörande för deras möjligheter att få stanna i 

Sverige. Det största flertalet hade önskat en bättre kommunikation med sitt 

juridiska ombud och en tydligare förklaring till varför de hade fått avslag på 

sin ansökan. 

Brist på kunskaper om asylsystemet 
De begränsade kunskaperna om det europeiska asylsystemet i allmänhet och 

de svenska förfarandena i synnerhet bidrog också till att beslutet inte mottogs 

väl. Detta påverkar också förberedelsen inför att återvända. Några 

respondenter var övertygade om att eftersom de hade visat att de var duktiga 

invandrare borde de ha fått stanna, oavsett deras grunder för asyl. 

Jag sa till personalen på Migrationsverket att jag hade bott i Sverige i mer än 

fyra år: Jag började tala [svenska] språket, fick ett jobb, kunde tjäna pengar 

och kunde skaffa mig vänner och vara social, ”räcker inte allt detta för att jag 

ska få flyktingstatus av er?” Jag sa till dem, ”om ni beviljar mig flyktingstatus i 

dag börjar jag jobba redan i morgon.” 

Man, 37 år, IRQ#40 
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Van Houte et al. (2021) hittar liknande åsikter hos personer som återvänder 

från Nederländerna. I vår studie förstår några av respondenterna inte att en 

person som får avslag varken är kriminell eller en dålig invandrare. Denna 

brist på kunskaper om asylsystemet upprepades i många intervjuer, vilket fick 

oss att tro att informationen inte lämnas på ett sätt som går att begripa och 

ibland kanske inte all nödvändig information har lämnats till de sökande. 

Respondenterna beskriver ofta att skälen till avslaget inte uttrycktes så att de 

helt och hållet kunde förstå grunderna för utvisningen, eller kunde förstå vad 

det handlade om för att kunna ställa de rätta frågorna. 

Efter att ha läst om respondenternas erfarenheter kan man dra slutsatsen att 

det var få av dem som kände till vad det innebar att söka asyl i Sverige. Några 

respondenter från Irak verkade ha lite mer kännedom, men de var inte 

medvetna om vad det innebar att sakna grund för asyl. Även efter åter-

vändandet verkar en stor andel av intervjupersonerna inte förstå det 

europeiska migrationssystemet och varför de inte beviljades asyl i Sverige. 

Många nämnde att de borde ha åkt till ett annat europeiskt land efter att ha 

fått avslag i Sverige och vissa bad till och med Migrationsverket att låta dem 

göra det. Så gott som ingen kände till att man enligt Dublinförordningen inte 

får begära asyl i mer än ett EU-land. Trots att respondenterna hade kontakt 

med svenska myndigheter verkar bristen på kunskaper om systemet vara 

allmänt utbredd bland dem. Detta påverkar inte bara processens effektivitet 

utan gör den även mindre human. 

Att underrättas om avslag 

Nej, Migrationsverket förklarade ingenting, de sa bara åt mig att åka tillbaka 

till Irak, det är allt. 

Man, 33 år, IRQ#33 

Ögonblicket när de fick veta att de fått avslag upplevdes på olika sätt av 

respondenterna. De flesta afghaner sade att de hade fått ett brev som de inte 

kunde läsa eftersom det var på svenska. Andra nämner att de hade  
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informerats hos Migrationsverket. Några av dem hade blivit uppringda av sin 

gode man34 eller sitt juridiska ombud. Föga förvånande kände alla sig besvikna 

och illa till mods och ofta även desperata. 

Som diskuterades i föregående avsnitt överlämnades motiveringen av ett 

beslut om avslag inte alltid direkt till respondenterna, utan ibland gick den via 

tredje part. Det är svårt att veta om skälen till ett beslut om avslag var 

tillräckligt konkreta och om respondenterna fick dem förklarade för sig. Det 

var få respondenter som kunde identifiera skälen till att de fått avslag. På 

grund av alla problem med tolkar och svårigheterna för några att få tag på sitt 

juridiska ombud kanske vissa respondenter aldrig fick den information som 

Migrationsverket till en början hade för avsikt att ge dem. 

Jag fick ett brev och eftersom jag inte kunde läsa det tog jag det till min vän 

för att han skulle läsa det. Han läste det och sa att det gjorde honom ledsen 

och att han inte visste hur han skulle berätta det för mig. Till slut sa han att jag 

hade fått avslag från Migrationsverket. När jag frågade varför sa han att de 

har skrivit att du borde lämna in bevis. Då tog jag kontakt med min advokat 

men han ville inte träffa mig eller svara när jag ringde. Jag var tvungen att tala 

om det för Migrationsverket en massa gånger innan min advokat gick med på 

att träffa mig... I brevet stod det när jag skulle komma till Migrationsverket 

igen och jag väntade till dess och sen gick jag till Migrationsverket med min 

värd. De frågade om jag visste vad de ville ha av mig. Jag sa till dem att jag 

inte visste. De sa att jag hade fått ett avslag och borde åka tillbaka till 

Afghanistan. De sa att de skulle betala mig 20 000 kronor om jag åkte tillbaka 

till Afghanistan. Jag sa till dem att jag inte var där för pengarna utan att jag 

var där för att jag hade ett problem och mitt liv var i fara i Afghanistan. 

Man, 20 år, AFN#4 

Några respondenter (tjugo i Afghanistan och en i Irak) motsatte sig beslutet 

och stannade illegalt i Sverige eller tog sig till ett annat europeiskt land 

(Frankrike var det land som respondenterna oftast angav). Detta pekar på att 

många av dem bedömde att det var bättre att stanna kvar utan uppehålls-  

 
34 En minderårig person under 18 år som kommer till Sverige utan uppehållstillstånd och 
utan föräldrar eller annan medföljande vuxen tilldelas en god man som ska föra den 
minderåriga personens talan inför myndigheterna, t.ex. vid ansökan om 
uppehållstillstånd. 
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tillstånd i Sverige än att bo lagligt i det land som de var medborgare i. Detta 

har nämnts i tidigare forskning (Khosravi 2016), uttalats av civilsamhälls-

organisationer (se Malm-Lindberg, 2020) och bekräftas nu av våra 

respondenter. 

Ja, jag ville radera mina fingeravtryck och börja leva illegalt. Jag levde illegalt 

i flera månader efter att jag fick mitt tredje avslag, men jag greps av polisen. 

Min vårdnadshavare sa till mig att någon hade informerat polisen om mig. Om 

jag inte hade blivit gripen av den svenska polisen skulle jag ha bott där illegalt. 

Det var bättre att leva illegalt i Sverige än att åka tillbaka till Afghanistan. 

Man, 22 år, AFN#59 

6.4 Återvändandeprocessen 

Frivilligt eller ofrivilligt återvändande: ett ”val” man måste 
göra 
Vad händer efter ett återvändandebeslut? När en asylsökande har fått flera 

avslag och det inte finns fler möjligheter att överklaga inleds ett återvändande-

ärende, som vi beskriver i kapitel 4. Då undersöks bl.a. den sökandes egen 

inställning till att återvända (SOU 2009:60, s. 137). I normalprocessen ingick 

tidigare tre slags samtal: underrättelsesamtal, uppföljningssamtal och 

återvändandesamtal. Om återvändaren inte går med på att återvända frivilligt, 

eller när den berörda personen avviker och senare hittas av polisen, är det 

polisen som verkställer ett återvändande. Om det finns anledning att förmoda 

att en person kommer att avvika kan hen sättas under uppsikt eller placeras i 

förvar. 

Jag gick i skolan två dagar i veckan och till verkstaden tre dagar i veckan tills 

jag greps. När polisen skickade mig brevet om att jag skulle komma till deras 

adress gick jag dit. De frågade om jag ville återvända frivilligt och jag sa nej. 

De sa att de skulle behöva tvinga mig att återvända och de lät mig inte lämna 

polisstationen... Jag hade fått ett brev om att gå till polisstationen eftersom 

mitt ärende hade överlämnats till dem. Jag kunde inte leva i limbo för alltid. 



95 

Livet före migrationen och återvändandet 

Jag gick till polisstationen med en svensk man som lagade cyklar. Polisen lät 

mig inte ens gå ut och träffa den personen när jag hade gått in. De skickade 

mig till ett låst läger där jag var i ungefär åtta månader. Det var som ett 

fängelse. 

Man, 23 år, AFN#31 

De flesta afghaner motsatte sig återvändandebeslutet. Bland respondenterna 

var det bara 15 av 60 som återvände frivilligt. Några, som senare greps av 

polisen, sattes i förvar. Ett fåtal afghaner återvände dock frivilligt eftersom de 

inte såg något annat val eller för att de funderade på att migrera på nytt till 

Sverige på laglig väg med hjälp av någon annan typ av visum. De irakiska 

respondenterna återvände däremot frivilligt i större utsträckning. Av 

40 respondenter hade 26 återvänt frivilligt. 

Jag hade fått ett slutligt besked om att jag måste lämna Sverige och jag 

arbetade under det sista året av min vistelse eftersom jag hade fått arbets-

tillstånd. Familjen jag bodde hos sa till mig att åka tillbaka till Afghanistan och 

söka jobb här från Afghanistan och sedan migrera tillbaka till Sverige via ett 

arbetstillstånd. Därför återvände jag frivilligt. 

Man, 21 år, AFN#16 

Enligt återvändandeförfarandet ska de sökande underteckna en nöjdhets-

förklaring. Vi känner dock inte till hur Migrationsverket gör om den sökande 

inte mår bra eller om det finns något protokoll för att säkerställa att hens 

beslut är välgrundade. Ett antal respondenter uppgav att de hade psykiska 

problem som ångest och depression. Personal vid Afghanistans ambassad 

bekräftar att det psykiska välbefinnandet hos unga män av hazariskt ursprung 

var lågt när de ansökte om konsulära tjänster.35 Några kvinnor av kurdiskt 

ursprung nämnde att deras depression gjorde att de trodde att det skulle vara 

bättre att återvända till Irakiska Kurdistan än att stå ut med osäkerheten och 

ensamheten medan de väntade på ett asylbeslut. 

 
35 Intervju med informant B, förstesekreterare vid Afghanistans ambassad; via Skype, 
25 mars 2021. 
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Mitt psykiska tillstånd var väldigt instabilt och en gång när min man inte ville 

gå med på mitt beslut om att återvända hotade jag med att hugga mig själv. Så 

till att börja med var beslutet om att åka tillbaka inte påtvingat och min man 

gick med på att följa med mig för att ansöka om återvändande. Efter att vi 

hade ansökt om återvändande träffade jag en kurdisk vän och hon gav mig 

rådet att gå till läkare för att få behandling utanför lägret. Min man fick lite 

pengar från Irak och vi gick till en läkare. När jag hade tagit medicinerna som 

läkaren rekommenderade började jag må bättre och jag ville inte längre åka 

tillbaka till Irak. Men kort efter det kom polisen och migrationskontoret och 

informerade oss om att återvändandeförfarandet och biljetterna var klara. Vi 

sa att vi hade ändrat oss, men de sa att beslutet var oåterkalleligt och att vi 

måste åka tillbaka till Irak dagen därpå... På migrationskontoret förklarade jag 

för personalen att jag hade gått igenom en väldigt svår period när jag fattade 

beslutet och att jag inte längre ville åka tillbaka. Men migrationskontoret sa att 

biljetterna är bokade, vi bryr oss inte om att ni har ändrat er. Om ni vägrar att 

åka tillbaka kommer polisen att ta er och ni kommer att hamna i fängelse i 

Stockholm. 

Kvinna, 44 år, KRI IRQ#57 

Ett frivilligt återvändande som inte är noggrant övervägt eller som påverkas 

av andra omständigheter än den fria viljan att återvända kan få konsekvenser 

för livet efter återvändandet, när återvändare ångrar sitt beslut, vilket kan 

påverka inbäddningsprocessen. 

Vi fortsätter att drömma om den dag när vi var i Sverige och det är den största 

orsaken till våra problem. Min fru säger att vi borde ha stannat i Sverige till 

varje pris för att skydda och säkra våra barns framtid. 

Man, 26 år, KRI IRQ#48 

Hjälp och stöd 
När det slutliga avslaget kommer och det utfärdas en utvisningsorder förlorar 

personerna helt eller delvis det stöd som man tidigare har fått av 

Migrationsverket eller kommunen. Då blir andra former av stöd viktiga för att 

migranten ska kunna förbereda sig på att återvända. Korrekt rådgivning, 

vägledning om processen, alternativ för framtiden, psykologisk hjälp och 

socialt stöd är avgörande när ett återvändande kommer att ske inom kort. Vid 

sidan av det stöd för förberedelserna som Migrationsverket erbjuder i form av 

vägledning och förberedande samtal för frivilliga återvändare, erbjuder 
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polisen och kriminalvården samma sak för de som inte återvänder frivilligt. 

Det finns också vissa typer av informellt stöd som erbjuds av civilsamhälls-

organisationer som Svenska kyrkan, Stockholms Stadsmission, Röda korset 

och Rädda barnen (Malm Lindberg 2020). Trots att detta stöd finns var det få 

av våra informanter som nämnde att de hade haft kontakt med något av detta. 

Bland dem som faktiskt nämnde att de hade fått stöd av civilsamhälls-

organisationer stod afghanerna ut, stödet de hade fått kom från Röda korset 

och ibland från ”kyrkan”. Vid flera tillfällen nämnde respondenterna enskilda 

personer som hade hjälpt dem när de levde illegalt, men framför allt när de 

befann sig i förvar. 

Jag hade inga kontakter med några andra myndigheter än Migrationsverket. 

Jag fick mycket stöd på ett personligt plan från den där kvinnan, som hette 

Anna,36 och som hjälpte ungefär 50–60 människor i Sverige. Ylva och en 

afghansk kille som hette Hassan37 gav humanitärt stöd till migranterna. De 

hjälpte migranterna genom att betala rumshyra, el osv. Vattnet var gratis i 

Sverige, men elen var dyr. De betalade det mesta av det stödet ur egen ficka. 

Man, 19 år, AFN#113 

Några respondenter fick hjälp av privatpersoner för att kunna tillgodose sina 

behov när de inte längre fick bidrag från Migrationsverket och kommunen. 

Dessa privatpersoner besökte ibland förvaren och några hjälpte också 

respondenter som vistades illegalt i Sverige. Det är möjligt att dessa personer 

tillhörde civilsamhällsorganisationer, men våra respondenter mindes inte det. 

Hjälpen syftade för det mesta till att underlätta vardagen, inte bidra till 

förberedelserna inför återvändandet. 

De flesta irakier fick reda på återvändarstödet från Migrationsverket, men 

några hade andra informationskällor. Sociala nätverk via landsmän verkade 

fungera bättre för dem. Det är inte överraskande. Till skillnad från den 

afghanska migrationen har irakier kommit till Sverige i flera årtionden. Trots 

det nämndes den irakiska diasporan – som hade kunnat vara ett viktigt stöd – 

sällan som en källa till stöd under asylperioden. Det var familjekontakterna 

som verkade mer relevanta. 

 
36 Namnet har ändrats av anonymitetsskäl. 
37 Namnen har ändrats av anonymitetsskäl. 
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Aktörer som var involverade i återvändandeprocessen 
Under återvändandeprocessen nämnde respondenterna att de hade haft 

kontakt med Migrationsverket, polisen, personal vid förvaret och Afghanistans 

ambassad. Även om den sista delen av återvändandeprocessen, dvs. 

transporten till Afghanistan, utförs av kriminalvården var det ingen av 

respondenterna som kunde identifiera den myndigheten som separat från 

polisen. 

Vi hade mest kontakt med polisen. De berättade för oss att vi fått avslag från 

Migrationsverket och att vi borde åka tillbaka. De berättade för mig om 

ERRIN:s villkor också. De sa också att de skulle skicka med två poliser som 

skulle följa med oss hela vägen till Afghanistan. 

Man, 21 år, AFN#116 

Polisen var också en viktig aktör när det gällde att sprida information om 

rätten till återvändarstöd. Men enligt respondenterna handlade informationen 

mest om ERRIN, dvs. in-kind-stöd. Ingen respondent berättar om någon 

psykologisk hjälp som erbjuds av myndigheter eller av någon annan 

organisation. Så gott som ingen nämner att myndigheterna har gjort några 

försök att leta reda på familj, vänner eller något etablerat stödnätverk i 

Afghanistan. 

Att återvända efter att ha tagits i förvar var särskilt svårt. Några respondenter 

från Afghanistan nämner att deras utvisning genomfördes mycket skyndsamt, 

utan att de hade fått någon information på förhand. Några respondenter 

upplevde dessutom detta som att sitta i fängelse, vilket fick dem att känna att 

de hade tappat den lilla kontroll de kanske hade haft över sin personliga 

situation. I ett par fall sattes de faktiskt också i ett fängelse. 

I Sverige sa polisen till mig att de inte hade tillräckligt med plats på förvaret 

så de var tvungna att ta mig till ett fängelse. Jag var där i tre dagar. Jag 

avskydde livet där. Rummet var jättelitet och alldeles kalt. Jag kände mig som 

en galen person. De sätter människor där för att pressa dem mentalt till 

utvisning. 

Man, 21 år, AFN#86 
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Migrationsverket betraktar förvaren som ett verktyg för att se till att asyl-

sökande som fått avslag och som inte samarbetar kommer att vara 

”tillgängliga för utvisning” (Malm Lindberg 2020:42). Men för våra respondenter 

är detta ett hinder för deras frihet, eftersom de förs direkt därifrån till 

flygplatsen när de mår som sämst. Det finns ingen fri vilja eftersom personen 

inte kan röra sig fritt och på så sätt förändra sin situation. Det går inte att 

förbereda sig eftersom förvaret ger mycket små möjligheter, om ens några, 

att mobilisera resurser för att förbättra sin situation efter återvändandet. 

En av de största svårigheterna för svenska myndigheter som ska verkställa 

återvändandebeslut, särskilt för afghaner, är tillgången till resehandlingar. 

I många fall måste Migrationsverket eller polisen kontakta ursprungslandets 

ambassad för att få de nödvändiga id-handlingarna. I vissa fall är det svårt att 

avgöra den berörda personens identitet. Att en person saknar tazkira skapar 

problem redan under asylprocessen. Att det inte går att bekräfta den 

asylsökandes identitet försvagar hens påstådda asylskäl. Några respondenter 

hävdade att de hade nekats asyl för att de inte kunde styrka sin identitet. 

De svenska myndigheterna kontaktar ambassaderna för att få hjälp med 

nödvändiga resehandlingar, men återvändarna måste också besöka 

ambassaderna personligen för att få ut dem. Erfarenheterna från 

ambassaderna, som enbart nämns av respondenter från Afghanistan, kan 

beskrivas som nedslående för återvändarna. Ibland trodde ett antal 

respondenter att deras sista möjlighet att få asyl var beroende av att de fick 

rätt dokumentation från ambassaden. 

Jag gick till [den afghanska] ambassaden [i Sverige] två gånger och bönföll 

dem att inte förstöra min framtid, men de hjälpte mig inte och struntade i mina 

dokument. När jag gick dit tillsammans med polisen fick jag mina papper på 

några minuter. Ambassaden hjälpte mig inte alls. 

Man, 21 år, AFN#86. 

De flesta intervjupersoner berättade om negativa erfarenheter från den 

afghanska ambassaden. De upplevde att de hade ignorerats fullständigt när de 

gick dit på egen hand. Några beskrev till och med hur de hade förolämpats och 

förödmjukats. 
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Jag besökte den afghanska ambassaden en gång för att få mitt pass och 

attestera mitt tazkira... De som finns på den afghanska ambassaden var 

diskriminerande och var inte läskunniga. De hatade hazarer. När jag gick dit 

och sa att jag var från Ghazni-provinsen hånade de mig. 

Man, 23 år, AFN#11 

Att ambassaden uppfattas som obenägen att hjälpa denna grupp ökar inte 

deras vilja eller önskan att återvända. Tvärtom bidrar de afghanska 

myndigheternas attityd, som respondenterna upplevde som fientlig, troligen 

till att de ogärna vill återvända. Samtidigt är det en dålig början för 

återintegreringen om den enda kontakt de haft med afghanska offentliga 

myndigheter före återvändandet har varit negativ. 

Ett tema som ofta återkommer i tidigare forskning om afghanska asylsökande 

är bristen på förståelse av och åtföljande misstänksamhet mot asyl- och 

återvändarinstitutionerna och deras företrädare. Det betyder att afghanerna i 

första hand förlitar sig på sina egna stödnätverk, släktingar och organisationer i 

diasporan för att få information om asylsystemet och senare om 

återvändandet (Donini et al. 2016), vilket också illustreras av erfarenheterna 

hos respondenterna i den här studien. 

Enligt Afghanistans ambassad i Sverige avspeglar denna upplevelse av 

fientlighet och diskriminering inte deras interna protokoll.38 Ambassaden 

betonar att de vidtar särskilda åtgärder för personer som betraktas som 

sårbara och hjälper dem gentemot polisen och Migrationsverket. Ambassaden 

har också anställda som talar dari och som har hazarisk etnicitet för att 

motverka känslan av diskriminering. 

Skillnaderna mellan återvändarnas och ambassadens beskrivningar skulle 

delvis kunna förklaras av att den konsulära avdelningen har varit under-

bemannad. Efter det att en mängd afghanska medborgare anlände under  

2015–2016 upplevde ambassaden en stor efterfrågan på konsulära tjänster. 

Ambassaden har dock endast två handläggare som erbjuder konsulära 

tjänster. Ambassaden har fortfarande 150–200 besök i veckan. Denna 

stressiga situation skulle ha kunnat leda till det som upplevdes som en  

 
38 Intervju med afghanska ambassadens förstesekreterare. Via Skype den 25 mars 2021. 
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avvisande inställning. Men flera respondenter som återvände vid olika 

tidpunkter och sökte asyl på olika platser i Sverige beskriver samma 

erfarenheter, vilket ökar deras trovärdighet. 

Irakiska respondenter hade däremot nästan inga klagomål på sin ambassad. 

Det fanns dock vissa problem med de lokala myndigheterna i samband med 

researrangemang, särskild när kurdiska familjer reste via Baghdad.39 

Förberedelser för återvändande 
Olika utmaningar uppstår när man återvänder. Förberedelserna handlar både 

om logistik och om planering av sitt liv. Man måste också förbereda sig 

mentalt för att återvända – det som Cassarino kallar ”beredskap” – vilket inte 

alltid är lätt när man har svårt att förstå och acceptera ett avslag och en 

utvisningsorder. 

En annan typ av förberedelser hänger ihop med logistiken för en återresa. Ofta 

tar de ansvariga svenska myndigheterna hand om logistiken – t.ex. 

Migrationsverket eller polisen och kriminalvårdens transportenhet när det är 

fråga om ett ofrivilligt återvändande. 

Den tredje typen av förberedelser som vi tar upp i denna studie handlar om 

planerna för ett liv efter återvändandet, dvs. återintegrering. För detta krävs 

en blandning av personernas egna resurser och livsplaner och externt stöd. 

Med tanke på den svåra situation som våra respondenter återvänder till, i 

länder med pågående konflikter och såväl politisk som ekonomisk instabilitet 

är utsikterna till återintegrering små. Men vilken typ av information får de 

innan de återvänder? Som vi nämnde tidigare består de befintliga stöd-

strukturerna i avreselandet, i detta fall Sverige, av de samtal som 

Migrationsverket erbjuder med information om tillgång till ekonomiskt stöd. 

I vissa fall erbjuder civilsamhällsorganisationer vägledning och psykologiskt 

stöd. Afghanska och irakiska återvändare har rätt att ansöka om ett 

återetableringsstöd (in-cash), men också stöd eller assistans för 

återintegrering (mer in-kind). Alla återvändare kan ansöka i Sverige om 

återintegreringsstöd via ERRIN, medan återetableringsstödet bara ges till 

frivilliga återvändare. Det är dock få afghaner som nämner denna möjlighet i 

 
39 Vi tog också kontakt med den irakiska ambassaden för att få deras reaktioner på 
några frågor. Ambassaden svarade kortfattat och i generella ordalag via e-post.  
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intervjuerna. Särskilt oroväckande är att tillgången till stöd från ERRIN var 

oklar för vissa. För andra visade sig den information som de hade fått inte 

stämma med den verklighet de mötte när de försökte kontakta 

organisationerna på plats i Afghanistan. Vi kommer att diskutera detta i nästa 

kapitel. 

De gav oss information där om IOM och ERRIN-projekten. De sa att stödet var 

för dem som återvände frivilligt och att vi inte hade rätt till det. Om stödet var 

för alla som utvisades, varför hade inte jag rätt till det? 

Man, 22 år, AFN#18 

När informationen lämnas kan ha betydelse, särskilt för de som skickas 

tillbaka med tvång, direkt från förvaren. Om information om stödstrukturer 

lämnas i all hast strax innan avresan – vilket ett par respondenter uppgav 

hade hänt dem – kan man anta att detta påverkar förmågan att förstå stödets 

omfattning och villkor. 

Natten de tog mig från Stockholm var en hemsk natt och jag kommer aldrig att 

glömma den. Jag fick inte ens med mig alla mina kläder från förvaret. Jag 

glömde till och med dokumenten som sa att jag skulle få hjälp i Afghanistan. 

Jag fick ingen hjälp eftersom jag inte hade dokumenten med mig, och jag fick 

bara stöd från IOM. 

Man, 22 år, AFN#17 

Återvändandeprocessen för irakiska respondenter verkar ha varit lättare än 

för afghanska respondenter. Detta beror sannolikt på att de har återvänt 

frivilligt i högre grad. Ingen av dem hade suttit i förvar och i många fall 

återvände de tillsammans med sina familjer. För de flesta anordnades 

återresan snabbt av Migrationsverket. De hade också fått tydligare information 

om återintegreringsbidrag, men inte alla kände till hur de skulle kontakta 

tjänsteleverantörerna efter ankomsten till Irak. Några respondenter uppgav 

dock att de inte hade fått denna information. Andra hävdade att informationen 

hade varit felaktig eller inte stämde överens med informationen från det 

lokala IOM-kontoret eller tjänsteleverantörerna för ERRIN-stödet. 
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När jag åkte till utvisningslägret träffade jag en irakisk person av en slump 

där. Han frågade om jag hade fått något stöd eller bidrag. Jag sa ’nej’ och att 

ingen hade berättat något om det för mig. Han sa att det fanns ett bidrag på 

35 000 kronor som jag kunde få i Irak. Han tog mig till lägrets reception och sa 

till dem att jag ville registrera mig för att få bidraget. De gav mig ett officiellt 

brev som innehåller alla data och telefonnummer och den organisation jag 

skulle ringa för att få pengarna. 

Man, 31 år, IRQ#27 

6.5 Återvändarerfarenheten 
För myndigheter handlar en utvisning om att avlägsna en person, men för den 

enskilda individen kan en utvisning vara ett enormt personligt misslyckande. 

Respondenternas erfarenheter av återresan skiljer sig åt i viss mån. 

Erfarenheterna och behandlingen när det är tvång inblandat skiljer sig från 

återresor utan tvång. Att återvända tillsammans med sin familj, vilket många 

från Irak gjorde, upplevs också på ett annat sätt än när man återvänder 

ensam. Den gemensamma erfarenheten beskrivs som mindre svår än när den 

upplevs på egen hand. I allmänhet uttrycker respondenterna sin frustration 

och sorg över att ha blivit tillbakaskickade till Afghanistan, men vissa 

erfarenheter var mer traumatiska än andra. 

De flesta afghaner återvände inte frivilligt (43 av 59 återvände ofrivilligt), men 

bara några få beskrev att de hade utsatts för fysiskt tvång. 

Den svenska polisen gav mig 100 dollar och en powerbank innan jag åkte 

tillbaka och det var ganska bra. Jag kunde äta och ta en taxi med hjälp av de 

pengarna när jag kom till Afghanistan. 

Vilka svårigheter mötte du när du skulle förbereda/planera ditt återvändande? 

Utmaningen var att de hade satt handbojor på mig. Jag hade till med hållit igen 

dörren natten de skulle utvisa mig, för jag ville inte åka tillbaka. Jag ville att de 

skulle skicka mig till något annat land, som Pakistan, men inte Afghanistan. 

Jag sa till dem att jag skulle bli dödad i Afghanistan. Jag höll mig till och med 

fast i flygplansdörren och fem snutar måste hålla i mig och sätta mig i 

flygplanssätet. De satte handbojor på mig. 
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Vad önskar du att du hade vetat då för att kunna förbereda dig bättre på att 

återvända? 

Ingenting. Jag ville inte åka tillbaka till Afghanistan, men de tvingade mig... jag 

mådde jättedåligt. Jag kan inte förklara det. Mina händer var bundna på 

flygplatsen, men jag kunde ändå knuffa polisen och hålla mig fast i planet och 

låta bli att sätta mig ned. Till och med piloten mådde dåligt över att de utvisade 

oss så där. 

Man, 22 år, AFN#17 

Enligt kriminalvårdens transportenhet är tvångsåtgärder ovanliga och 

handbojor används inte i mer än tio procent av deras ärenden.40 Att använda 

tvångsåtgärder på en eskorterad resa är inte bara dyrt för staten, det kan 

också få negativa effekter för välbefinnandet hos personen som återvänder. 

Bland våra respondenter kunde några återberätta händelsen i detalj och den 

påverkade deras psykiska välbefinnande och känsla av aktörskap. 

Efter att ha befunnit sig i det svenska asylsystemet i åratal hade några svårt 

att ta in det som skedde inom loppet av någon dag. Insikten om att migrations-

projektet har misslyckats verkar komma plötsligt för vissa och många 

respondenter hade svårt att ställa om från asylsökande i Sverige till 

återvändare i Afghanistan. 

Jag visste inte när jag skulle bli utvisad. De grep mig och sedan utvisade de 

mig. Jag hade fortfarande pyjamasen på när jag kom fram till Afghanistan. Allt 

jag ägde blev kvar i Sverige... När jag kom till Kabul var jag rädd och stressad. 

Den afghanska polisen på flygplatsen hade bråkat med varandra den dagen 

och de slogs med varandra. Jag blev väldigt stressad när jag såg det. Jag 

funderade på hur jag skulle kunna åka tillbaka till Iran när jag kom till 

flygplatsen. Jag började leta efter ett rum och en person som hade utvisats 

tillsammans med mig visade mig vägen. Jag hade ingen i Afghanistan som 

välkomnade mig. Min familj var upprörd och ville inte att jag skulle stanna i 

Afghanistan för det är inget bra ställe. 

Man, 20 år, AFN#81 

 
40 Telefonintervju med Eva Qvarnström den 19 januari 2021. 
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Även om irakiska respondenter verkar ha haft en bättre upplevelse av 

återresan än afghanerna var den inte alltid problemfri. Respondenter av 

kurdiskt ursprung lämnades i vissa fall inte i den kurdiska regionen av Irak, 

vilket fick dem att känna sig osäkra och otrygga. Logistiken var i detta fall inte 

till fördel för återvändarna. Man måste dock ta hänsyn till att de återvände till 

en turbulent region där säkerhetsförhållandena växlar snabbt i vissa 

områden. 

Migrationskontoret bokade inte biljetter [till] Irakiska Kurdistan, jag sa till dem 

att vägen från Baghdad till mitt hem är farlig, snälla boka biljetter till Erbil 

eller Sulaymaniyya åt oss, men de vägrade. På flygplatsen i Baghdad blev jag 

förnedrat av flygplats- och säkerhetspersonalen och de ställde en massa 

frågor. Jag tror att det var för att jag var kurd. Och de tänkte sätta mig i 

fängelse på grund av passet som irakiska ambassaden i Sverige hade utfärdat. 

I Sverige utfärdade irakiska ambassaden ett tillfälligt pass för båda mina barn 

och på flygplatsen godtog de inte passet. Jag lyckades boka en annan biljett 

från Baghdad till flygplatsen i Sulamaniyya efter en massa bråk och 

diskussioner med flygplatspersonalen i Baghdad. 

Man, 26 år, AFN#48 

Några av de afghanska respondenterna blev ibland ”tillbakaskickade” till en 

plats som där de inte hade några kontakter och där de upplevde att kontexten 

i allmänhet var fientlig mot dem. De irakiska respondenterna lyckades ordna 

resan till sin hemregion själva, men det var sällan möjligt för afghanerna. 

Orsakerna varierade, de hade inga resurser, säkerhetsläget i området, ingen 

kontakt med familj och vänner osv. Enligt Cassarinos indelning av graden av 

förberedelse är asylsökande som fått avslag de som är minst förberedda för 

återintegrering. Om vi tar hänsyn till att de försökte inleda en integrations-

process i det svenska samhället, trots de små möjligheterna att få stanna, har 

vi en grupp som är oförberedd på livet efter återvändandet. Om vi också tar 

hänsyn till att vissa av våra respondenter inte återvänder till det område, eller 

ibland inte ens till det land som de kommer ifrån, är beredskapen obefintlig. 

Enskilda personer kan inte mobilisera några av sina få resurser i ett område 

som de inte känner till och som de aldrig har varit inbäddade i. 
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6.6 Diskussion 

Före återvändandet: bristande förberedelse och ett 
motvilligt frivilligt återvändande 
Vi har valt att använda olika former med ordet ”förberedelse” för att skilja ut 

de problem i faserna före återvändandet som påverkar återintegreringen. De 

intervjuer som utgör grunddata för denna studie berättar om migranter som 

till större delen har varit sårbara (om än i varierande grad) innan de gett sig 

av på en svår och ofta farlig resa mot Sverige. Alla har det gemensamt att 

deras asylansökan i Sverige inte lyckades och att det finns faktorer före 

migrationen och under tiden som asylsökande som påverkar deras 

förberedelse för att återvända. 

Ett viktigt resultat är att det finns olika motiv till att man återvänder frivilligt. 

Även om det är önskvärt innebär frivilligheten inte alltid att man egentligen vill 

återvända. Viljan att återvända är sällan den viktigaste anledningen till att man 

gör det frivilligt. Vi kan identifiera flera olika skäl, såsom att undvika 

reseförbud för att kunna migrera igen eller hjälpa någon som behöver det 

(en familjemedlem i Irak eller Afghanistan). 

En annan faktor var att några återvändare var i ett psykiskt instabilt tillstånd 

(ofta till följd av förhållandena under tiden som asylsökande), vilket beskrevs 

som ett skäl till beslutet om att återvända. Ett problem som uppstår är 

huruvida ett beslut som fattas under sådana omständigheter kan anses 

uppfylla det migrationspolitiska målet om rättssäkerhet. Några respondenter 

gick med på att återvända frivilligt av ren desperation eller till följd av en 

försämrad mental hälsa på grund av ensamhet, depression eller förhållandena 

vid förläggningarna och, naturligtvis, för att undvika ett ofrivilligt återvändande. 

Den fria viljan bakom frivillighet försvåras av omständigheter som 

återvändaren inte kan påverka. När det handlar om rädslan att placeras i 

förvar eller tvingas återvända ofrivilligt ingår villkoren i den bestraffning som 

staten kan utmäta/hota med som påtryckning för att få en person att 

samarbeta. Tidigare forskning har kallat detta för ”mjuk deportation”, som 

visserligen nominellt är ett frivilligt återvändande, men som delvis beror på 

mjuka former av maktutövning, där det inte ges särskilt många andra val än 

att samarbeta (Leerkes et al. 2017). 
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Frivillighet har ifrågasatts som begrepp för att beskriva att ett återvändande-

beslut accepteras. Som framgår i kapitel 2 kretsar diskussionen framför allt 

kring de få valmöjligheter som återvändaren har och att vissa tvångs- och 

bestraffningsåtgärder vidtas mot en asylsökande om återvändandet inte sker 

frivilligt. Litteraturen tyder på att alternativen är få eller obefintliga. I sådana 

fall tar beslutet inte hänsyn till den grad av villighet som är nödvändig för att 

ett återvändande ska kunna kallas frivilligt. Dessutom visar uppgifterna i 

denna studie att det finns en mängd skäl för att återvända som inte avspeglar 

någon större grad av fri vilja, eller villighet att återvända. Många återvändanden 

betecknas som ”frivilliga”, men kan ibland upplevas som ”ofrivilliga” av 

respondenterna. Besluten kan bygga på omständigheter i ursprungslandet 

eller en försämrad mental hälsa. Men beslutet kan även tas utifrån tanken om 

att det kan möjliggöra en ny migrationsresa framtiden, uppfylla kraven i 

asylsystemet in i det sista, eller en enklare form av återvändande, där en 

person accepterar att det inte finns någon chans att beviljas asyl i värdlandet. 

Alla dessa fall betecknas som frivilliga, även om vissa var mer villiga att 

återvända än andra. Våra intervjuer visar att frivillighet behöver 

problematiseras som en heterogen och komplex kategori. 

I uppgifterna framträder en rad faktorer som påverkar återvändarnas 

förberedelser och som direkt hänger samman med asylprocessen. 

Processens längd, dålig tillgång till – och kommunikation med – 

tjänsteleverantörer med koppling till Migrationsverket och bristande 

kunskaper om asylsystemet, verkar hindra asylsökandes förmåga att 

förbereda sig för att återvända. Uppfattningen om att en situation är orättvis, 

som ofta uppstår på grund av bristande språkkunskaper och kunskaper om 

juridiska begrepp, bidrar inte till känslan av aktörskap p eller av att ha 

kontroll över sin egen framtid. Tidigare forskning om kraven för psykiskt 

välbefinnande i en migrationskontext tar upp aktörskap, självbestämmande 

och kontroll; delaktighet och deltagande; sociala relationer och nätverk samt 

trygghet (DeBono et al. 2015). I våra respondenters berättelser kan vi 

konstatera att många av dessa krav saknades redan under asylprocessen. 

I kapitlet betonas bristen på kunskaper om asylprocessen när det handlar om 

att acceptera återvändandet. På ett sätt skulle man kunna beskriva detta som 

att personerna inte enbart saknar förmågan att förstå asylreglerna, utan 

också saknar förmågan att planera sin framtid. Trots detta är det viktigt att 

inte förutsätta att migranterna saknar agens bara för att de inte accepterar 
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återvändandebeslutet. Många respondenter var inte bara illa förberedda för 

att återvända, de saknade även en plan B, och trots att många återvände 

frivilligt var det få som verkade ha velat göra det: många kände sig tvingade 

att återvända.
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7. Efter återvändandet 

Det är ofta svårt att komma tillbaka till ursprungslandet efter ett misslyckat 

migrationsprojekt. Förra kapitlet visade att perioden före återvändandet från 

Sverige inte var problemfri. Ankomsten i Irak eller Afghanistan medförde en 

rad utmaningar för respondenterna som vi kommer att ta upp i detta kapitel. Vi 

analyserar olika faktorer som är förknippade med begreppet blandad 

inbäddning, som myntats av Ruben et al. (2009) och som i den ansats vi 

använder i denna studie ger en bättre beskrivning av det komplexa i en 

återintegrering. Slutligen diskuterar vi i vilken mån återvändare kan hitta och 

definiera sin plats i samhället, så att deras återvändande någon dag kan bli 

socialt, psykosocialt och ekonomiskt hållbart. 

Deras erfarenheter från ankomsten och framåt redovisas separat för 

Afghanistan (7.1) och Irak (7.2) och analyseras därefter tillsammans i form av 

grader av återinbäddning (7.3). 

7.1 återintegrering i det afghanska samhället 
Tidigare studier har visat att förhållandena är svåra efter återvändandet till 

Afghanistan. De präglas av fysisk otrygghet, hög arbetslöshet, instabila 

inkomster, där återvändarna till större delen är beroende av sina släktingar 

för att tillgodose grundläggande behov som mat och bostad, eller av 

överföringar från släktingar som bor utomlands (van Houte och Davids 2008; 

Ruben et al. 2009). Att återvända med tomma händer känns ofta som ett 

misslyckande. Många upplever att andra är misstänksamma och negativt 

inställda mot dem. Det kanske inte är förvånande att de som har tillgång till 

starka nätverk och har bättre utbildning hanterar den ekonomiska situationen 

bättre jämfört med andra (De Bree 2008; van Houte och Davids 2008; 

Ruben et al. 2009). 
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En social dimension 

Att komma hem eller komma till en fjärran plats 

Det var väldigt svårt för mig när jag kom till flygplatsen eftersom jag 

skickades tillbaka till Afghanistan efter en lång tid [i Sverige] i en situation 

som var väldigt dålig. I Sverige gav de mig ett telefonnummer till en person 

som skulle komma till flygplatsen och hämta mig. Jag ringde dem, men det 

kom ingen. Till slut tog jag en taxi och checkade in på ett hotell. Jag ringde 

numret igen och den här gången [svarade de och] sa till mig att de skulle ge 

mig någonstans att bo. De sa att deras person hade kommit till flygplatsen 

men att jag inte var där. Jag sa till dem att jag hade ringt [deras] nummer flera 

gånger men inte fått något svar. 

Man, 20 år, AFN#102 

Ofta förutsätts att en återvändarpolicy syftar till att skicka tillbaka migranterna 

till deras ursprungsland och ursprung och medborgarskap är samma sak. 

Men som forskningen har visat har årtionden av migration, återmigration och 

internflykt komplicerat och till och med utplånat dessa band och gjort att 

begreppet hemland har blivit mer otydligt. Vi vet från tidigare rapporter och 

studier att återvändande inte alltid innebär slutet på en internflykt (IDMC 2018). 

Många återvändande flyktingar har inte kunnat åka tillbaka till sina ursprungs-

områden av flera skäl, däribland bristande dokumentation, resekostnader 

eller brist på bostad. För de återvändande afghanerna är bilden komplex. 

Nästan hälften av de afghanska respondenterna säger att de hade bott i Iran 

innan de reste till Sverige. För andra var Iran eller något annat land i området 

en transitplats. Några kanske hade starkare band till Iran och samtidig bara 

ett fåtal band och familjemedlemmar i Afghanistan. För sin överlevnad är 

återvändare beroende av sociala nätverk av familj och vänner på många sätt; 

ett nätverk som mer eller mindre saknades för denna undergrupp av 

afghanska återvändare. Schuster och Majidi (2013) påpekar att för många 

afghaner finns det en tydlig skillnad mellan en persons hemland och 

personens hem. En handfull hade ett hem att återvända till, medan några 

bodde på hotell i Kabul ett tag innan de åkte till någon plats som de kunde 

kalla för hem. Men många återvände också till något som inte har några som 

helst likheter med ett hem, eftersom de varken hade hem, släktingar, familj 

eller vänner i Afghanistan. 
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Många av våra respondenter beskriver att de vid ankomsten till Afghanistan 

kände sig chockade, rädda och ofta hjälplösa – delvis på grund av att de insåg 

att de verkligen hade utvisats. Några hävdade till och med att de hade utvisats 

utan förvarning. Många beskriver en situation där de inte visste vad de skulle 

göra, hur de skulle bete sig, vart de skulle ta vägen. Många återvändare 

beskriver att de inte kände till Kabul och inte hade några sociala nätverk där. 

Några konstaterade att de aldrig hade satt foten i Afghanistan förut: 

Vi fick ett kontaktnummer från gränspolisen i Sverige och när vi kom till 

Afghanistan ringde och ringde vi och de svarade aldrig. Jag satt fast på 

flygplatsen utan vänner eller familj. De flesta killarna där var afghaner som 

hade vuxit upp i Iran. Vi hade aldrig sett Afghanistan förut. Det var väldigt svårt 

för oss. Två gränspoliser i Afghanistan kom och tog emot oss på flygplatsen, 

det var allt. De hjälpte oss inte att hitta något hotell eller något annat. 

Man, 20 år, AFN#105 

Men några av respondenterna uttryckte också en slags glädje över att 

åtminstone vara tillbaka i sitt hemland och också över att träffa familj och 

vänner. För de flesta skulle glädjen kunna beskrivas som bitterljuv, eftersom 

de medger att de visserligen var glada över att återförenas med familj och 

vänner, men att alla problem och vad de beskriver som elände i Afghanistan 

blev chockerande tydliga när de kom tillbaka – där många blev skrämda av 

exploderande bomber och självmordsattacker. Ett begränsat antal 

respondenter beskriver en mer oförbehållsam lättnad över att vara hemma 

igen, socialt och kulturellt. Det gällde oftast någon som återvände till någon, 

till något, till en välbekant kontext och till sociala nätverk. 

När jag kom fram till Kabul var jag glad över att vara tillbaka och få träffa min 

familj. Jag grät till och med… Många av mina släktingar och kollegor kom hem 

till mig för att hälsa mig välkommen. Min mentala status förbättrades 

automatiskt när jag var hemma... att höra böneutropen och se människor 

förbereda sig för att be i moskén. Det kändes väldigt bra och jag kan inte 

förklara det.” 

Man, 36 år, AFN#109 
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Den viktigaste slutsatsen från intervjuerna när det gäller ankomsten till 

Afghanistan är att deras berättelser belyser ett mottagningsförfarande vid 

flygplatsen som inte förefaller helt konsekvent – eller åtminstone har 

återvändarna upplevt ankomsten och det i många fall förväntade välkomnandet 

på olika sätt. Många beskriver hur missnöjda de är med upplevelsen. Några 

hävdar till och med att de blev utskrattade när de frågade om de skulle få 

någon hjälp vid ankomsten. Detta gällde särskilt för ofrivilliga återvändare 

enligt de svenska myndigheternas klassificering. Ett fåtal verkar dock ha 

upplevt någon form av välkomnande mottagande vid flygplatsen från 

myndigheterna. 

Förvirring i ankomstförfarandena på flygplatsen, särskilt i Afghanistan, är också 

något som tjänstemän på plats pekar på. De illa fungerande och byråkratiska 

förfarandena på Kabuls flygplats och den kaotiska ordningen gör det svårt att 

få det ankomststöd som återvändarna ofta har lovats (se avsnitt 4.3).41 

Tillgång till ankomststöd 

När det handlar om ankomststöd är våra data inte helt konsekventa och ibland 

saknas information om de exakta omständigheterna. Det vi med säkerhet kan 

säga är att mer än hälften av respondenterna från Afghanistan uppgav att de 

hade fått ett ”cash-in-hand-stöd” på 11 000–12 500 afghani (motsvarar knappt 

cirka 1 500 kronor). Några säger att de fick stödet av polisen vid flygplatsen, 

andra att det var pengar från en svensk myndighet och några säger att det var 

IOM som betalade ut det, eller att de hade bott på ett hotell som den 

organisationen betalade för. Ganska många respondenter beskriver också att 

de det fanns ett hotellrum bokat i deras namn och att hotellreservationen 

också inkluderade måltider. 

När det gäller längden på den vistelse som erbjöds respondenterna verkar 

den ha varierat från ett par dagar till upp till tre veckor. Erbjudandet verkar 

också ha beskrivits som beroende av om återvändaren var från Kabul eller ej, 

eller om hen hade släktingar där. 

41 Intervju med Kjell-Terje Torvik, 2021b. 



113 

Efter återvändandet 

De sa till oss att de som har familj här skulle kunna åka hem till dem och de 

som inte har familj skulle bo på ett hotell ett tag. Eftersom jag inte hade hem 

och familj här tog de mig till ett hotell, men sa att jag bara fick stanna där i tre 

veckor. De sa att jag skulle behöva betala hotellrummet ur egen ficka efter tre 

veckor. Regeringen betalade våra utgifter under de tre veckorna. Jag vet inte 

vilken eller vilka regeringar eller organisationer som hade betalat för det. 

Man, 40 år, AFN#111 

Jag tror att det var IOM som gav vissa personer lite kontanter när deras 

familjer hade kommit till flygplatsen för att hämta dem. De tog också med sig 

dem som inte hade någonstans att ta vägen till hotell Spenzar och betalade för 

deras hyra och mat och transporter i femton dagar. 

Man, 23 år, AFN#115 

Ett antal respondenter nämner dock inget cash-in-hand-stöd vid ankomsten. 

Några verkar inte ha erbjudits något boende trots att de uppgav att de inte 

kom från området och inte hade någon att vända sig till i Kabul. Detta skulle 

kunna bero på att detta kontanta ankomststöd sedan april 2019 har ersatt ett 

tidigare in-kind-stöd med tjänster som korttidsboende, vård och transporter. 

Ankomststödet lämnas nuförtiden ut på flygplatsen i Kabul (för närvarande 

147 pund sterling) till de som återvänder ofrivilligt på eskorterade resor, och 

de krävs ingen ansökan.42 Dock var det vissa som hade kunnat få det som inte 

fick stödet av logistiska skäl, eftersom de anlände på tider då det inte fanns 

någon personal (från IOM) närvarande som kunde ta emot dem och betala ut 

stödet.43 På grund av den ibland stökiga situationen vid Kabuls flygplats och 

tekniska problem har dock vissa återvändare som har rätt till stödet inte 

möjlighet att få tillgång till det.44 

De få som hade turen att ha familj, släktingar eller vänner i Kabul eller i 

närheten blev ibland hämtade på flygplatsen och fick ibland bo hos 

släktingarna. Många återvändare berättar dock att ingen kom och mötte dem  

 
42 E-postkorrespondens den 20 april 2021 med IOM:s regionhuvudkontor i Helsingfors, 
Finland. 
43 Intervju med informant A, ambassadens sambandsperson 2020 och 2021.  
44 Intervju med Kjell Terje Torvik 2021b. 
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på flygplatsen eftersom de inte hade berättat för någon att de var på väg 

tillbaka, oftast på grund av att de skämdes och inte stod ut med att möta den 

besvikelse som de förväntade sig. En respondent förklarade det så här: 

Ingen kom och mötte oss eftersom vi inte hade talat om för någon att vi skulle 

utvisas. När vi kom till Kabul fick vi pengar från en svensk myndighet för att 

betala för en taxi och åka hem. Vi tog pengarna och gick till ett hotell och 

bodde där i ett par–tre dagar för att bygga upp vårt mod... Till slut återvände vi 

hem. 

Man, 21 år, AFN#101 

Ett stigmatiserat återvändande 

För de allra flesta respondenter betraktas återkomsten till Afghanistan som 

ett enormt misslyckande, inte bara i deras egna ögon utan även i andras. De 

flesta respondenter berättar om rädslan för att berätta för andra att de har 

återvänt, eller utvisats, och att de har blivit hånade eller retade för att de har 

återvänt. Återvändandets stigma är svårt att hantera för många återvändare. 

Detta märks i mångas ovilja att berätta för familj och vänner att de har kommit 

tillbaka, eller i att vissa inte vill tala om för sina bekanta vad de har gått 

igenom, och till exempel ljuger och säger att de är studenter och det är därför 

de är nya i området. Det framgår tydligt av intervjuerna att den stigmatisering 

som följer av att vara återvändare påverkar många respondenter socialt och 

mentalt. Rädslan för att vara en besvikelse för familj och vänner är ett vanligt 

tema bland återvändarna. 

När jag kom tillbaka fick det väldigt negativa konsekvenser för min familj... Min 

familj var både glad och ledsen; det var en konstig situation. De var upprörda 

för att jag hade blivit utvisad men de var glada att se mig. De oroade sig för 

mitt liv i Afghanistan... oroade sig väldigt mycket över vad som skulle kunna 

hända mig. 

Man, 21 år, AFN#73 

Samtidigt som många kan glädjas över att få återförenas med sin familj när de 

återvänder har de flesta familjer önskat sig ett annat resultat än det som de 

nu måste möta. Många respondenter konstaterar att detta ofta visas tydligt för 

dem, vilket leder till känslor av skuld och skam för att de är en besvikelse för 

familjen och för att de är en källa till oro. 
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Mina vänner hånade mig och sa varför åkte du tillbaka från det där landet? När 

jag berättade för min familj blev de arga och ledsna. De sa till mig att andra 

blir inte utvisade när de migrerar så varför blev du utvisad? De sa att jag 

måste ha gjort något olagligt.” 

Man, 27 år, AFN#60 

Besvikelsen när t.ex. en son återvänder beror delvis på oron över deras 

framtida liv i Afghanistan. Dessutom tror man ofta att återvändandet beror på 

att personen har begått något brott. Många återvändare beskriver hur 

människor i Afghanistan ser ned på återvändare i allmänhet och ofta hävdar 

att för att någon ska åka tillbaka måste de ha begått någon typ av brott, blivit 

en tjuv eller liknande, vilket har lett till utvisningen. Om man väljer att återvända 

från vad som måste vara ett bättre liv i Europa än misären i Afghanistan, 

resonerar de, kan man inte vara särskilt smart. Men om man varken har 

utvisats (och uppfattas som brottsling) eller är så korkad att man har utsatt 

sin familj för faror helt i onödan, måste återvändaren ha kommit tillbaka med 

outsinliga ekonomiska resurser, går resonemanget vidare. Därför är vissa 

respondenter rädda för att bli rånade, vilket leder till att de självmant isolerar 

sig ännu mer: 

Jag har inte pratat med någon i Afghanistan eftersom jag var rädd... Folk 

kanske tror jag har en massa pengar eller att myndigheterna i Sverige har 

gett mig en massa pengar och därför skulle de attackera mig. 

Man, 23 år, AFN#112 

Denna uppenbara brist på förståelse hos den afghanska befolkningen i stort 

av asylkraven och asylförfarandena i länder som Sverige försätter 

återvändaren i svår situation: antingen är man helt otroligt korkad som har 

valt att lämna (i det här fallet Sverige) och riskerat inte bara sitt eget liv för 

ingenting, utan i förlängningen också alla andras, genom att man har samlat in 

pengar för att finansiera migrationen från första början och sedan komma 

hem och bli en börda för familjen att försörja, eller så har man en massa 

pengar, vilket gör att återvändaren kan bli en måltavla för rånare. Ironiskt nog 

var det personer som för det mesta hade genomgått ett ofrivilligt återvändande 

som befann sig i detta svåra läge. Ett sådant stigma och en rädsla för att 

identifiera sig som återvändare nämndes oftast av de som hade tvingats att  
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återvända. Frivillighet var oftast förknippad med en plan för ny migration och 

därför ville personerna inte nödvändigtvis återuppta kontakterna med sina 

tidigare sociala liv. 

Några är rädda för att nämna att de har kommit hem från utlandet eftersom de 

fruktar att andra kommer att betrakta dem som otrogna konvertiter, trots att 

de kanske inte har konverterat. 

Jag är rädd att någon ska få reda på att vi har återvänt från utlandet. Afghaner 

är traditionella människor och de kanske tror att vi är otrogna nu när vi har 

varit i Europa. När folk frågar så säger vi att vi är studenter. 

Man, 20 år, AFN#94 

De som faktiskt konverterade till kristendomen under sin tid i Sverige 

beskriver hur de har blivit utfrysta och hur deras familjer tar avstånd från 

dem. 

Stigmatisering av att vara återvändare i Afghanistan är något som ofta nämns 

bland respondenterna. Det gör att några inte vill avslöja att de har återvänt 

ens för de som annars skulle tillhöra deras inre cirkel, deras sociala nätverk. 

Det går med fog att påstå att detta stigma innebär att återvändaren försätts i 

en sämre ställning socialt, psykosocialt och kanske även ekonomiskt än en 

genomsnittlig afghan utan migrationserfarenhet. 

En psykosocial dimension 
Den dimension av social utestängning (frivillig eller ofrivillig) som vi snuddar 

vid ovan, av rädsla för att avslöja för andra att man är återvändare, kan också 

hänga nära ihop meden återvändares känsla av tillhörighet, och förmågan att 

anpassa sig till den lokala kulturen och normerna. En respondent svarade till 

exempel att han inte kände någon tillhörighet eftersom han inte litade på 

andra människor över huvud taget. 

De skulle kunna skapa problem för mig om de får reda på att jag är en 

återvändare. Jag känner mig ensam just nu och avsaknaden av vänner, 

kontakter i kombination med osäkerheten är jobbig för mig. 

Man, 23 år, AFN#11 
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För de flesta respondenter är förmågan att anpassa sig nära förknippad med 

en känsla av tillhörighet som i sin tur verkar vara beroende av förmågan att 

lita på andra i sitt samhälle för att kunna bilda och upprätthålla sociala 

nätverk. Det är här den tidigare inbäddningen i kontexten blir synlig och kan 

återvinnas. Ett talande exempel på denna logik uttrycks av en respondent som 

redan hade lämnat Afghanistan efter återvändandet: 

Jag hade inte kunnat anpassa mig till systemet i Afghanistan för när jag var 

där kände jag mig rädd, skraj och panikslagen... Jag gick inte ut, för jag var 

rädd för folk... Jag hade ingen vän eller jämnårig att prata med eller gå 

omkring med... Jag var hemma hela tiden. 

Man, 23 år, AFN#51 

Många respondenter uppger också att de inte känner att de hör hemma i sin 

nuvarande omgivning. Många beskriver att det beror på att de har bott i 

Sverige (eller utomlands) i flera år och har vant sig vid kulturen där, vid 

öppenheten och möjligheten att liva fritt. Ofta hänger känslan av att inte höra 

till ihop med det som man upplever saknas i det afghanska samhället och som 

man upplever finns i överflöd i det svenska, dvs. säkerhet, trygghet och en 

känsla av mänsklighet. 

Jag känner mig konstig här. Man borde känna sig trygg och bekväm i sitt eget 

land, men jag känner mig otrygg och obekväm här (Man, 20 år, AFN#80). 

En annan återvändare konstaterade när han jämförde Afghanistan med 

europeiska länder att [n]är du är i de länderna behandlar de dig som en 

människa, oavsett vem du är (Man, 30 år, AFN#79). 

När det inte fanns någon tidigare inbäddning i kontexten är det svårt för 

personen att erkänna kontexten som sin egen och må bra där. 

Jag tillbringade halva mitt i Iran och en del i Sverige. Jag visste ingenting om 

Afghanistan. (Man, 21 år, AFN#8) 
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För de flesta respondenter är det inte enkelt att anpassa sig till den sociala 

och kulturella kontexten i Afghanistan och vissa gör det inte över huvud taget. 

För många innebär det fortsatta problem och en rad olika typer av besvär i 

livet. Svårigheten att bli inbäddad kontextuellt har lett till att några upplever 

att den enda lösningen är att lämna Afghanistan och några har redan lämnat 

landet. Andra är deprimerade och ett antal uttrycker att de har försökt eller 

vill begå självmord. 

Jag har inte kunnat anpassa mig till normerna och kulturen här. Även om jag 

säger att det här är mitt land och att jag kommer härifrån föddes jag och växte 

upp i Iran och jag har upplevt min ungdom i ett annat land. Jag älskar mitt land 

men jag gillar inte hur människor behandlar andra människor här. Jag har inte 

kunnat anpassa mig till diskrimineringen fast jag har bott i Kabul i ett och ett 

halvt år nu... Jag kan bo här om jag inte blir förolämpad eller utskälld för att 

jag är hazar. Jag tror att ju snabbare jag lämnar Afghanistan, desto bättre. Jag 

är klar med livet. Det finns otrygghet, diskriminering, fattigdom och även 

stölder och andra faror här. 

Man, 21 år, AFN#2 

Men detta är inte hela bilden. Några respondenter, särskild de som hade vuxit 

upp i Afghanistan innan de lämnade och som har familj och vänner och ett 

socialt nätverk, beskrev att de kände en känsla av tillhörighet. Flera 

återvändare uppfattar det inte alls som något problem att återanpassa sig till 

kulturen, normerna och värderingarna i Afghanistan eftersom de upplever att 

detta är nära förknippat med deras uppväxt i Afghanistan. Detta speglar 

tidigare forskning om vikten av att upprätthålla kontakt med familj och vänner 

under hela asylperioden för att underlätta social inbäddning vid återvändandet 

(se t.ex. Carr, 2014). En sådan återvändare beskrev det välbekanta i kontexten, 

apropå återanpassningen till kulturen och normerna i Afghanistan. 

Jag kände mig inte främmande, eftersom detta är mitt hemland. Även om jag 

skulle tillbringa hundra år i utlandet kommer jag aldrig att glömma mitt 

hemland och jag har inte förändrats. 

Man, 26 år, AFN#76. 

En annan aspekt av svårigheten att anpassa sig eller känna sig inbäddad i 

Afghanistan är upplevelsen av – och faktumet – att värderingar, attityder och 

rättstillämpningen är annorlunda. Återvändare kan ha en annan syn på t.ex. 
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korruption än icke-migranter i landet och uppleva den på ett annat sätt. Det 

finns en berättelse hos respondenterna som åtföljs att uttalanden som: ”Det 

finns ingen lag i Afghanistan.” Detta pekar på att den annorlunda 

rättstillämpningen skiljer sig från vad de hade vant sig vid i Sverige. Detta gör 

det inte lättare för återvändarna att utveckla en känsla av tillhörighet i landet. 

Jag hade en bra migrationsresa, framför allt [för att] jag fick lära mig om 

deras lagar och förordningar. Det finns bra lagar och förordningar, men här 

finns varken lagar eller förordningar.... 

Tycker du att din migrationsresa har påverkat dina möjligheter att få jobb där 

hemma? 

I Sverige sköts allt enligt lagen och vi följde alltid den, men i Afghanistan har 

vi ingen lag. Därför har jag med tiden anpassat mig till det här systemet. 

Man, 21 år, AFN#1. 

Migrationens (negativa) inverkan på livet i Afghanistan 

Bland respondenterna verkar deras nuvarande liv i Afghanistan generellt sett 

inte ha påverkats positivt av deras migrationserfarenhet. Några konstaterade 

att migrationen kunde ha dubbla effekter – och inverka både positivt och 

negativt på deras liv. Ett par återvändare sade t.ex. att baserat på vad de hade 

lärt sig utomlands kunde de nu lättare upptäcka diskriminering på grund av 

etniskt ursprung och religion och andra beskrev hur de genom att leva som 

migranter hade lärt sig att leva med och hantera hunger, fattigdom och 

separation från familjen. Bland berättelserna fanns det några som reflekterade 

över att de hade behandlats som människor i Sverige och att de i framtiden 

önskar sig den levnadsstandard som de upplevde där. Detta visar en skarp 

kontrast mellan att lämna det ”omhändertagande” Sverige (vilket till viss del 

har att göra med att många förklarades minderåriga och till en början togs 

omhand som sådana) och därefter komma till ett land med mycket rudimentär 

social välfärd. Dessa reflektioner avspeglas även i andra studier av 

minderåriga som återvänt från Storbritannien (Robinson och Williams, 2015). 

Att vara före detta migrant kan skapa stora problem i återvändarnas vardag, 

som vi såg ovan. Och även om man lyckas anpassa sig till livet i Afghanistan 

och om man känner en känsla av tillhörighet, verkar migrationen för många ha 

lett till, och vissa fall fortfarande innebära, negativa effekter för deras   
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nuvarande situation, utöver de mest uppenbara exemplen som vi återger ovan. 

Flera respondenter beskrev t.ex. att migrationsupplevelsen hade påverkat 

dem negativt genom att de hade halkat efter på grund av förlorad tid. 

Den här processen stjäl 90 procent av en människas liv. Jag slösade bort 

fyra år av mitt liv och jag utsattes för en massa stress som jag fortfarande bär 

med mig. 

 Man, 29 år, AFN#95 

Några drar en förhållandevis rak linje mellan migrationserfarenheten och en 

oförmåga att bilda familj – eftersom de har få eller inga sociala kontakter och 

saknar resurser för att bilda familj – vilket verkar vara avgörande för 

respondenterna, för att kunna smälta in i sin specifika kulturella kontext. 

Många beskrev känslor av desperation och att deras liv var förstörda 

eftersom de hade förlorat det de hade innan de återvände. Många 

respondenter hade t.ex. vänner, jobb och hem i Sverige, medan de beskrev att 

de i Afghanistan inte hade någonting av detta. Migrationserfarenheten verkar 

gett något som har gått förlorat efter återvändandet. 

Det har påverkat mitt liv jättemycket. Jag har förlorat allt. Jag har inget hopp 

och ingen motivation i livet längre. Jag har inte ens tillräckligt med energi för 

att åka tillbaka till Europa. 

Man, 21 år, AFN#86 

Några respondenter som inte kände till Kabul sedan tidigare, de flesta med 

hazarisk bakgrund, försökte flytta till Herat. Denna del av migrations-

erfarenheten blev förknippad med stora risker för förföljelse och 

diskriminering: En respondent beskrev vad som hände när han flyttade till 

Herat: 

När jag flyttade till Herat blev jag trakasserad och utsatt. För att människorna 

i Herat diskriminerar hazarer. De tycker att Herat tillhör dem och att vi inte 

har rätt att arbeta och bo där. Dessutom misshandlade de mig två gånger och 

jag måste åka till sjukhuset. 

Man, 23 år, AFN#112 
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Flera återvändare som beskriver att migrationserfarenheten har påverkat 

dem negativt konstaterar att den negativa effekten syns i svårigheten att få 

jobb, skaffa sig en inkomst eller någonstans att bo när de har återvänt. Det är 

svårt att veta om detta kan betraktas som ett direkt resultat av att ha 

migrerat. Det är dock uppenbart att i nuläget saknar de flesta ett arbete och 

många ansåg att deras nuvarande svåra situation beror på deras migration. 

En ekonomisk dimension 
Jag hittar helt enkelt inget jobb. Alla som jag frågar om jobb svarar att de 

också letar efter ett. Jag funderar på att bli polis eller gå med i armén men 

mamma säger att jag kommer att bli dödad om jag gör det. […] Jag hade planer 

på att öppna butik, men alla mina pengar gick åt till hyran och sen blev min 

mamma sjuk så jag måste betala för hennes vård. 

Man, 22 år, AFN#68 

Den ekonomiska situationen för återvändare i Afghanistan är för det mesta 

dyster, minst sagt. Ett litet fåtal – som arbetar i butik, som mekaniker eller 

taxichaufför – verkar tjäna tillräckligt för att kunna försörja sin familj och till 

och med betala av på skulder. Men de allra flesta saknar sysselsättning och 

stabila inkomster, eller har åtminstone begränsade möjligheter att få jobb 

som daglönare. Många upplever sin situation som totalt hopplös och beskriver 

arbetslösheten som galopperande. De eventuella färdigheter man skaffat sig 

utomlands verkar vara oanvändbara eftersom utvecklingen ligger så långt 

efter Sverige. En man lärde sig t.ex. att reparera mobiltelefoner i Sverige, men 

insåg snabbt att de typer av mobiltelefoner som används i Afghanistan oftast 

är äldre modeller som han inte hade någon erfarenhet av att reparera. En 

annan respondent beskrev att han hade lärt sig att svetsa i Sverige, men med 

typer av svetsapparater som ännu inte finns i Afghanistan. Och den förmåga 

att tala, läsa och skriva på svenska som många respondenter utvecklade är 

inte till stor hjälp när det handlar om att hitta försörjningsmöjligheter. 

Det finns dock en intressant faktor som är värd att notera i fråga om de 

afghanska återvändarna: ungefär hälften av respondenterna uppger att de får 

ekonomiskt stöd i någon form från Sverige efter återkomsten. Några säger till 

och med att de överlever på det stödet, medan andra får mindre summor mer 

oregelbundet. Kontantöverföringarna kommer ofta från deras före detta 

värdfamiljer eller vårdnadshavare som försörjde dem när de var i Sverige. 
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Det är mer sannolikt att dessa band är starkare för de som nyligen återvände 

till Afghanistan, men intressant nog ser vi sådana kontantöverföringar till flera 

informanter som återvände redan 2017 och 2018. 

Coronapandemin verkar ha inverkat negativt på många respondenternas 

möjligheter att få jobb, men många berättar att inte hade någon inkomstkälla 

före de samhällsomfattande nedstängningarna och att det inte fanns några 

jobb att få då heller. Det är viktigt att komma ihåg att det var en av 

anledningarna till att många respondenter lämnade Afghanistan till att börja 

med. 

Ett tema som återkommer hos informanterna är korruptionen och nepotismen 

i Afghanistan. Detta förvärrade deras sociala situation ytterligare, men framför 

allt innebar det att de fick svårt att få tillgång till ekonomiska resurser. Några 

nämner ren korruption, där tjänstemän begär mutor för att tillhandahålla 

tjänster, licenser och tillstånd från offentliga myndigheter. En annan aspekt av 

korruptionen är uppfattningen om att din egendom inte är trygg i ett land som 

Afghanistan. En informant hävdar att mark och egendom hade tagits ifrån 

honom med tvång – av släktingar – och detta ökar känslan av otrygghet. 

Andra nämner att om man inte har tillräckligt bra wasta – personliga 

kontakter – känner man sig ofta dömd på den afghanska arbetsmarknaden, 

som plågas av nepotism. Etnisk tillhörighet beskrivs som en viktigare faktor 

än verklig kompetens när människor får jobb (t.ex. att tadzjiker anställer 

tadzjiker, hazarer anställer hazarer och pashtuner anställer pashtuner). 

Många respondenter har ingen wasta och har sannolikt aldrig haft det. Andra 

kanske har haft det, men har inte kunnat upprätthålla wasta efter att ha 

tillbringat flera år utomlands. En respondent, som var snickare till yrket, 

klagade på att trots att han hade åtta års erfarenhet kunde han inte få jobb på 

grund av den starka nepotismen på arbetsmarknaden och hans brist på 

kontakter. En annan respondent beskrev det så här: 

Jag har inte haft några inkomster på ett och ett halvt år. Jag har varit 

beroende av stöd från mina vänner. Jag har inte kunnat studera vidare eller få 

ett jobb eftersom jag inte känner någon här. Du kan inte få jobb om du inte är 

med i något parti eller känner någon. Tack gode gud för att mina vänner 

fortfarande hjälper mig. 

Man, 21 år, AFN#2 
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Samtidigt finns det en stark känsla av desperation i många av respondenternas 

vittnesmål, för att de inte kan försörja sig själva eller sin familj, eller betala 

skulder som de har dragit på sig under migrationen. 

Jag har inte haft något jobb att tala om. Jag går till uppsamlingsplatsen för 

daglönare varje dag och om någon har jobb så arbetar jag för dem. Jag har 

varit arbetslös sedan i vintras eftersom allt arbete har upphört tills vidare... Vi 

är fyra i familjen och jag är ensam familjeförsörjare. Om det fortsätter så här 

måste jag skaffa ett gevär och inleda Jihad eller bli rånare. 

Man, 24 år, AFN#33 

Många av de afghanska respondenterna hade skuldsatt sig för att finansiera 

sin migrationsresa. Några hade dock kunnat betala tillbaka pengarna, eller 

åtminstone delar av skulden. Många berättar att de använde det in-cash-stöd 

som de fick när de återvände för att betala av sina skulder och några säger att 

de sålde andra tillgångar, t.ex. mark. Nästan hälften är fortfarande skuldsatta 

och några få har fortfarande skulder som de inte kan betala innan de får jobb. 

Detta är något som skrämmer många, eftersom de tror att långivarna kan 

komma att hota dem till livet. I de flesta fall fick de unga män som lämnade 

Afghanistan för ett bättre liv i Europa ekonomisk hjälp av sina föräldrar. Fäder 

och mödrar gav dem sina besparingar eller sålde en stor del av sina ägodelar. 

Flera tog också lån för att hjälpa sina söner att migrera och förväntade sig att 

de skulle börja få tillbaka pengarna igen, så fort sönerna lyckats få ett 

uppehållstillstånd och kunde börja arbeta. En respondent beskrev situationen 

på följande sätt: 

Mina föräldrar hjälpte mig att åka härifrån. Vi hade lånat ungefär 70 procent av 

mina migrationskostnader och min pappa gav mig allt han hade och skickade 

mig till Europa för att jag skulle få ett bättre liv och kunna leva i fred. De 

flyttade till och med till ett billigare hus för att kunna skicka pengar till mig, så 

att jag kunde komma fram […] När jag var i Sverige sa de hela tiden åt min 

pappa att han måste betala sina skulder och min pappa svarade att ’min son är 

i Sverige och han kommer att betala mina skulder när han får sitt uppehålls-

tillstånd där’. När jag har kommit tillbaka så här kommer de definitivt att vilja 

ha sina pengar tillbaka. 

Man, 27 år, AFN#29 
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De flesta verkar dock ha lånat av släktingar, far- eller morbröder, kusiner osv. 

för att finansiera sin migration. Detta verkar ha lett till mindre oro och rädsla 

för att inte kunna uppfylla långivarens krav på återbetalning. För de som 

fortfarande är skuldsatta upplevs skulden dock fortfarande som en tung 

börda. Coronapandemin förvärrar läget eftersom det hindrar många från att 

tjäna tillräckligt med pengar för att kunna betala tillbaka, samtidigt som det 

skapar extra stress för några återvändare som inte bara kämpar med att 

försörja sina familjer och betala sina skulder utan nu också måste leva med 

bördan av att de indirekt orsakar svårigheter och problem för släktingar som 

är i stort behov av återbetalningar som de inte kan få. Men det är också 

uppenbart att även utan skulder är det tungt att återvända tomhänt, till en 

situation där man själv är orsak till att familjen har uttömt sina tillgångar 

fullständigt. 

Min familj betalade för min migration. De hade sparat lite pengar, de sålde sina 

smycken och andra dyrbara saker och sa till mig att det är bättre i Europa. Jag 

tänkte att jag skulle kunna hjälpa min familj om jag åkte. Vi lånade inga 

pengar, men min familj blev helt utblottad för min skull. Allt de hade tog jag 

med mig, men när jag kom tillbaka kunde jag inte hjälpa dem alls. 

Man, 19 år, AFN#36 

Att öppna butik (i coronatider) 

Några återvändare med tidigare erfarenheter som snickare eller skräddare 

kunde få jobb när de kom tillbaka. Efter coronapandemins utbrott med 

efterföljande nedstängningarna och perioder av karantän har den typen av 

jobb till stor del försvunnit. Av de få respondenter som äger butiker befinner 

sig många i en liknande situation, där de antingen inte har några kunder, eller 

har kunder som inte kan betala för varorna. I stället måste de sälja sina varor 

på kredit. Några har turen att få pengar skickade till sig, ett par får små belopp 

från människor i Sverige, några från släktingar utomlands eller till och med i 

Afghanistan. 
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Jag har öppnat en butik här med återvändarstödet jag fick av ERRIN. Jag 

säljer mjöl, ris och olja i min butik. Folk köper varor av mig, men oftast kan de 

inte betala för de har inte råd och därför så lånar de. Så jag har inga 

inkomster. Ibland ringer min dotter [till en kvinna i Sverige] och ber om pengar 

och då skickar hon lite pengar och så överlever familjen på det. 

Man, 40 år, AFN#111 

Av intervjuerna framgår att flera kunde använda in-kind-stödet för att starta 

ett företag. Det är dock inte alltid som företagen är, eller har varit, 

framgångsrika. Jämfört med resultatet av IOM (2017b) där afghanska 

respondenter som tog emot in-kind-stöd som finansierats av ERRIN-

programmet ofta – mer än två av tre – till slut drev välfungerande företag, var 

våra respondenter inte lika framgångsrika. För några är pandemin sannolikt 

delvis en orsak till deras svårigheter, som i exemplet ovan. För andra verkar 

en avgörande faktor för den misslyckade verksamheten vara att de inte hade 

någon tidigare kännedom om den afghanska marknaden. En ung återvändare 

beskrev att han hade använt de in-kind-stöd han fått från ERRIN-leverantören 

för att öppna en affär och sälja mobiltelefoner, men att han hade tvingats 

stänga efter bara ett halvår. Anledningen var enligt honom att han inte var van 

vid den afghanska marknaden och att han inte hade tillräckligt med kunder. 

Detta exempel illustrerar det som nämndes i Strand et al. (2016) om att 

respondenterna upplevde att de som gav dem stöd hade kunnat göra mer för 

att ge dem råd om vilka typer av in-kind-stöd som skulle vara bäst för just 

dem i deras unika situation och erbjuda dem bättre mentorsstöd under de 

första månaderna. 

Andra höll precis på att starta företag när de blev intervjuade. En respondent 

beskrev att arbetet hade försenast på grund av karantänen och 

restriktionerna från regeringen efter spridningen av coronaviruset: 

Under de senaste åtta eller nio månaderna har jag följt förfarandet och lämnat 

dokumentation till ERRIN för att få det utlovade stödet för att öppna en butik 

och få en inkomstkälla. Stödpengarna borde vara omkring 2 000 till 2 500 euro 

för att öppna en butik.[…] Jag vill öppna konditori och matbutik tillsammans  
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med några andra, så att jag kan försörja mig och komma vidare i livet. Arbetet 

med att öppna butiken har gjort vissa framsteg men nu har allt blivit försenat 

på grund av coronaviruset... Jag besöker kontoret för att få information om 

mitt ärende en eller ett par gånger i veckan. 

Man, 30 år, AFN#79 

Får man vad som utlovats? Stöd för återintegrering 

Som konstaterades tidigare är våra data om tillgången till stöd för 

återintegrering inte fullständiga. Ibland saknar vi information och andra 

gånger kan respondenterna ha blandat ihop organisationerna eller typerna av 

stöd. Det går inte att med våra data göra en korrekt bedömning av typ av stöd, 

från vem eller det faktiska beloppet, eftersom vissa personer inte var säkra på 

källan och mängden. De siffror som nämns är därför grova uppskattningar 

utifrån vad vi har kännedom om. 

Bland våra 60 respondenter från Afghanistan har efter vad vi kan bedöma en 

stor majoritet – ungefär 5 av 6 – nämnt att de fått någon typ av ekonomiskt 

stöd, in-kind eller in-cash. Det som nämns oftast var den lilla summa i 

kontanter som lämnades ut vid flygplatsen (12 500 afghani) och några tog 

emot det in-kind eftersom det betalades ut i den formen fram till 2017. Detta 

ankomststöd vid flygplatsen ska delas ut av IOM till alla eskorterade resenärer 

som återvänder ofrivilligt. Detta stöd användes oftast för transporter och 

boende. Några uppgav också att de hade fått en powerbank från den ”polis”45 

som hade följt med dem på resan. 

Det är svårare att avgöra hur många som tog emot återetableringsstöd och 

stöd från ERRIN, som oftast är in-kind. Eftersom de flesta återvändare till 

Afghanistan tillhörde kategorin ofrivilliga (se kapitel 3.4 och handboken över 

fallstudier) kan vi anta att de flesta av våra respondenter inte fick 

återetableringsstöd, men mellan 10 och 15 fick det med största sannolikhet. 

Ännu svårare är det att avgöra vilka som skulle få in-kind-stöd från ERRIN. 

Enligt en grov uppskattning fick ungefär en av tre respondenter detta stöd.  

 
45 Många respondenter hänvisade till de vakter som eskorterat dem till Afghanistan som 
polisen. I själva verket tillhör dessa vakter kriminalvården (den internationella 
transportenheten), som ansvarar för att verkställa ofrivilligt återvändande, vilket vi 
beskriver i kapitel 4. 
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Vi kan med säkerhet säga att många fler hade tagit kontakt med de 

organisationer som betalar ut bidrag och stöd, men att några inte hade fått 

något stöd och att det fortfarande till viss del är oklart hur det kommer att gå 

för andra. 

De flesta av våra informanter i Afghanistan hade problem med de olika typer 

av stöd för återintegrering som erbjöds. Det uppstod en mängd problem: 

Många hävdade att de inte hade fått någon information eller hade fått felaktig 

information från de svenska myndigheterna. Andra hävdade att de hade haft 

svårt – på olika sätt – att få tillgång till stödet. Några hade tvingats vänta 

orimligt länge, och några få väntade fortfarande. 

Med tanke på de erfarenheterna verkar ankomststödet vara det minst 

problematiska. Några hade väntat på någon slags mottagning vid flygplatsen i 

Kabul utan att få något, men de flesta sade att de hade fått det och sedan åkt 

vidare. Den stödform som det verkar ha gått sämst för är ERRIN-programmet 

och de tjänsteleverantörer som har levererat stödet till återvändarna. Det 

rapporterades om en mängd administrativa problem och det kunde gå upp till 

ett år från ankomsten till Kabul och utbetalningen av stödet. På grund av 

svårigheterna var det några som inte gick vidare med sina ansökningar och 

som därför inte fick någonting alls. Återetableringsstödet från IOM fick också 

kritik, om än inte lika omfattande där vissa också beskrev att de hade 

behandlats väl och fått sina pengar snabbt. 

Det finns flera berättelser som beskriver frustrationen över att inte kunna nå 

tjänstemän från IOM eller andra tjänsteleverantörer, att ha nekats att få en 

utlovad del av återintegreringsstödet eller vänta på ett dokument eller ett  

e-postmeddelande som inte hade kommit fram när intervjun hölls. Det belopp 

som respondenterna nämner att de har fått från IOM varierar mellan  

750 US-dollar och 3 000 US-dollar. Ibland är det svårt att veta exakt vilken typ 

av stöd de hänvisar till och varför beloppen skiljer sig så kraftigt. 

Även om inte alla respondenter kunde identifiera tjänsteleverantören som gav 

dem stöd uppgav nio respondenter att de hade fått hjälp just av ERRIN-

programmet, oftast på 2 000 euro. Att det var förhållandevis få mottagare 

skulle kunna bero på att programmet, som först drevs av IOM och sedan av 

IRARA i Afghanistan, hade avbrutits tillfälligt. Det avbröts för Afghanistan i 

februari 2019 innan det återupptogs i november (se kapitel 4) och vi vet att 

flera av respondenterna återvände under den perioden. Respondenterna 
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uppgav att de hade fått information om någon typ av stöd från dessa båda 

organisationer och hade i de flesta fall undertecknat de nödvändiga 

handlingarna. Några respondenter nämnde att de hade fått veta att de 

antingen ”inte fanns på listan” eller att de ”inte hade rätt till det” eftersom de 

inte hade återvänt frivilligt. Denna sistnämnda motivering motsvarar inte den 

officiella informationen om stödet för återintegrering som säger att IRARA och 

även IOM ger stöd till såväl frivilliga som ofrivilliga återvändare. 

Endast en handfull respondenter uppgav att de hade tagit emot någon typ av 

hjälp ”in-kind”, samtliga i Afghanistan från AMASO, en lokal civilsamhälles-

organisation som har särskilda band till återvändare från Sverige. 

Av de som tog emot stöd för återvändandet sade ungefär lika många att de 

hade haft problem som de som inte nämnde några problem. Dessutom 

beskriver flera återvändare att de i slutändan fick betydligt mindre än vad de 

upplevde att de hade blivit lovade. De som hade fått tillgång till stödet verkar 

ha gjort som de blev uppmanade i Sverige och hade tagit med sig ett brev som 

de hade fått till tjänsteleverantören, IOM eller IRARA, och fick cirka 2 000 euro. 

En respondent beskriver att han snabbt fick hjälp av IOM när han behövde det: 

När jag fick de 12 000 afghani betalade jag en månadshyra. Sen gick jag till IOM 

och berättade om mitt problem och de sa att de skulle hyra ett hus till mig. Jag 

sa till min hyresvärd att IOM skulle betala hyran och att jag skulle vilja bo kvar 

i ett halvår hos honom. Hyresvärden gick med på det och vi skrev ett 

hyresavtal och jag tog med honom till IOM där han fick hyran betald. Jag fick 

inte de pengarna och allt gick till hyresvärden. 

Man, 29 år, AFN#70 

Bland de återvändare som beskriver svårigheter med att få tillgång till 

återvändarstödet verkar några ha bedömts inte ha rätt till den typen av bidrag 

och därför inte fått det. Med de data vi har går det inte att avgöra varför de inte 

skulle ha rätt till bidraget, även om det ofrivilliga återvändandet kan vara 

orsaken, vilket innebär att de inte hade undertecknat de nödvändiga 

återvändarhandlingarna. 
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De sa till oss att vi skulle få över 2 000 euro från ERRIN-kontoret när vi kom 

till Afghanistan och att de också skulle ordna boende åt oss. När jag kom till 

Afghanistan sa de till mig att jag hade tvångsutvisats och därför kunde jag inte 

få något stöd. 

 Man, 39 år, AFN#87 

I de flesta fall verkar skälet till att återvändaren inte fick ett visst 

återintegreringsstöd vara att personen i fråga redan hade fått någon typ av 

återvändarstöd från den andra organisationen (t.ex. från IOM när man hade 

beskrivit problemen med att få återvändarstöd från ERRIN och vice versa), 

vilket i så fall skulle innebära att de inte har rätt att få det önskade bidraget. 

Detta kan bero på att ett antal återvändare verkar tro att de har rätt till både 

återetableringsstöd och in-kind-stöd via ERRIN-programmet och hävdar att 

de har fått information om att det är så. Ett par återvändare kunde inte komma 

ihåg från vilken av dessa organisationer som de hade fått stöd, även om de 

hade haft kontakt med båda. 

Det är svårt att veta varför återvändarna hade dessa problem. Det skulle 

delvis kunna bero på coronarelaterade nedstängningar som gjorde det 

svårare för IOM och ERRIN att fullgöra sina åtaganden. 

De gav mig ett brev till ERRIN som är stängt för närvarande och ingen kan få 

något återvändarstöd från dem. Polisen sa samma sak till mig. Men de sa till 

mig att den här organisationen är stängd tills vidare, men jag kunde skriva 

under pappret, för att organisationen skulle öppna igen någon gång och läsa 

mitt brev och hjälpa mig. 

Man, 20 år, AFN#102 

Karantän är inte den enda orsaken till att många respondenter klagade över 

processen med att få återvändarstöd. Flera återvändare sökte någon form av 

återvändarstöd innan coronapandemin bröt ut. Dessutom varierade beloppet 

som sagt kraftigt mellan dem och ibland hade de fått mindre än vad de tyckte 

att de hade lovats. Efter att ha lovats antingen cirka 3 000 US-dollar eller 

2 000 euro konstaterade ett par respondenter att när det gällde IOM och 

ERRIN fick de 900 US-dollar respektive 850 euro. Om inte annat borde detta 

resultat peka på att förfarandena för att informera om och betala ut 

återvändarstöd behöver förbättras.   
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Ruta 3. Återetableringsstöd, återintegreringsstöd och 

ankomststöd. 

Respondenterna hänvisar till olika former av stöd som finns att få. Den första typ av 
stöd som nämns är ankomststödet, vid ankomsten till flygplatsen, när polisen har 
eskorterat återvändare som anländer med chartrat flyg och reguljärflyg på vardagar. 
Nuförtiden är detta ett in-cash-stöd på 147 euro. Tidigare var det in-kind och 
omfattade tjänster som korttidsboende och transport från flygplatsen till deras 
hemstad. Det är IOM som levererar detta stöd och betalar ut det direkt efter 
ankomsten till flygplatsen. 

De gav oss 40 US-dollar var i tiodollarsedlar på flygplatsen. Jag använde de 
pengarna först, som inte täckte mina utgifter för en vecka. Sen skickade min vän 
pengar till mig från Sverige, tills jag fick 12 500 afghani av IOM. (Man, 20 år, AFN#65). 

Två poliser hade kommit, tog våra papper och gav oss 12 500 afghani och sa åt oss 
att åka därifrån. Det fanns ungefär 20 personer där. De som brukade vara i 
Afghanistan, de åkte till sina hem, och vi, ungefär 10–12 personer, åkte till Kot-i-
Sangi. Sen försökte vi hitta ett bättre hotell, för alla vandrarhem var i väldigt dåligt 
skick. (Man, 20 år, AFN#80). 

I allmänhet nämner de oftast kontantstöd som t.ex. återetableringsstöd för de som 
har fått avslag på sina ansökningar eller har dragit tillbaka sin ansökan och som är 
villiga att återvända frivilligt från Sverige och återintegrera sig i sina hemländer. 
Detta stöd är kontant och uppgår till 30 000 kronor för varje person över 18 och till 
15 000 kronor för minderåriga. En familj kan sammanlagt få upp till 75 000 kronor. 
Migrationsverket beslutar om huruvida man har rätt att få kontantstödet, som ska 
betalas ut av IOM som ett engångsbelopp. 

I Sverige sa de till oss att när vi kom till Afghanistan skulle vi få ungefär 3 000 US-
dollar eller 2 000 euro. De presenterade oss för IOM och två andra organisationer. 
När jag kontaktade IOM gav de mig lite drygt 900 US-dollar. Den andra 
organisationen var ERIN och när jag kontaktade ERIN sa de att jag inte hade mina 
dokument med mig. Jag hade tagit mina dokument med mig från Sverige, men jag 
hade dem inte med mig när jag besökte ERIN-kontoret och de hjälpte mig inte. 
(Man, 35 år, AFN#66). 

De 2 000 euro som jag fick från ERIN-kontoret var till nytta och jag öppnade en butik 
tillsammans med min farbrors granne. Jag jobbar i min butik nu. (Man, 26 år, AFN#7). 

Återintegreringsstödet är ett in-kind-stöd för personer som har fått avslag på sin 
ansökan, oavsett om de väljer att återvända frivilligt till sitt land eller ej. Stödet 
uppgår till 2 500 euro för frivilliga och till 2 000 euro för ofrivilliga återvändare via 
European Return and Reintegration Network (ERRIN). Detta stöd kan t.ex. innefatta 
medicinsk vård, tillfälligt boende, juridisk rådgivning, samtalsstöd och andra tjänster. 
Få nämnde detta in-kind-stöd. Några nämner dock stöd som beviljats för att köpa 
möbler och vitvaror, som detta exempel från en irakisk kurdisk man. 

Migrationskontoret gav oss ett papper och sa att om vi undertecknade pappret om att 
återvända skulle vi få hjälp i Irak. Så när vi kom tillbaka hjälpte två organisationer 
oss: IOM gav oss 9 000 US-dollar och en annan organisation hjälpte oss att köpa lite 
möbler. (Man, 50 år, IRQ#47).  
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Motstridiga budskap? 

Huruvida återvändare har nekats stöd som de hade rätt till kan inte fastställas 

i den här studien. Det verkar dock finnas en bristande överensstämmelse 

mellan vad återvändarna uppfattar att de har blivit lovade och vad de till slut 

får. Detta tyder på att det kan lämnas motstridiga budskap av olika aktörer i 

fråga om typen av stöd, stödbeloppet och kraven för att ha rätt till stödet och 

även om hur man får tag på de paket av återvändarstöd som erbjuds genom 

tjänsteleverantörerna IOM och ERRIN i Afghanistan. 

7.2 Återintegrering när man återvänder till Irak 
I nutida studier av återvändande med inriktning på Irak har man oftast inte 

gjort åtskillnad mellan de som återvänder från utlandet och de som åter-

vänder från andra delar av landet, dvs. internflyktingar som återvänder till den 

plats som de bodde på innan de fördrevs. De har ändå visat att återvändare, 

oavsett om de kommer tillbaka från utlandet eller från andra delar av landet 

ofta hindras i sin återintegrering. 

Återvändare som har kommit till Irak sedan 2010-talet har mötts av ett 

sekteristiskt samhälle som präglats av konflikt. Våld och konflikter blossar 

regelbundet upp. Det finns också en oorganiserad och korrupt byråkrati som 

är svårt utsatt för klientelism. Forskningen visar tydligt hur viktigt det är att 

tillhöra rätt politisk eller etnisk grupp och hur livsfarligt det kan vara att inte 

göra det. För tillstånd och andra administrativa frågor är det också avgörande 

att ha kontakter med de som kontrollerar olika ministerier och myndigheter. 

Trots att landet tidigare varit ganska välmående påverkas ekonomin i dag av 

politisk oro som hindrar återhämtningen och därför inte erbjuder de bästa 

förutsättningarna för ett hållbart återvändande eller några av de dimensioner 

som en inbäddning omfattar (Respond 2018; Edgecumbe 2020; Iaria 2010). 

Tidigare studier som också tar upp individers erfarenheter av återvändandet 

ger en övergripande bild av återvändare som i allmänhet inte tror att deras 

återvändande kan bli hållbart, på grund av osäkerheten och den vacklande 

ekonomin (Strand et al. 2016). När det gäller återvändarnas erfarenheter 

betonade Davis et al. (2018) vikten av säkerhet och materiella villkor – framför 

allt att återuppbygga ett hem – för återvändande internflyktingar i Irak. 

Säkerhet togs också upp av IOM (2015) som en av de faktorer som å ena sidan 

hindrar flyktingar och internflyktingar från att vilja komma hem, men även 

faktiskt rent fysiskt hindrar dem att återvända, trots att de har fattat sitt 

beslut.  
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Ruta 4. Den autonoma regionen Irakiska Kurdistan (KRI). 

Den autonoma regionen Kurdistan i norra Irak, där den etniska gruppen kurder är i 
majoritet, skiljer sig i vissa avseenden från resten av landet. Överlag har KRI mer 
stabilitet, ekonomisk utveckling och politisk pluralism än resten av landet. KRI är 
uppdelat längs politiska skiljelinjer, med de två största partierna Kurdistans 
demokratiska parti (KDP) och Kurdistans patriotiska union (PUK) som dominerar 
systemet tillsammans med två styrande familjer – Barzani och Talabani. Trots en 
relativ stabilitet har säkerhetsläget mellan araber och kurder försämrats på senare 
år. Denna osäkerhet är den viktigaste orsaken till våra respondenters beslut om att 
migrera. 

Den viktigaste orsaken till min migration är säkerhetsläget. Problemen ökade i 
Kirkuk mellan araber och kurder, vilket ledde till att min pappa dog i en explosion. Vi 
kunde inte hitta hans kropp för att begrava honom. Båda mina bröder blev också 
dödade, bara för att de var kurder och var med i Peshmerga. Jag var rädd och min 
ekonomiska situation var väldigt dålig, vilket också var en anledning [att migrera]. 
(Man, 19 år, KRI IRQ#20). 

Ekonomiskt hade detta område blomstrat efter det att kriget och det politiska våldet 
upphörde i slutet av 1990-talet. Den ekonomiska högkonjunkturen under 2000-talet 
och första hälften av 2010-talet ledde till att BNP växte och inkomsten per capita 
ökade gradvis, samtidigt som skillnaden i förhållande till resten av Irak ökade. Efter 
den ekonomiska krisens utbrott 2014 kollapsade i princip ekonomin i Kurdistan, 
delvis på grund av ISIS framväxt, delvis på grund av lägre oljepriser. 
Levnadsstandarden sjönk och skillnaden i förhållande till resten av Irak minskade 
betydligt. 

Min man var medlem i Peshmerga-styrkorna och arbetade som vakt och chaufför för 
en kurdisk befälhavare, men shiamilisen (PMF) gillade inte den kurdiska 
befälhavaren och min man blev inblandad och drogs in i det här problemet. En gång 
sköt shiamilisen min man och han förlorade ett finger. Så han blev tvungen att lämna 
Peshmerga och bli en vanlig arbetare och därför minskade våra inkomster. Det blev 
väldigt vanligt med skjutningar från shiamilisen när de hade gått in i vår stad. 
(Kvinna, 34 år, KRI IRQ#54). 

Den viktigaste orsaken till att jag reste var att efter det att ISIS kom till landet 
uppstod det ett enormt klanrelaterat problem för mig. Jag blev tvungen att lämna 
mitt hem i Qaraj och åka hem till en av mina släktingar i Qushtaba. Efter ett tag dog 
min pappa och mina släktingar bad mig att lämna deras hem, på grund av det 
klanrelaterade problemet. De oroade sig för sina barn. Problemet växte vilket fick 
mig att fundera på att resa utomlands. (Man, 34 år, KRI IRQ#19). 

Den institutionella och politiska kontexten för KRI håller på att utvecklas men är 
fortfarande osäker. Det har gjorts ansträngningar via internationellt bistånd för att 
stärka den politiska stabiliteten och institutionsuppbyggnaden. Det yttersta målet för 
Kurdistans regionala regering har varit att få internationellt erkännande och 
legitimitet för sin självständighet inom säkra gränser. Det sistnämnda har inte gått 
att uppnå eftersom stora delar av området är omtvistade och står under den centrala 
irakiska regeringens kontroll. Strävan efter ökad självständighet kulminerade med 
folkomröstningen 2017 då en överväldigande majoritet av befolkningen tillsammans 
med de två största partierna KDP och PUK röstade för självständighet. 
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Social inbäddning: att återvända hem 
En skillnad jämfört med det afghanska fallet är att de irakiska återvändarna 

inte berättade särskilt utförligt om själva ankomsten till flygplatsen i Irak – om 

eventuella problem eller svårigheter efter att de hade landat i Baghdad, Erbil 

eller Sulaymaniyya. Många av de respondenter som återvände till Irak beskrev 

helt enkelt hur de möttes av släktingar eller vänner på flygplatsen och sedan 

åkte till släktingen eller vännen för att bo hos dem, åtminstone i början, 

i några dagar. Även om flera också konstaterade att ingen mötte dem på 

flygplatsen hade de ändå någonstans att ta vägen, eller kände till något ställe 

som de kunde åka till efter ankomsten, t.ex. hem till en släkting eller någon 

vän. 

Samma dag som jag kom tillbaka åkte jag till min familjs hus och jag kom fram 

dit på kvällen. Jag bodde hos dem i två dagar tills jag kunde hyra ett hus, med 

hjälp av en vän. 

 Man, 30 år, IRQ#34 

Ingen av respondenterna i Irak nämner någon typ av mottagande på 

flygplatsen av tjänstemän eller någon organisation som IOM och ingen 

beskriver heller att de har fått något inledande cash-in-hand-stöd vid 

ankomsten. Sådana tjänster erbjuds inte för Irak, vilket skiljer sig från 

reglerna och förfarandena i Afghanistan. 

För några var återföreningen med familjen så glädjefylld att de glömde alla 

problem och umbäranden som de hade gått igenom. 

Min familj väntade på mig på flygplatsen, min mamma och pappa och även min 

syster och hennes man... De var jätteglada att se mig och när jag hade kramat 

mamma och pappa glömde jag all trötthet och alla orättvisa saker jag gick 

igenom i Sverige. 

Man, 29 år, IRQ#18 

Men för de flesta verkar återföreningen med familj eller vänner inte påverka 

känslorna av förtvivlan över att man har återvänt. I vissa fall skedde det 

motsatta, man fick ännu starkare känslor av förtvivlan. Så verkar det ha blivit  
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när släktingarna inte förstår varför återvändaren ”bestämde” sig för att åka 

tillbaka, när de inte tar hänsyn till att det kanske inte fanns något annat val än 

att återvända, utan att ”valet” snarare var något man påtvingats. 

Jag åkte hem, där bara min mamma välkomnade mig. Jo, hon ropade på mina 

bröder, men de vägrade att komma och säga hej. De tyckte att jag var en 

förlorare eftersom jag bestämt mig för att åka tillbaka till Irak. 

Man, 19 år, KRI IRQ#20 

Några få respondenter sa att de skämdes när de hade återvänt. För några var 

skammen kopplad till den misslyckade migrationen, för andra hängde det mer 

samman med känslor av skuld för att ha lämnat en maka och barn i flera år 

och sedan komma hem tomhänt. En pappa beskrev det så här: Jag pratar inte 

om mina upplevelser. Jag skäms över att jag lämnade min familj i fem år och 

kom tillbaka utan resultat (Man, 34 år, KRI IRQ#19). 

Jämfört med erfarenheterna av att återvända till Afghanistan var det få 

återvändare i Irak som beskrev att de möttes av negativa attityder på grund av 

att de var återvändare. För de som trots allt upplevde en sådan attityd 

beskrevs den som känslomässigt smärtsam och upprörande. 

Flera återvändare dolde att de hade återvänt. Några gjorde det för att de var 

rädda att de skulle hamna i fängelse för att de hade lämnat en anställning i det 

militära eller i regeringen efter olika typer av anklagelser där – en beskrev 

hur han hade suttit i fängelse i några månader. Andra kände att deras liv var i 

fara, ofta av samma anledning(ar) som fick dem att lämna Irak från första 

början – att de var/upplevde sig vara hotade av en milis, en lokal klan eller till 

och med av släktingar. I dessa fall avslöjade återvändarna inte för någon att 

de hade kommit tillbaka, ibland inte ens för sin närmaste familj. 

Mot ekonomisk återintegrering: med lite hjälp (från släktingar och 
vänner) 

Till skillnad från vad som framkom bland respondenterna i Afghanistan 

beskriver många av återvändarna i Irak faktiskt hur människor i allmänhet, 

familj och vänner för det mesta är hjälpsamma och verkar vara förstående för 

återvändarens upplevelser eller nuvarande situation. Återvändarnas familj 

och vänner verkar visserligen ofta tänka att det skulle ha varit bättre om 

återvändaren hade kunnat stanna i Europa, men det verkar också finnas en 
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känsla av empati för många av återvändarna och deras situation. En äldre 

kvinna konstaterade att hon betraktades med medlidande och empati eftersom 

folk visste att hon var helt ensam i Irak, då hennes son bodde med sin familj i 

Sverige. Hennes enda önskan var att återförenas med sin son. En familj som 

återvände beskrev att de hade återvänt till samma grannskap som de hade 

bott i förut. I början hade de varit oroliga över hur de skulle bli behandlade 

efter återkomsten, men de upptäckte snart att grannskapet var fullt av vänliga 

och hjälpsamma grannar och att de sociala band som hade knutits innan de 

åkte till Sverige verkade vara intakta: Ärligt talat var vi verkligen rädda, men 

tack gode gud älskar alla oss i vårt kvarter, särskilt för att min man är snäll 

och aldrig har gjort någon något ont (Kvinna, 36 år IRQ#16). 

I likhet med respondenterna i Afghanistan konstaterade många i Irak att 

vänner och familj inte förstår, åtminstone inte till en början, att det kanske inte 

hade varit ett helt frivilligt val att återvända. En respondent konstaterade: Folk 

sa att jag var galen som återvände till Irak… de trodde att jag levde som en 

kung i Sverige (Man, 60 år, KRI IRQ#55). Några tycker ibland att det är konstigt 

att man har valt att återvända och folk förstår ofta inte vilka svårigheter som 

omgärdar återvändandet efter en avslagen asylansökan, men det är bara ett 

begränsat antal respondenter i Irak som beskriver att de har utsatts för 

kommentarer om den ”verkliga” anledningen till att de har återvänt – i 

betydelsen att de måste ha begått någon typ av brott i Sverige eftersom de har 

blivit ”deporterade”. I Afghanistan var tanken på att en återvändare måste vara 

kriminell ett betydligt mer vanligt förekommande inslag i intervjuerna. 

En förklaring skulle kunna bero på att det var olika personer som utförde 

intervjuerna i Afghanistan och Irak och sannolikt genomfördes intervjuerna på 

något olika sätt. Några ämnen/frågor som behandlades mer ingående i ett fall 

skulle alltså ha kunnat hamna mer i bakgrunden i ett annat av metodologiska 

skäl (dvs. hur intervjun genomfördes). Men minst ett par återvändare i Irak 

nämner ändå att återvändare kan betraktas som kriminella, vilket tyder på att 

ämnet/frågan inte var sådan att intervjuaren skulle underlåta att ta upp den på 

grund av metodskäl. 

Vi observerar att det är mindre stigmatiserande att vara återvändare i Irak än i 

Afghanistan, åtminstone när det gäller att man förutsätts vara kriminell. En 

förklaring till den förhållandevis mindre stigmatiserade ställningen för 

återvändare i Irak jämfört med Afghanistan kan baseras på de olika 
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individuella egenskaperna hos återvändare i de båda länderna. Många fler 

återvändare i det irakiska fallet hade migrerat och återvänt som en familj och 

fler kvinnor ingick i den irakiska kohorten. Även om det finns en stark lokal 

norm av misstankar om de ”verkliga” orsakerna till att man återvänder är man 

antagligen mindre benägen att tro att en familj som återvänder gör det på grund 

av att de har begått brott. De som beskrev att de hade upplevt någon form av 

stigmatisering när de hade återvänt var i första hand män som återvände 

ensamma – och de tenderade att tillhöra de yngre i intervallet, vilket liknar 

fallet med de afghanska återvändarna. En annan förklaring kan hänga ihop 

med att irakier under de senaste femtio åren har tvingats lämna sina hem och 

senare kunnat återvända, från andra delar av landet eller från utlandet. 

Eftersom Irak är ett rikare land än Afghanistan har den irakiska befolkningen 

också kunnat resa utomlands i högre omfattning än afghaner – inklusive 

människor som senare blev migranter och asylsökande (t.ex. i Sverige). 

Den bild som växer fram av intervjuerna i Irak är att de flesta återvändare 

kommer tillbaka till en välbekant plats där man känner åtminstone några 

personer, där man troligen har släktingar och kanske till och med några vänner. 

I motsats till situationen för en stor andel av afghanerna handlar irakiernas 

berättelser om att återvända till en plats som de kallar hem. Återvändarna 

kunde för det mesta återvända till befintliga sociala nätverk, de kunde luta sig 

mot befintliga personliga kontakter och de kände till det lokala sammanhanget 

och hur man skulle hantera den kontexten. Dock valde inte alla att använda 

dessa nätverk. Ibland gömde de sig fullständigt från personer som de 

upplevde utgjorde ett hot mot deras liv. 

En psykosocial dimension 

Känslor av osäkerhet 

Jag känner det som om det är mitt land, men jag känner mig inte väl till mods 

(Man, 43 år, KRI IRQ#60). 

Flera respondenter sade att de känner en känsla av tillhörighet till de 

samhälle som de har återvänt till, men andra känner sig obekväma. Detta är 

dock inte en helt svart-vit situation. För många ligger känslan av tillhörighet 

någonstans mitt emellan och har olika nyanser. Några få konstaterade att de 

inte känner någon som helst tillhörighet till samhället som de nu bor i och att 

den enda gång de kände en känsla av tillhörighet var när de befann sig i Sverige. 
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På motsvarande sätt uttrycker ett par respondenter den totala motsatsen och 

uttrycker avsmak för det svenska samhället. Men även för de som ståndaktigt 

hävdade att de inte känner tillhörighet till det irakiska samhället, verkar denna 

känsla framför allt hänga direkt ihop med känslor av otrygghet och av att man 

har sett hur ett liv i trygghet, som i Sverige, skulle kunna vara, vilket i många 

avseende liknar upplevelserna hos återvändarna i Afghanistan. 

Den enda gången jag kände tillhörighet var när jag var i Sverige för i Sverige 

brydde folk sig och jag kände mig trygg. [Att återanpassa sig till det irakiska 

samhället] är svårt, särskilt när man har sett stabiliteten i Sverige. 

Man, 37 år, KRI IRQ#49. 

Känslorna av otrygghet och sårbarhet är slående bland de irakiska 

återvändarna. Med undantag för ett par respondenter uttrycker återvändarna 

att de känner sig otrygga och några upplever att de ständigt måste se sig över 

axeln. Några har en ständig rädsla för att bli kidnappad, torterad eller mördad 

av milis, klaner, regeringsstyrkor eller i vissa fall till och med av släktingar. 

En kurdisk mamma som hade återvänt med sin familj beskrev hur familjen 

hade tvingats lämna sitt liv i Kirkuk för Sverige på grund av hot från en 

milisstyrka och att familjen därför inte kunde åka tillbaka dit. Men fast de nu 

bodde långt ifrån Kirkuk kände hon sig rädd och oroade sig framför allt för 

sina barns säkerhet. 

Jag var fri i Sverige, det är vi inte här, vi är rädda. Mina barn kan inte ens gå ut 

eftersom vi är rädda för att någon ska kidnappa dem (Kvinna, 32 år, 

KRI IRQ#63). 

Ett betydande antal respondenter beskriver hur de har återvänt till en 

situation med ett befintligt hot mot sitt eget liv eller någon familjemedlems liv. 

Själva orsaken till att många drevs att fly till att börja med finns i flera fall 

kvar. 

Inte alla känner till detaljerna eftersom vi är rädda för att det skulle kosta oss 

livet om det sprids att vi har återvänt (Kvinna, 36 år, IRQ#16). 
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En annan återvändare som lever helt gömt med sin familj beskrev att han 

tidigare arbetade som officer i den federala polisen i Irak innan han åkte till 

Sverige. Efter att ha rymt och gift sig med kvinnan han blev kär i, blev de 

jagade av hennes klan som ville döda dem. Därför gömde han sin fru och 

deras barn hemma hos sin vän och flydde själv till Sverige. Efter återkomsten 

från Sverige upplevde de att hotet från fruns klan var lika starkt som när han 

flydde från Irak. 

Ingen visste att jag hade kommit. Om de känner igen mig kommer de att 

försöka döda mig. Du vet i Irak, särskilt i söder, är hedern en stor sak och 

ingen kommer att förlåta dig, eftersom konflikten kommer att vara med en 

klan och inte med regeringen [...] Tro mig, jag hade ett liv förut. Jag hade ett 

jobb, jättebra lön, jag hade den bästa bilen, en BMW, helt plötsligt ställdes mitt 

liv över ända och jag förlorade allt... Här ser människor mitt äktenskap som en 

synd och de tycker inte att mitt problem är en klanfråga eller något som 

orsakats av vårt gammalmodiga klansamhälle. [Min dotter] är åtta, hon kan 

inte gå i skolan, för om de får reda på vem hon är kommer de att döda henne. 

Jag köpte läroplanen och undervisar henne hemma […] Jag är trött och rädd. 

Min kropp är trött och jag mår inte bra psykiskt. De senaste tre åren har jag 

inte kunnat sova på nätterna, jag sover två timmar på kvällarna, det är allt. Jag 

tänker ständigt på möjligheten att bli avslöjad och dödad av klanledare. 

Man, 35 år, IRQ#35 

Andra, som också har problem på grund av klanfrågor berättade om mindre 

drastiska åtgärder med självpåtagna sociala restriktioner, men vittnar också 

om de mentala påfrestningar det innebär att leva med ständig rädsla för att 

avslöjas. 

Jag ger ingen chansen att fråga och jag talar inte om mina upplevelser, 

eftersom säkerhetsläget är obehagligt. Jag känner mig väldigt trött, psykiskt 

trött. 

 Man, 47 år, IRQ#28 

Men även de som inte nödvändigtvis upplever ett övervägande hot mot sina liv 

verkar ändå hålla sina sociala kontakter till ett minimum. Vissa stannar 

hemma, håller sig för sig själva, för att de inte vill att andra ska snoka och 

lägga sig i deras affärer, eftersom det kan skada dem. För andra handlar det 

om att de är deprimerade, förtvivlade och trötta. 
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På samma sätt som i det afghanska fallet finns det en känsla av att inte vara 

anpassad eller känna sig inbäddad i Irak eftersom det finns en grundläggande 

skillnad i normer, värderingar och syn på lagen i samhället. En av 

informanterna sade så här: Skillnaden jämfört med regeringen här är att de 

[i Sverige] styrs av regler (Man, 31 år, IRQ#21). Denna upplevelse av att man 

inte lever i en fungerande rättsstat är också en av de aspekter som påverkar 

den psykosociala inbäddningen. I litteraturen kopplas detta ofta till hur 

återvändare upplever sin nya kontext, eftersom detta formar deras relation 

med staten (Paasche 2016:1089). 

En ekonomisk dimension 

Tillgodose grundläggande behov 

Jag har inget jobb, min pappa tar med mig ibland för att hjälpa honom och han 

betalar mig för mitt arbete, men jag har inget stabilt jobb […] Innan jag åkte till 

Sverige hade människor här arbete, företag och löner, men när du kommer 

tillbaka finns det ingenting och det är jättesvårt att återintegrera sig och börja 

leva, eftersom du känner att du har förändrats och du har ingen motivation. 

Man, 30 år KRI IRQ#50 

Flera respondenter från både Iraks centrala delar och den kurdiska regionen 

beskrev att livet före migrationen/flykten var bra, ekonomiskt och socialt. Men 

på grund av en ”extern chock”, t.ex. ett hot från en milisstyrka, en religiös 

extremistgrupp eller en klan, tvingades man snabbt att sälja alla sina ägodelar 

och fly från landet. När man återvände hade man inte längre samma jobb-

möjligheter som innan man lämnade landet, eller så gick de inte att ta vara på, 

på grund av säkerhetsproblem eller tidigare agerande. Därför hade många 

svårt att få jobb och vissa lyckades inte alls. Flera av återvändarna hade ändå 

arbete. Några respondenter hade till och med kontinuerligt arbete, främst som 

taxichaufförer. Det bör dock nämnas att dessa jobb inte alltid ger en stabil 

inkomst. De som har ett jobb arbetar oftast mer på tillfällig basis. De hittar 

möjligheter här och där medan de arbetar som daglönare. För de flesta är den 

största svårigheten med livet i Irak att tillgodose det nödvändigaste i livet, att 

tjäna tillräckligt med pengar för att täcka hyra och mat till sin familj eller till 

sig själv. 
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Coronapandemin med åtföljande nedstängningar har förvärrat läget ytterligare. 

Det har blivit svårare att få anställning eller starta företag. En respondent hade 

t.ex. nyligen öppnat en egen butik för antikviteter och begagnade möbler. Men till 

följd av pandemin har stora delar av samhället lamslagits, vilket har lett till att 

kunderna inte har fått lön och alltså inte kan komma till hans butik och köpa 

hans varor. 

Därför tvingas många respondenter låna pengar för att få ekonomin att gå 

ihop. Läkemedel, hyra och mat är saker som de flesta verkar ha behövt låna 

pengar till. De flesta kan få pengar av familj eller vänner som förstår 

situationen och förstår att det kan ta lite tid att betala tillbaka lånet. Detta 

illustrerar det som även har påpekats ovan, att många faktiskt har sociala 

nätverk som kan hjälpa till vid behov. Men det pekar också på det relativa 

välståndet och tillgången till möjligheter jämfört med läget för återvändarna i 

Afghanistan. Det visar också att den sociala och ekonomiska nivån i det 

samhälle som återvändaren försöker återintegrera sig i kan variera. 

Respondenter i Irak verkar inte få ekonomiskt stöd från Sverige, endast en 

respondent nämner detta. De som inte får ekonomin att gå ihop verkar få stöd 

från framför allt släktingar i Irak. Några säger att de lånar av sin familj, 

i andra fall verkar stödet mer bestå av remitteringar. 

Som konstaterades tidigare hade många riktiga jobb innan de migrerade. 

Några arbetade inom den statliga förvaltningen, andra för internationella 

företag, några hade egna framgångsrika butiker och många beskrev sin 

levnadsstandard som god. De kunde använda sina besparingar och sälja 

ägodelar för att kunna migrera. Därför har få av dem skulder efter att ha 

finansierat migrationen. De få som ändå fortfarande har skulder som hänger 

samman med migrationen har oftast lånat av släktingar som verkar vara 

förstående och tålmodiga när det gäller svårigheterna med att betala tillbaka 

pengarna. Även i det irakiska fallet berättar informanterna om den korruption 

som plågar deras samhälle och skadar deras ekonomiska möjligheter. Ett 

exempel som nämndes av en före detta företagsägare var en upplevelse när 

en butik som sålde byggmaterial angreps av ett gäng som hotade ägaren. 

Polisen stödde gänget i stället för att hjälpa butiksägaren. 



141 

Efter återvändandet 

Ja, till exempel finns det några butiker som säljer byggmaterial. Några gäng 

attackerade dem och de hotade ägaren att om han inte gav dem en massa 

pengar skulle de ta hans affär med våld. Tyvärr finns det vissa poliser som 

stöttar dem. 

Man, 41 år, IRQ#11 

Stöd efter återvändandet 

De sa att en organisation kommer att betala ut pengar till dig och hjälpa dig att 

hitta ett jobb. Jag förstod av dem att de skulle hjälpa mig att rehabiliteras mer 

generellt. De 3 000 US-dollar jag fick kan inte spela någon avgörande roll för 

att jag ska bli självständig igen. Men pengarna jag fick var uppskattade och 

användbara. 

Man, 56 år, IRQ#5 

Samma omständigheter som i det afghanska fallet, dvs. att vi inte har tillräckligt 

med information för att kunna göra korrekta beräkningar av stödet efter 

återvändandet, föreligger även i det irakiska fallet – kanske till och med i ännu 

högre grad. 

Enligt vad vi kunde se i uppgifterna från de 40 respondenter som återvände till 

Irak hade en majoritet fått någon form av stöd, men en betydande minoritet 

hade inte fått det. Eftersom en större andel av irakierna ingick i kategorin 

frivilliga i Migrationsverkets klassificering verkar en större andel ha fått det 

monetära återetableringsstödet, kanske så många som hälften av återvändarna. 

Stödet från ERRIN betalas ut av tjänsteleverantören ETTC och en liten andel, 

förmodligen färre än 10, tog emot det stödet. Ett fåtal fick tveklöst stöd från 

andra källor. Det nämndes några gånger att det irakiska ministeriet för 

migration och internflyktingar hade hjälpt till att täcka grundläggande utgifter. 

Att få stöd från någon av tjänsteleverantörerna IOM eller ETTC var mindre 

problematiskt än för afghanerna. Ändå nämnde ungefär en tredjedel av 

återvändarna att de inte hade fått någon bra information av myndigheterna i 

Sverige, eller så framgick det av svaren i intervjuerna att de inte hade förstått 

reglerna. I det irakiska fallet upplevde vissa dessutom problem med att få det 

stöd som de hade ansökt om och beviljats. I några fall vet vi också att de 

tvingades vänta på utbetalningen. Irakiska data i allmänhet säger oss mindre 

om eventuella problem och det kan tyda på att färre återvändare upplevde 
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sådana hinder, men det går inte att dra några säkra slutsatser. Familjer som 

återvände tillsammans uppgav att de hade fått ungefär 9 000 US-dollar – 

vilket skulle kunna vara återetableringsstödet, som uppgår till det beloppet, 

och någon hade fått upp till 12 000 US-dollar. De flesta som återvände 

ensamma beskrev att de fick ungefär 30 000 kronor, 3 000 US-dollar eller 

3 000 euro, vilket motsvarar det belopp en frivillig återvändare kan få via 

återetableringsstödet. Pengarna verkar i allmänhet av varit en välkommen och 

användbar hjälp för att täcka de allra nödvändigaste utgifterna, om än under 

en begränsad tid, men samtidigt upplevs stödet som otillräckligt, framför allt 

om syftet är att återvändaren ska bli självförsörjande igen. 

De flesta respondenter beskrev inte närmare hur de hade använt stödet. De 

som hade fått ett återintegreringsstöd använde medlen till sin försörjning, för 

att köpa möbler, hyra ett hus och betala av skulder som de dragit på sig för att 

klara de dagliga utgifterna (däribland hyra, läkemedel och mat). De som 

beskriver hur de spenderat pengarna förklarar att de använt återintegrerings-

stödet för att täcka grundläggande behov och betala skulder, snarare än för 

att investera i en produktiv verksamhet. Kontanter används för primära behov 

som är mer akuta än att säkra en framtida inkomst. 

Många uppgav bara hur mycket pengar de hade fått och ibland av vem – dvs. de 

beskriver vilken typ av ”in-cash”-stöd som de har fått. Endast ett par 

återvändare nämnde att de hade använt pengarna för att öppna en butik eller 

starta någon annan form av företag. En ung man från Kirkuk beskriver t.ex. 

hur han försökte använda det engångsbelopp han fått i stöd för att skapa en 

regelbunden månadsinkomst: 

De gav mig numret till ETTC och jag kontaktade dem när jag hade kommit 

tillbaka. De gav mig ekonomiskt stöd, så jag köpte nio eller tio mobiltelefoner 

och sålde dem till min brors vän som har en mobilaffär, så att han kunde sälja 

dem en efter en, så det blev en inkomstkälla, varje månad. Men på julafton tog 

killen livet av sig, fast han var gift och hade barn. När jag försökte få pengarna 

från hans pappa vägrade han att ge mig någonting och förnekade att det fanns 

några pengar, så jag förlorade alltihop. 

Man, 19 år, KRI IRQ#20 
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Trots att han inte verkade ha lyckats på grund av att hans ”affärspartner” hade 

dött, beskrev en annan respondent, en pappa som återvände med sin familj, 

att han hade använt de 8 600 US-dollar de hade fått för att köpa ett hus och 

starta en taxiverksamhet. 

Just nu jobbar jag som taxichaufför och tack gode gud så kan jag tillgodose 

mina barns behov, på ett bra sätt, men jag försöker starta en annan 

verksamhet. 

Man, 28 år, IRQ#44 

Få irakiska återvändare verkar som sagt ha haft svårigheter med att få ut 

stödet från IOM eller ETTC. I ett fall beskrev en återvändare att han hade 

skickat sin bror till ett hotell för att hämta pengarna, men att brodern hade 

vägrats pengarna. Respondenten verkade inte särskilt besviken över detta, 

åtminstone gick han inte djupare in på saken i intervjun. Detta var en av få 

erfarenheter där återvändaren inte fått ut återintegreringsstödet. Många 

beskrev ett förfarande som verkade gå ganska snabbt och enkelt, där de blev 

uppringda ett par månader efter återkomsten och uppmanades att komma och 

hämta ut motsvarande 3 000 US-dollar. Ingen verkade ha haft problem med 

dokumentation och inga irakiska återvändare klagade på att de inte hade fått 

vad de hade lovats. Ingen uttryckte heller någon kritik mot hur lång tid det 

hade tagit innan de fick stödet, efter ankomsten till Irak. 

Något som ett antal återvändare uttryckte besvikelse över i samband med 

stödet för återvändande var att de hade fått information om att de skulle få 

hjälp att hitta arbete när de återvänt. 

De gav mig bara numret till ETTC och ett annat nummer om jag ville arbeta – 

jag ringde dem och de sa att de inte hade några lediga jobb för tillfället. 

Man, 34 år, KRI IRQ#19 

Ingen verkar ha fått hjälp att hitta arbete efter återkomsten. Detta skulle 

delvis kunna bero på coronapandemin och den åtföljande nedstängningen av 

stora delar av det irakiska samhället och ekonomin. 
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7.3 Ett hållbart återvändande? 

Grader av återinbäddning 
Även om de flesta respondenter har en förhållandevis låg grad av det vi kallar 

återinbäddning i denna studie, finns det nyanser mellan dem. Trots de svåra 

kontexter som våra respondenter skickades till går det att urskilja olika nivåer 

eller grader av återinbäddning. Det är viktigt att påpeka att kategorierna inte är 

skarpt avgränsade och att vi på grund av subjektiviteten i våra data inte kan 

göra någon slutgiltig klassificering av respondenternas grad av inbäddning. 

I våra försök att klassificera enskilda personers grad av återinbäddning har vi 

tagit hänsyn till personernas relativa situation, inte bara i fråga om varje 

dimension utan även när det gäller sådant som framtidsutsikter, förhoppningar 

inför framtiden, hälsa och tillgång till stöd. Därefter har dimensionerna 

analyserats tillsammans med andra faktorer med hänsyn till i vilken grad de 

bidrar till eller hindrar personernas återinbäddning, enligt deras egna 

berättelser. Eftersom detta är en process med blandad inbäddning är 

dimensionerna ofta sammanlänkade och i fallen med bristfällig eller mycket 

bristfällig inbäddning är alla dimensioner mer eller mindre svaga, eftersom de 

påverkar varandra. 

I våra data kan vi urskilja personer som har uppnått en framgångsrik 

integrering, andra som enligt vissa kriterier har en begynnande inbäddning, 

andra som befinner sig i en bristfällig situation och ett fåtal som mår dåligt 

och saknar alla förutsättningar för att ha ett bra liv. 

I de fall en framgångsrik inbäddning har uppnåtts har alla de tre dimensionerna 

av inbäddning täckts och personen har fått en god psykosocial, social och 

ekonomisk återinbäddning. Mindre än en handfull fall kan placeras i den 

gruppen. Dessa fall handlar om välutbildade personer som återvände frivilligt. 

Alla hade arbetslivserfarenhet inom landet och utomlands. Trots att de hade 

utsatts för ett hot har de kunnat bygga upp sina liv på nytt på platsen där de 

föddes och med stöd av sin närmaste familj. De eller deras familjer äger 

fastigheter och har tillgång till ett bekvämt liv. 
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När du ser din familj är det den bästa känslan och jag glömde allt trötthet. 

Mina barn och min bror väntade på mig på flygplatsen. De var jätteglade över 

att få se mig. Det var första skoldagen i Irak, så jag följde dem till skolan... 

Jag jobbar fortfarande med min livsmedelsfabrik som jag har byggt på 

bakgården till mitt hus [anm: den han hade haft innan han lämnade]... Tack 

gode gud, så har jag en god ekonomi. Jag har ärvt en del fastigheter, om jag 

skulle behöva någonting. 

Man, 41 år, IRQ#11 

De som skulle kunna anses vara framgångsrikt inbäddade har ett förhållandevis 

stabilt jobb och goda framtidsutsikter. De har också i ett bra familjeliv och 

socialt liv. Psykologiskt mår de bättre än resten av respondenterna. De har ett 

annat tonläge när de berättar om sina tidigare och nuvarande erfarenheter. De 

är mer välformulerade och har en mer positiv syn på framtiden. De är mindre 

kritiska mot sina länder men kan inte låta bli att jämföra med sina upplevelser 

utomlands. Trots att de mår bra uttrycker alla en viss oro över den instabila 

situationen i sitt hemland. Eftersom de återvänder hem till en kontext som de 

redan kände till kan de betraktas som återvändare som med framgång har 

återintegrerats i sitt land. 

De respondenter som visade en begynnande inbäddning uttrycker optimism 

inför framtiden och de flesta kan räkna med familj och sociala nätverk. 

I kontrast till den föregående kategorin känner de fortfarande att livet i 

Afghanistan eller Irak handlar om överlevnad och uttrycker sin oro för 

framtiden. Det som gör att vi betecknar deras inbäddning om begynnande och 

inte framgångsrik är deras känsla av otrygghet, framför allt i fråga om den 

ekonomiska situationen, eftersom de ännu inte har fått ett stabilt jobb, och 

känslan av trygghet i fråga om deras eget välbefinnande och familjernas 

välfärd. I de fall det förekom psykiska problem efter återvändandet kunde 

dessa till stor del lindras av stödet från familj och vänner, även om det ofta 

finns kvar en allmän känsla av otrygghet. De som anses tillhöra denna grupp – 

ungefär en handfull respondenter – tenderar att uppleva en instabil ekonomisk 

situation även om de i viss omfattning kan förlita sig på individuella resurser 

som hjälper dem att klara sig. De har med andra ord inte en stabil kombination 

av återinbäddning i alla de tre dimensionerna (som personerna i den 

”framgångsrika gruppen”), utan har mer av en ojämn inbäddning, där en eller 

två dimensioner (ekonomiskt och/eller psykosocialt) inte fungerar lika bra. 
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Herat har ett bra säkerhetsläge, men inte många möjligheter till arbete. Det är 

jättesvårt att få jobb här. Jag ville åka till Iran, så jag sparade lite pengar och 

fick visum också. Jag ville åka till Iran efter nyår, men sen hände det här med 

coronaviruset. 

… Jag sydde handväskor i Herat och utöver frukost och lunch fick jag 

500 afghani i veckan. När jag lärde mig arbetet bättre betalade de mig 

1 000 afghani i veckan. Det här gjorde jag i ett år, lärde mig det första halvåret 

och sedan var arbetet enkelt det andra halvåret. Jobbet med att sy handväskor 

minskade också och var inte bra, så jag slutade. Jag jobbade som vakt ett tag 

och vilket jobb som helst som jag kunde få. 

Tycker du att du har tillgång till ekonomiska möjligheter? 

Det är mycket svårt i Afghanistan. 

Tycker du att din migrationsresa har påverkat dina möjligheter att få jobb där 

hemma? 

Nej, det påverkade inte min förmåga att få jobb. Jag gick första året på 

stenhuggning där och fick ingen praktisk erfarenhet av det. Jag åkte till Herat 

för att kolla stenhuggning, men förstod att allt gjordes för hand här, men i 

Sverige gör man allt med maskiner. Jag sökte en massa jobb, men fick inget. 

Man, 22 år, AFN#18 

Med en begynnande grad av inbäddning ser vi personer som uttrycker att de 

psykiskt mår bättre än majoriteten av respondenterna och som har stöd av 

nätverk, framför allt familjemedlemmar. Några unga personer kanske ännu 

inte har ett stabilt jobb, men de har konkreta planer på att t.ex. starta företag 

och de känner större entusiasm inför framtiden. De har inte dragit på sig 

någon skuldbörda, eller har redan betalat sina skulder. 

De få som tillhör denna kategori i Afghanistan har haft kontakt med icke-

statliga organisationer eller andra återvändare eller andra typer av nätverk, 

t.ex. familjen. Det psykiska välbefinnandet och framtidsplanerna hänger till 

stor del ihop med de sociala kontakterna. Bland de sociala kontakterna finns 

privatpersoner och framför allt familjer som de bodde hos i Sverige som 

håller kontakt och ibland skickar pengar. 
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Även i denna kategori, och trots att personerna vill skaffa sig försörjning i 

landet, blir livet instabilt ibland. En respondent förklarade t.ex. att han 

visserligen kunde täcka sin familjs behov, men att han ibland behövde be om 

hjälp från en privatperson i Sverige. Några har fått hjälp av IOM och andra 

organisationer. Även om många i de efterföljande kategorierna också fick 

detta ekonomiska stöd förlitar sig de ”begynnande inbäddade” återvändarna på 

sociala nätverk för att lyckas med sina projekt. 

De respondenter som placeras i en kategori med bristfällig inbäddning saknar 

den entusiasm och optimism som vi ser i de båda föregående kategorierna. 

Trots att det i de flesta fall har gått mer än ett år sedan de återvände har ingen 

av de tre inbäddningsdimensionerna täckts. I kontrast till de båda föregående 

kategorierna är den ekonomiska dimensionen mycket svag. Graden av stöd 

som respondenterna får från sina sociala nätverk varierar inom denna 

kategori. 

Mer än hälften av vårt urval kan betecknas som bristfälligt inbäddade i 

kontexten. De som återvänder ofrivilligt är överrepresenterade i denna 

kategori, även om personer i Irak som betecknats som frivilliga återvändare 

av myndigheterna också har en bristfällig grad av inbäddning. Det som är 

utmärkande för de flesta, särskilt de som skickades tillbaka till Afghanistan, är 

avsaknaden av socialt stöd och nätverk för att kunna utvecklas väl i landet. 

Nästan alla afghanska medborgare som vuxit upp i Iran befinner sig i denna 

kategori. När det handlar om den psykosociala dimensionen känner merparten 

sig inte hemma och har svårt att få en känsla av tillhörighet, och oron över 

säkerhetsläget gör det svårt för dem att se möjligheter till ett liv där. Oron 

över säkerhetsläget finns också hos återvändare i Irak, men de känner att 

man borde vänja sig vid det för att komma vidare. 

Före och efter migrationen, så länge vi bor i ett land där man inte kan lita på 

lagen kan vi inte leva i trygghet. Därför anpassar folk sig till situationen och 

problemen. 

Man, 30 år, IRQ#34 

En annan aspekt som försvårar det psykiska välbefinnandet är den 

stigmatisering som återvändandet medför och som vi diskuterade tidigare i 

detta kapitel. Människor undviker sociala relationer och ibland undviker de till 

och med sin egen familj och lever isolerade, vilket har förvärrat ett redan 
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skört mentalt tillstånd. De yngsta respondenterna försöker också fortfarande 

förstå sin egen migrationsresa; de förstår inte varför de fick avslag, upplever 

att de har behandlats orättvist och känner starkt behov av att lämna landet 

igen. Ensamheten verkar öka deras sårbarhet. 

Jag är väldigt rädd eftersom jag är ensam. Jag är migrant här och jag var 

migrant där; ibland undrar jag när det här kommer att ta slut. Ibland ser jag att 

människor kan bli dödade över en telefon här, och om någon får reda på att 

jag har återvänt från Europa kommer de definitivt att hota mig. De vet inte 

vilka problem jag har och de skulle bara tro att jag har pengar eftersom jag 

har kommit tillbaka från Europa. Jag är jätteförsiktigt och när jag går till olika 

ställen undviker jag folksamlingar. Säkerhetsläget är väldigt dåligt här. 

Man, 20 år, AFN#74 

Några hade fått återintegreringsstöd från någon av organisationerna, men i de 

flesta fallen gick pengarna åt till att betala skulder och täcka de dagliga 

utgifterna. I allmänhet kämpar de för att få ekonomin att gå ihop. Mer än ett 

dussin respondenter i Afghanistan sa att de hade kunnat täcka de grund-

läggande utgifterna tack vare pengar som skickats av privatpersoner eller 

familjer i Sverige. 

De respondenter som uppvisar en mycket bristfällig inbäddning i den kontext 

som de skickats tillbaka till saknar de finansiella, psykosociala och sociala 

förutsättningarna för att kunna lyckas i livet. I kontrast till den föregående 

gruppen räknar personer i denna grupp inte med stöd som kan få dem att 

komma vidare och de mår psykiskt mycket dåligt. I vissa fall är deras fysiska 

hälsa också svag, vilket innebär att respondenten har flera problem som gör 

att de inte kan komma ut på arbetsmarknaden på kort sikt. En handfull 

respondenter i Irak och ett dussintal i Afghanistan skulle kunna placeras i 

denna grupp. 

Många återvändare har svårt att få reda på var deras familj befinner sig. 

Andra beskriver en känsla av skuld, som läggs till stigmat efter 

återvändandet. Respondenterna känner skuld eftersom deras familjer sålde 

allt för att finansiera deras migration, som misslyckades. Därför är det inte 

bara den utvisade personen som har blivit fattigare, utan hela familjen får 

svårt att klara sig till följd av ett misslyckat migrationsprojekt. 



149 

Efter återvändandet 

Vi har ingenting just nu. Vi sålde vår mark och pengarna gick åt till min 

migration. Nu är min familj skuldsatt på grund av min migration. Vi har 

fortfarande ekonomiska och sociala problem, nu när jag har återvänt. 

Man, 18 år, AFN#105 

Några i den här gruppen kunde få ett återintegreringsbidrag som helt och 

hållet används för att täcka dagliga utgifter eller en resa till Afghanistan eller 

något annat land för att leta efter deras familjer. Ingen av dem har kunnat 

investera pengarna i en produktiv verksamhet och de saknar verktygen för att 

göra det. De saknar sociala kontakter, de känner inte till samhället och de 

lever i ständig skräck för att gå utomhus. 

Bristen på trygghet och psykiskt välbefinnande påverkar direkt deras förmåga 

att söka hjälp och få tillgång till sysselsättning. Deras utsikter verkar dystra, 

med hänsyn till att de uppvisar flera symptom på depression som inte får 

någon diagnos och inte behandlas. 

Jag känner mig inte glad över någonting. Jag har varit ledsen ända sedan jag 

kom tillbaka. Jag är ledsen hela tiden och jag var inte så här förut. Jag har 

inga pengar för att gå till läkare heller. 

Vilka problem eller svårigheter har du? 

Jag har ekonomiska problem och jag är arbetslös. Jag är också oroad över att 

jag inte har någonstans att bo. Min mamma har problem i Maidan Wardak och 

jag kan inte åka dit, för i så fall kanske jag blir dödad. 

Man, 20 år, AFN#103 

De flesta respondenter i båda länderna skulle kunna betecknas som brist-

fälligt inbäddade i kontexten. Förhållandena och förutsättningarna i Irak och 

Afghanistan, individuella egenskaper och externa faktorer gör det svårt att 

inbäddas i samhället ur ett ekonomiskt, socialt och psykosocialt perspektiv. 

Intressant nog ser vi att återintegreringsbidrag förekom i alla dessa 

kategorier. Därför är det svårt att dra några slutsatser om huruvida detta stöd 

främjar inbäddning eller om det framför allt bidrar till att täcka utvisade 

personers akuta behov. I vilket fall som helst är stödet till viss hjälp, även om 

det bara är för stunden. 
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Ett slående resultat är att vi i samtliga kategorier ser respondenter som vill 

migrera igen. Den viktigaste faktor som får människor att överväga ett nytt 

migrationsprojekt är inte bristen på eller sannolikheten för återintegrering, 

utan handlar mer om känslan av otrygghet, inte enbart fysiskt utan även i 

fråga om framtiden. Detta bör tas som utgångspunkt för de organisationer 

som utarbetar återintegreringsprogram, eftersom en osäker situation kan 

göra människor beredda att lämna allt på nytt, bara för att få känna sig trygga. 

Att migrera på nytt 
Om jag har pengar kommer jag inte att stanna här en minut till, jag kommer 

att åka härifrån. Jag är orolig för att regeringen ska arrestera mig och 

dessutom är jag arbetslös och trött på osäkerheten... Jag skulle åka till 

Europa nu direkt om jag kunde. 

Man, 20 år, AFN#4 

Berättelserna om en önskan att migrera på nytt är talande när det gäller 

återvändarnas mål här i livet, trots umbärandena under den tidigare 

migrationserfarenheten. En stor andel av respondenterna har för avsikt att 

migrera igen, framför allt afghanerna. Många av dem vill resa så snart de har 

samlat ihop de resurser som krävs. I berättelserna beskriver återvändarna 

ofta sin önskan att migrera tillbaka till Europa och avsaknaden av hopp om en 

framtid i ursprungslandet. I vilken grad önskan att migrera igen omvandlas till 

konkreta planer skiljer sig dock mellan respondenterna. Personerna nämnde 

ofta att bristen på resurser och reserestriktionerna på grund av corona-

pandemin vid tidpunkten för intervjun gör det svårt att resa. Men om dessa 

båda omständigheter går att lösa verkar många respondenter villiga att åka 

utomlands igen, framför allt till Europa. 

Några afghaner har redan (åter)migrerat till Iran för att återförenas med sina 

familjer. För dessa respondenter verkade det inte särskilt logiskt att stanna 

kvar i Afghanistan, eftersom de saknade anknytning till landet och inte trodde 

att de skulle kunna få ett gott liv där. De som siktar på att åka till Iran efter 

återkomsten till Afghanistan satsar allt på att få fram tillräckligt med pengar, 

genom tillfälliga arbeten eller återvändarstöd från ERRIN eller från andra håll, 

så att de kan få resehandlingar till resan (få ett pass/visum/tazkira). 
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Jag stannade i Kabul ungefär fem–sex månader. Jag fick återvändarstöd, 

skaffade pass och åkte till Iran. 

Man, 22 år AFN#59 

En stor andel av de som vill migrera igen vill göra det lagligt, utan att ta en 

riskabel väg mot ett osäkert öde. Ibland är Sverige slutmålet. Andra, framför 

allt bland återvändarna till Irak (men inte till KRI), utesluter Sverige helt från 

sina planer på att migrera igen på grund av de svårigheter de har mött i 

landet. 

Ja, om jag får chansen skulle jag hellre migrera lagligt till Europa, för jag kan 

inte hantera alla problemen med de olagliga vägarna längre, på grund av min 

dåliga hälsa. 

Man, 67 år, AFN#12 

Ärligt talat vill vi alla leva i säkerhet, men jag skulle aldrig åka tillbaka till 

Sverige... Ja, jag vill åka tillbaka till Europa, men inte till Sverige. Om det finns 

möjlighet kommer jag att åka tillbaka till Europa. 

Man, 42 år, IRQ#36 

Några av våra respondenter, framför allt i Afghanistan, vill migrera tillbaka till 

Sverige på laglig väg med stöd av vänner, sponsorer eller en tidigare arbets-

givare. På frågan om deras planer för framtiden är dessa personer övertygade 

om att det finns en laglig väg tillbaka till Sverige för dem. De beskriver sin 

nuvarande situation som en vänteperiod då de kan ordna sina papper och 

sedan åka när coronapandemin är över. 

Min plan är att vänta och få mitt arbetstillstånd/uppehållstillstånd en dag, så 

att jag kan åka tillbaka. Om jag inte får arbetstillstånd/uppehållstillstånd 

kommer jag att göra en ny ansökan. Jag har inga särskilda problem och jag 

borde få arbetstillstånd för alla mina vänner där stöttar mig i den här 

processen. 

Man, 20 år, AFN#74 
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Bland de som nämnde att de inte hade fått något återintegreringsstöd får 

bristen på stöd ibland skulden för vad de beskriver som en dyster framtid, 

framför allt i Afghanistan. Även bland det fåtal som hade tillgång till ett åter-

integreringsbidrag finns det en önskan om att migrera igen. Detta visar att 

ekonomiskt stöd inte räcker för att främja återintegrering. 

Jag var arbetslös i ett år. Sen var jag tvungen att låna lite pengar och slå ihop 

det med vad jag fick från ERRIN-kontoret för att öppna en butik. Men om jag 

får tillräckligt med pengar kommer jag inte att bo i Afghanistan. Jag kommer 

att flytta till något land i Europa. 

Man, 23 år, AFN#31 

Lockelsen med att migrera igen hänger inte alltid samman med en bristande 

återinbäddning på den plats som de har återvänt till. Berättelserna visar att en 

minoritet skulle stanna kvar i Afghanistan eller Irak om förhållandena var 

bättre. I huvudsak nämns samma faktorer: säkerhet och tillgång till utbildning 

eller sysselsättning. 

Mina förhoppningar för mig och min mamma är att få ett bekvämt och fridfullt 

liv. Om det finns säkerhet i Afghanistan skulle jag gärna bo här. Om det inte 

finns säkerhet här funderar alla på att åka härifrån. 

Man, 22 år, AFN#17 

Bland de få som föreställer sig ett liv i Afghanistan eller Irak nämns liknande 

skäl. Det avgörande för avsikten att stanna är befintlig familj och 

familjebildning och tillgång till någon typ av ekonomisk verksamhet. 

Jag tror att min framtid finns här i Afghanistan. Jag försöker arbeta och tjäna 

lite pengar och gifta mig för jag kan inte vara singel för alltid och min mamma 

vill att jag ska gifta mig... Jag vill fokusera på mitt jordbruk. Men jag tänker 

också mycket på Sverige... Jag prioriterar att gifta mig och stadga mig. Om jag 

stannar kvar i Afghanistan vill jag också hitta ett bra jobb här. 

Man, 26 år, AFN#35 

Att ha familj på den plats en person återvänder till och även en inkomstkälla 

är de två avgörande faktorer i berättelserna som bidrar till att man – 

åtminstone för tillfället – släpper tankarna på en ny migrationsresa efter 

återvändandet. 
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För de flesta respondenter tyder lockelsen med att migrera igen på att deras 

återvändande kanske inte är särskilt hållbart. Upprepad migration skapar 

hopp för de som inte ser någon framtid i ursprungslandet. En ny resa är inte 

enbart en förhoppning utan också ett mål som får människor att kämpa mot 

alla odds. Målet är att skaffa resurser för att flytta utomlands hellre än att 

stanna och bli framgångsrik i ursprungslandet. 

Jag vill migrera om jag får en chans och får fram pengar till det, för folk 

förolämpar och hånar mig och de har en negativ uppfattning om mig. I Europa 

är det åtminstone ingen som förolämpar mig och det är ingen som kallar mig 

för alkoholist eller usling. De sa aldrig till mig, ”varför ber du inte”, men här får 

jag höra sånt hela tiden. Allt detta har gett mig psykiska problem. Därför – om 

jag fick chansen och fick tag på pengar – skulle jag definitivt migrera till 

Europa igen och fortsätta min utbildning där. Att fortsätta att utbilda mig är en 

av mina prioriteringar i vilket fall som helst. 

Man, 22 år, AFN#33 

Även om irakier i högre utsträckning lyckas få ett gott liv efter återkomsten 

överväger mer än hälften av intervjupersonerna att migrera på nytt. Några 

nämner att de drömmer om att migrera igen, medan andra har konkreta 

planer på att återvända till Europa. Jämfört med afghanska respondenter 

verkar de ha bättre möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Ibland 

nämns sysselsättning inte som ett verktyg för att återintegreras, utan för att 

spara pengar för en migration i framtiden. Önskan om och planerna på att 

migrera igen finns i alla grupper, oavsett etnicitet, ålder, civilstånd och kön. 

Jag ser en framtid för min familj i Europa. Min prioritering är fortfarande att 

fokusera på att få en möjlighet att återvända till Sverige med min familj. Att 

skapa ett bra liv för mina barn är det enda jag vill. 

Man, 37 år, KRI IRQ#49 

Ja, jag vill åka tillbaka till Sverige, till och med om jag hamnar i fängelse igen. 

Det är bättre än att bo i Irak. 

Man, 19 år, KRI IRQ#20 
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För de som inte planerar att migrera på nytt inom den närmaste framtiden 

nämndes tillgången till arbete som en anledning att stanna i Irak. 

Europa är underbart, men om jag kan ha en butik och arbeta i Irak kommer jag 

att stanna här... Om pengarna räcker kommer jag att åka tillbaka till Europa. 

Varför? 

För att mitt liv är i fara här, samma anledning som fick mig att åka... Ärligt 

talat, allt är bra i rätt tid. Men om du kan ordna ett arbete åt mig här så 

kommer jag aldrig att lämna Irak. 

Man, 25 år, IRQ#42 

Respondenterna har återvänt till Irak och Afghanistan för förhållandevis kort 

tid sedan. När intervjuerna hölls hade de varit i ursprungslandet mellan två 

månader och tre år. Många lever i frustration och rädsla. Planerna på att 

migrera igen verkar vara allt från en dröm till en konkret strategi. Det är svårt 

att avgöra om önskan att migrera igen någonsin kommer att förverkligas eller 

om den kanske bleknar om läget i ursprungslandet förbättras och de kan 

skapa en bättre framtid för sig själva. 

7.4 Sammanfattning och kort jämförelse av de 
båda fallen 
De data som analyseras ovan tyder på att återvändarna har haft vissa problem 

med att (åter)integrera sig i en ny kontext. Alla de tre dimensioner som ingick i 

vår analytiska ram med utgångspunkt i begreppet inbäddning pekar på att 

situationen är komplex. Stöd – in-cash eller in-kind – kan ge vissa lättnader, 

men verkar sällan bidra i någon avgörande betydelse till återintegrerings-

processen. Denna studie är inte jämförande, men det är omöjligt att bortse 

ifrån att det finns såväl skillnader som likheter mellan återvändandet till Irak 

och återvändandet till Afghanistan. Beroende på den utskickande aktörens 

(t.ex. Sveriges regering via Migrationsverket) lång- och kortsiktiga mål kan 

dessa resultat vara belysande. De kan t.ex. vara användbara när man 

undersöker den bästa utformningen av strukturer för att underlätta 

återvändarnas återintegrering. 

Nedan följer ett par sammanfattande och analyserande punkter som rör 

skillnaderna och likheterna mellan de båda fallen i denna studie. 
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Faktorer som påverkar återintegrering 

Hot och otrygghet 

Bland de kontextuella faktorer som vi tog med i vår analytiska ram blev frågor 

om trygghet och säkerhet avgörande för inbäddning. De empiriska uppgifterna 

visar tydligt att många respondenter, främst i Irak men även i Afghanistan, 

återvänder till vad de upplever som exakt samma hot eller fientliga situation 

som fick dem att lämna landet till att börja med. I många fall verkar detta få 

stora konsekvenser för deras förmåga att återintegrera sig – särskild socialt 

och psykosocialt. Många levde till och med gömda i mer eller mindre grad. Att 

leva gömd innebär att personens förmåga att ta vara på befintliga eller skapa 

nya sociala nätverk begränsas. Denna grupp lever i mer eller mindre ständig 

skräck för att avslöjas som återvändare eller som den person som andra letar 

efter. Detta begränsar personens förmåga att bestämma över sitt eget liv, det 

begränsar möjligheterna att accepteras i samhället i stort och begränsar 

känslan av att man hör hemma i samhället. 

Irakiska återvändare verkar ha haft ett förhållandevis bra liv innan de 

migrerade. Trots att Irak plågades av spänningar mellan olika etniska, 

religiösa och politiska grupper och andra problem hade många tillgång till 

sysselsättning och ekonomiska möjligheter. De hade en plats som de kallade 

för sitt hem, sociala nätverk och vänner. Därefter rubbades deras livsbalans 

av en extern chock och de upplevde att de måste lämna hemmet med 

förhållandevis lite förvarning. Det kunde t.ex. ha brutit ut en klanfejd, milis-

grupper anföll osv. För de flesta afghanska återvändare hade beslutet om att 

lämna landet sin grund i åratal av fattigdom och allmän otrygghet, vilket fick 

dem att känna sig missnöjda med eller till och med hatiska mot det afghanska 

samhället och den afghanska kulturen. Några hade flyttat vidare till Iran för att 

ta vara på de ekonomiska möjligheterna där innan de begav sig till Europa. 

Andra hävdade att de aldrig, eller åtminstone inte på många år, hade bott i 

Afghanistan trots att de var afghanska medborgare. Många uppgav att de inte 

kände sig hemma i Afghanistan, vilket inte var lika vanligt hos de som 

återvände till Irak. Många återvändare i Irak nämnde visserligen också att de 

inte kände tillhörighet eller hade svårigheter att anpassa sig, men det verkar 

för det mesta ha samband med känslor av otrygghet. I Irak känner man inte ett 

lika stort avstånd till eller främlingskap inför kulturen som många gjorde i det 

afghanska fallet. Resultatet visar att en del av de säkerhetsrelaterade   
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problem som beskrevs som en drivande faktor för respondenternas migration 

till Europa också uppges finnas kvar efter återvändandet. Ur det perspektivet 

kan hållbarheten i återvändandet ifrågasättas, och verka svår eller omöjlig att 

åstadkomma. 

Familj och sociala nätverk 

I båda fallen verkar förekomsten av sociala nätverk ha stor betydelse för 

respondenternas förmåga att (åter)integreras. De respondenter i Afghanistan 

som verkade ha en större känsla av tillhörighet och som förmedlade en något 

mer optimistisk syn på framtiden beskrev att de hade återvänt till en välkänd 

kontext där de hade familj eller vänner och någon typ av sociala nätverk. 

Dessa var färre än vad de som upplevde motsatsen var. Avsaknaden av de 

ovan nämnda faktorerna, bristen på sociala nätverk och på wasta, utgjorde ett 

stort hinder för många respondenters försök att återintegreras ekonomiskt 

och verkar ha lett till att många känner sig ensamma, deprimerade och 

sårbara. I Irak verkar däremot förhållandevis många respondenter ha återvänt 

till någon form av välkänd kontext, till familj eller vänner, till befintliga sociala 

nätverk. Trots detta var det ett antal respondenter som inte kunde ta vara på 

dessa tillgångar eftersom det hot som de upplevde mot sina liv var så 

allvarligt att de bedömde att de måste hålla sig gömda. 

En skillnad mellan de båda fallen är att alla irakier återvände till det land som 

de kom ifrån, medan nästan hälften av afghanerna hävdade att de inte kände 

till Afghanistan så bra. Många av dem hade bott i Iran innan de migrerade. De 

flesta av dessa respondenter sade att de skulle försöka ta sig till Iran så fort 

som möjligt och några hade redan åkt till Iran. För de som uppgav att de inte 

hade någon relation alls till Afghanistan är ordet återintegrering kanske inte 

det som bäst beskriver deras situation. Integration skulle vara ett bättre 

uttryck, eftersom det afghanska samhället skulle vara nytt för dem, vilket i 

många avseenden skulle försätta dem i en värre situation än många jämnåriga 

afghaner eftersom de i de flesta fall skulle sakna sociala nätverk, en känsla av 

tillhörighet och en afghansk identitet. Den situationen skulle kunna påverka 

alla de tre integrationsdimensionerna eftersom det skulle försätta personen i 

en psykiskt svår situation – en plats man inte betraktar som sitt hem, socialt 

isolerad – utan nära släktingar eller sociala nätverk, och i många fall till och 

med i en sämre situation än för många andra återvändare när det handlar om 

att få jobb och kunna betala sina dagliga omkostnader. 
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Förlorad tid, otillräckliga medel och en känsla av att ha blivit berövad 
på det man haft eller det man hade kunnat få 

Den överväldigande majoriteten av respondenterna beskriver sin nuvarande 

ekonomiska situation som svår, med dystra utsikter för framtiden. 

Arbetslöshet, brist på möjligheter och en ständig kamp för överlevnad utgör 

verkligheten för de flesta respondenter i studien, med undantag för ett 

begränsat fåtal som verkar tjäna tillräckligt med pengar. För många, särskilt 

de afghanska respondenterna, är den ekonomiska situationen i det avseende 

ungefär likadan som den de lämnade när de åkte för att arbeta i Iran och 

sedan ta sig vidare till Europa, eller reste direkt till Europa. Men framför allt 

har de gjort en enorm förlust eftersom de flesta sålde allt de ägde och 

använde alla sina besparingar för att finansiera migrationen. Många lånade 

också stora summor pengar, vilket några har lyckats betala tillbaka, andra 

inte. För majoriteten är den ekonomiska situationen sämre än den var innan 

de migrerade. Även om de som har dragit på sig skulder för att finansiera sin 

migration ofta har kunnat låna från släktingar eller vänner– vilket minskar 

risken för våld och hot relaterat till skulden – verkar skulderna ändå vara en 

tung börda för många, som kämpar med att göra avbetalningar och betala 

tillbaka sina lån. Eftersom coronapandemin har tvingat samhället till 

nedstängningar befinner sig dessutom långivaren ofta i en besvärlig situation 

och får allt större behov att få tillbaka sina pengar, vilket ytterligare har ökat 

återvändarnas psykiska stress över att inte kunna betala tillbaka lånet. 

Det är svårt att veta om migrationserfarenheten i Sverige har inverkat negativt 

på respondenternas förmåga att få sysselsättning. För många i Irak verkar 

t.ex. orsaken till att man lämnade landet från början (t.ex. ett upplevt dödshot) 

vara det största hindret för att få jobb, om man inte räknar coronapandemin. 

För de afghanska respondenterna verkar tiden i Sverige inte ha påverkat 

förmågan att få jobb särskilt positivt. Kompetens som man kanske skaffade 

sig i Sverige låter sig inte alldeles enkelt överföras till den kontext man 

återvänder till, särskilt inte i Afghanistan. Många känner att de har förlorat 

några av sina viktigaste år, en tidsperiod som inte har förbättrat deras 

situation alls. Många betraktar därför tiden i Sverige som bortkastad, något 

som gör att respondenterna nu ligger efter sina jämnåriga i hemlandet i fråga 

om utbildning, arbete och även familj.   
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Migrationserfarenheten har haft en både negativ och positiv inverkan på 

återvändarna. Negativ i den bemärkelse att de upplever att de har berövats 

något som hade kunnat vara ett bättre liv. Tanken på hur livet hade kunnat 

vara i Sverige om de hade fått stanna jämfört med vad de nu inser att de 

måste nöja sig med, gör att de flesta respondenter känner sig hopplösa och 

deprimerade. Det skulle också kunna få andra, mer positiva sociala och 

politiska konsekvenser på längre sikt, eftersom många respondenter uppger 

att de nu vet ”hur det känns att bli behandlad som en riktig människa” vilket i 

långa loppet kan vara till fördel socialt och politiskt, när de kräver mer 

respekt och humanitet i sina länder. På frågan om deras drömmar och 

förhoppningar för framtiden uttryckte en stor majoritet av respondenterna att 

de ville återvända till Sverige eller något annat EU-land. Känslan uttrycktes 

nästan som en drivkraft för att skapa ett gott liv här och nu, och sedan kunna 

återvända någon dag. Många ansåg dock att det inte var möjligt att återvända 

till Europa på kort sikt. För de flesta är deras nuvarande situation så osäker 

att de har mycket få möjligheter att börja spara inför en ny migration. Många 

uttryckte framför allt en önskan om att migrera igen på laglig väg, eftersom 

merparten av de trauman som förknippades med det misslyckade migrations-

projektet hängde ihop med att det genomfördes irreguljärt. 

Bistånd 

Det stöd, in-cash eller in-kind, som våra respondenter har fått uppfyller inte 

alltid sitt syfte, dvs. att främja återvändarnas självständighet. Endast ett fåtal 

återvändare får stödet och använder det för att investera direkt i en inkomst-

skapande verksamhet. Några återvändare får inte stödet över huvud taget, 

andra får det först efter flera månader. Och när de fick stödet användes det 

oftast för att täcka grundläggande och omedelbara behov, såsom hyra, mat 

och i många fall det lån som finansierade deras migration till Sverige. Bland 

de som faktiskt använde pengarna för att starta en produktiv verksamhet kan 

de intressant nog göra det med hjälp av familj och vänner. Utan dessa sociala 

nätverk är det svårt att lyckas med en inkomstskapande verksamhet som 

leder till en bättre socioekonomisk situation för återvändaren. 

Det finns vissa brister i stödet som har med information att göra, främst från 

de svenska myndigheterna. Andra brister hänger samman med genom-

förandet på plats. Allt kan inte härledas till dålig förvaltning hos de  



159 

Efter återvändandet 

organisationer som ska fullgöra uppdragen. Båda länderna har fortfarande 

säkerhetsproblem, saknar en effektiv byråkrati och är utsatta för korruption 

som kraftigt försvårar genomförandet. 

Stödet för återvändande har kritiserats för sina begränsningar ur såväl mikro- 

som makroperspektiv. Ett mikroperspektiv är de studier som utvärderar 

nationella program. Ett exempel är studien om IRANNA (Information, Return 

and Reintegration of Afghan Nationals to Afghanistan), ett program som 

genomfördes av IOM-enheterna i Norge och Afghanistan. Det var enbart 

tillgängligt för afghaner och bestod av: ett kontantbidrag på 

15 000 norska kronor, utökad information och rådgivning i både Norge och 

Afghanistan och stöd för återintegrering vid återkomsten. När Strand et al. 

(2016) utvärderade programmet, som genomfördes av IOM, kunde de visa att 

vidarebosättnings- och in-kind-delarna av programmet inte uppfyllde 

återvändarnas förväntningar på ett hållbart återvändande. En av anledningarna 

var det förvärrade ekonomiska läget och säkerhetsläget i Afghanistan. 

Dessutom verkade IOM inte ha lyckats byta inriktning från företagar-

alternativet till utbildning och arbetsförmedling. 

Ur ett makroperspektiv har studier inriktats på begränsningarna i detta tudelade 

synsätt. European Council on Refugees and Exiles (ECRE) har kritiserat 

utgångspunkten för dessa program, där begreppet frivillighet snarare borde 

beskrivas som ”obligatoriskt” (ECRE, 2003). Samtidigt kritiserar Cassarino (2015) 

begreppet ”återvändande”, som i verkligheten handlar om att avlägsna en 

person utan hänsyn till den migrerande individens perspektiv. En intressant 

ansats finns hos Collyer (2018), som konstaterade att stödet från dessa 

program inte ger tillräckligt stora ekonomiska bidrag för att verkligen göra 

skillnad (Collyer, 2018: 123). 

Vi kan dra liknande slutsatser av vår studie. Respondenterna upplever ofta att 

hjälpen ”inte räcker till”. I de flesta fall bidrar stödet dock till en mycket 

välbehövlig lättnad vid återkomsten till en fientlig kontext. Med tanke på de 

många beskrivningarna av traumatiska upplevelser och de låga nivåerna av 

psykiskt välbefinnande skulle många respondenter ha nytta av någon form av 

rådgivning eller annat psykologiskt stöd. Hjälp med att hitta gamla sociala 

kontakter och skaffa sig nya skulle också kunna bidra till deras välbefinnande. 

Det befintliga stödet är dock främst inriktat på ekonomiska aspekter. Våra 

data visar att de tre dimensionerna av inbäddning hänger ihop med varandra, 

vilket borde beaktas när stöd för återintegrering utformas. 
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Ett hållbart återvändande? 

Om man kan tala om hållbart återvändande och återintegrering beror på hur 

man definierar hållbart återvändande. Kapitel 2 visade att det inte finns någon 

enhetlig definition av vad som är hållbart. Om riktmärket helt enkelt är att 

någon som inte vill migrera igen kan anses ha återintegrerats på ett hållbart 

sätt är det få i denna studie som kan anses ha återvänt hållbart, eftersom de 

flesta verkar ha en önskan om att migrera igen. Höjer vi ribban lite till de som 

saknar en konkret plan för en ny migration ökar gruppen något, men den är 

fortfarande i minoritet. Detta beror till största delen på att det är få som kan 

börja spara till en ny resa, åtminstone på kort sikt. Samtidigt skulle avsikten 

att flytta kunna finnas kvar, om de ekonomiska svårigheterna och framför allt 

osäkerheten i landet fortsätter. Om hållbart återvändande likställs med 

förmågan att kunna försörja sig ekonomiskt, oavsett om man är själv-

försörjande eller ej, är det få i vår studie som skulle anses ha återvänt på ett 

hållbart sätt. Deras situation är fortfarande otrygg och sårbar för politisk och 

ekonomisk instabilitet. För de flesta respondenter i Afghanistan vore den enda 

möjligheten att säga att respondenterna har återvänt på ett hållbart sätt vara 

att man följer en minimalistisk (och starkt kritiserad) definition, dvs. att ”man 

inte redan har migrerat på nytt”, eftersom de flesta verkar ha konkreta planer 

på att migrera igen. I ett par fall skulle inte ens den definitionen fungera, 

eftersom de redan har lämnat landet (och rest till Iran). Det är uppenbart att 

det är svårt att tala om hållbarhet i Afghanistan, oavsett hur man definierar 

begreppet. Få respondenter kunde klara sig på egen hand. Om vi tänker på ett 

mer heltäckande perspektiv på hållbarhet och även räknar in social, ekonomisk 

och psykosocial återintegrering är det bara en handfull av våra respondenter 

som skulle kunna sägas vara hållbart återvända.46 Framför allt verkar det inte 

vara de ekonomiska möjligheterna som är mest relevanta för respondenterna 

utan landets säkerhet och den personliga tryggheten. De aspekterna verkar 

vara mer avgörande för personliga framtidsplaner när man bestämmer om 

man ska stanna eller migrera på nytt. Ett viktigt övervägande är att våra 

respondenters situation måste vägas mot den befolkning som inte lämnade 

landet. Det är inte enbart återvändare som upplever varierande grad 

 
46 I ekonomiska termer är det viktigt att påpeka att Afghanistan är ett mycket mindre 
utvecklat land än Irak sett till BNP/capita eller grundläggande social välfärd. Den 
förhållandevis bättre situationen för irakierna skulle också kunna bero på det. 
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av otrygghet med tanke på säkerhetsläget i båda länderna, utan detta är läget 

rent generellt, för invånarna som befinner sig i en utsatt situation. Ekonomiskt 

sett är arbetslösheten galopperande i båda länderna på grund av befintliga 

strukturella faktorer, som nu har förvärrats av pandemin. 
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Tidigt i detta projekt identifierade vi återvändandepolicyer som en prioriterad 

fråga i det politiska samtalet. Enligt den prioriteringen betraktas åter-

vändandet ofta som slutet på migrationscykeln. Återvändande har getts en 

snäv definition i de statliga och mellanstatliga myndigheternas vokabulär, och 

betraktas enbart som att en person lämnar ett destinationslands territorium 

(Cassarino, 2008). Vår studie har visat att återvändande är betydligt mer 

komplext än att enbart lämna ett land och att ett ofrivilligt återvändande sällan 

utgör det sista steget i migrationscykeln. Det viktigaste resultatet är dock 

kanske att återvändandet är långt ifrån hållbart – oavsett vad man menar med 

begreppet – eftersom återvändarna anländer till en kontext med avsevärt 

svårare levnadsvillkor än vad de upplevde i Sverige, och i många fall betydligt 

fattigare än de var före migrationen. Utöver konsekvenserna av ett misslyckat 

asylprojekt är graden av förberedelse i allmänhet låg och utsikterna för en 

lyckad återintegrering är dåliga. 

Vi har undersökt två fall, Afghanistan och Irak. Dessa är två av de svåraste 

kontexterna att återvända till och återintegreras i, om man tar hänsyn till 

strukturella faktorer som säkerhetsläge, politisk oro, korruption och i viss 

mån även den ekonomiska situationen. Vår diskussion och våra slutsatser 

präglas alltså av de särskilda omständigheter som råder i dessa länder. Vi 

anser ändå att våra resultat kan vara relevanta mer generellt inom 

återvändande- och återintegreringsstudier och policyer. Några resultat och 

teman som vi menar går att generalisera är förutsättningarna för god psykisk 

hälsa under och efter asylprocessen, vikten av sociala nätverk för åter-

integrering, samt svårigheterna att få tillgång till återintegreringsstöd.  
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8.1 Ett helhetsperspektiv på migration för att 
förstå återvändande 
När vi planerade vår studie upptäckte vi hur viktigt det är att inkludera 

respondenternas hela migrationserfarenhet. Att ta del av deras bakgrund och 

de orsaker som ledde dem att migrera bidrog med nya aspekter i analysen. 

Dessa aspekter tillsammans med erfarenheter kring asylprocessen leder 

fram till specifika faktorer som skulle kunna påverka enskilda personers 

återvändande och återinbäddning. Några av dessa faktorer återfinns i tidigare 

forskning – vår undersökning är inte anekdotisk i den bemärkelsen utan 

stämmer väl överens med tidigare studier på området. Andra faktorer nämns 

dock sällan i tidigare forskning. Återvändande och återintegrering undersöks 

vanligen inom ramen för tidpunkten av ankomsten till vad som förutsätts vara 

återvändarens hemland. Våra intervjuer visar att även omständigheterna före 

och under migrationserfarenheten kan påverka återintegreringen. Dessutom 

återvände nästan hälften av respondenterna i Afghanistan till en plats som de 

inte kände att de egentligen hörde hemma. Eftersom känslan av tillhörighet är 

kopplad till deras familj och förmågan att luta sig mot ett sammansvetsat 

socialt nätverk, innebar avsaknaden av detta att begreppen ”återvändande” 

och ”återintegrering” inte kan tillämpas på samma sätt som med andra 

migranter. Med det sagt upplevde ett litet antal afghanska respondenter, 

framför allt de som hade vuxit upp i landet och hade både familj och socialt 

nätverk där, att de hörde hemma i landet. 

Efter att ha analyserat våra data kan vi urskilja faktorer som påverkar 

återvändande och återintegrering i alla migrationsfaser: Före migrationen, 

under migrationsresan och asylprocessen i Sverige och efter återvändandet. 

Tack vare vårt innehållsrika material kan vi urskilja faktorer som påverkar 

inbäddningen efter återvändandet i alla de tre dimensionerna i vår analytiska 

ram. Vår första forskningsfråga var att ta reda på vilka faktorer före 

migrationen som påverkade inbäddningen. Detta diskuteras i nästa avsnitt. 

Före migrationen: rörliga individer som kämpar mot 
diskriminering och instabilitet 
De före detta asylsökande från Afghanistan som vi intervjuade hade vissa 

utmärkande egenskaper: de allra flesta var mycket unga när de migrerade och 

merparten tillhör den etniska gruppen hazarer. Att växa upp i ett turbulent 
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land med svåra politiska och socioekonomiska förhållanden är svårt nog i sig; 

att tillhöra en minoritet kan göra det ännu svårare. För de som har rötter och 

familj i Iran är utsikterna att återinbäddas eller integreras i Afghanistan små. 

De irakiska asylsökande hade i allmänhet en något annorlunda situation innan 

de migrerade. Denna grupp uppvisar en större mångfald i alla aspekter och 

migrera oftare tillsammans med sin familj. De var betydligt äldre, mer erfarna 

och i högre grad socioekonomiskt etablerade i sitt hemland. Eventuellt innebar 

dessa faktorer också att deras resa till Sverige inte blev lika svår som för 

afghanerna. Deras svårigheter och skälet till att de migrerade kan mer 

beskrivas som beroende av ”externa chocker”, såsom hot från milisgrupper 

eller religiösa extremister. I motsats till afghanerna hade de oftare kopplingar 

till Sverige, t.ex. i form av familjemedlemmar eller vänner, som också 

påverkade dem i deras migrationsbeslut. 

De ovannämnda resultaten är mer kontextspecifika, men stämmer i stora drag 

överens med tidigare forskning från bl.a. Koser and Kuschminder (2015). 

Utbildningsnivå, sysselsättningsstatus och andra socioekonomiska faktorer 

samt social tillhörighet har konsekvenser för möjligheterna att återintegreras. 

Asylperiodens konsekvenser för återvändande och 
återintegrering 
Vår andra forskningsfråga var om asylprocessen och tiden i Sverige kunde 

påverka återvändandet och återintegreringen. Vi vet från tidigare forskning 

och enkäter att det hos nyanlända asylsökande i Sverige finns det ett 

övergripande mål om integrering, inte bara från myndigheternas sida utan 

även från det svenska samhället. Det verkar alltså vara så att man per 

automatik inriktar sig på integration i stället för att förbereda för åter-

vändande, eftersom man förutsätter att den asylsökande till slut kommer att 

få uppehållstillstånd. Det var tydligt att respondenterna i vår studie 

påverkades av detta, och som även framgick i Malm Lindberg (2020) speglas 

detta inte bara i konkreta policyer utan också i attityder och tankemönster hos 

exempelvis Migrationsverket. 

När det gäller asylperioden visar respondenternas berättelser att de i början 

har väldigt lite, eller ingen kunskap alls, om asylsystemet i Sverige. Processen 

var därför främmande för dem. Ibland, och till och med efter tre avslag, har de 

fortfarande svårt att förstå processen. Majoriteten satsade dock på att 
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integrera sig i det svenska samhället, mer eller mindre framgångsrikt. Målet 

var något helt annorlunda än slutresultatet. Som intervjuerna visade har de 

många gånger svårt att förstå den information som ges och många uppgav att 

de hade fått informationen via en tredje part – oftast av bekanta. 

Respondenternas berättelser visade att få förstår vad ett avslag innebär och 

att de sällan är medvetna om när det faktiska beslutet fattas. De får också 

svårigheter när de vänder sig till tjänsteleverantörerna eftersom en stor 

majoritet inte har haft möjlighet att kontakta sitt juridiska ombud. 

Den långa väntetiden påverkar människor på olika sätt. Osäkerheten och livet 

på asylboendet hade negativa effekter på de sökandes mentala hälsa. Andra 

satsade all sin energi och sina personliga resurser på att integrera sig i det 

svenska samhället. I båda fallen var det negativt för deras välbefinnande efter 

att de har lämnat landet. Dessa resultat stämmer väl överens med tidigare 

forskning (se avsnitt 2.2) om asylperiodens konsekvenser för migranter. 

Respondenterna i Lennartsson (2007) tog också upp de asylsökandes 

upplevelse av att leva i limbo medan de väntade på besked. Erfarenheten av 

att söka asyl påverkar i allmänhet migranterna negativt, på grund av 

osäkerheten i sig och den stress som den skapar. Sådan stress leder till 

minskat självförtroende och försämrad fysisk och mental hälsa 

(Esaiasson och Sohlberg 2018:6–7, 100). Det sistnämnda fenomenet stämmer 

särskilt in på de få irakiska kvinnor som deltog i denna studie. Men även hos 

andra grupper av återvändare såg vi tecken på depression och andra 

hälsorelaterade problem. Få respondenter nämnde något som aktörerna – 

i Sverige och de internationella och lokala aktörer som ansvarar för stödet för 

återintegrering – tillhandahöll och som gjorde dem mer förberedda på att 

återintegreras. 

Vi analyserade den motvilja som de flesta av våra respondenter uttryckte inför 

att återvända till Afghanistan. Avsaknaden av förberedelse för att återvända 

uppfattades först som ett uttryck för att de inte hade godtagit ett beslut om 

återvändande. En aspekt bakom bristen på förberedelse på att återvända är 

att svenska myndigheternas insatser i början av asylprocessen är utformade 

för att integrera nyanlända snarare än att förbereda dem på ett eventuellt 

beslut om avslag och därefter återvändande. Många respondenter berättade 

att de hade känt sig välkomna när de anlände till Sverige och reflekterade 

över vad det betydde att bli behandlad som en människa. När någon som är 

van vid att befinna sig längst ned i samhällshierarkin behandlas med respekt 
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tenderar förväntningarna att öka. Vad hade kunnat göras annorlunda? Svaret 

är inte att institutionerna ska börja bete sig illa. Snarare handlar det om att 

erbjuda ärlig vägledning som på ett korrekt sätt informerar om möjligheterna 

att få asyl eller ej. 

Det är viktigt att se till att de asylsökande verkligen förstår förfarandet, inte 

bara som en kvalitetskontroll utan framför allt för att stärka rättssäkerheten. 

En process kan inte anses vara rättssäker om den det berör inte förstår 

förfarandet i sig eller resultatet av det. En stor andel av våra respondenter 

nämnde att många av deras bekanta faktiskt hade fått asyl och undrade varför 

inte de fick asyl när deras ärenden i princip var identiska. Frågor som dessa 

är svåra för människor att släppa under perioden efter utvisningen. Det tar tid 

att komma över det mentala tillståndet, men det skulle gå att förhindra att det 

uppkommer redan i Sverige. 

Den frustration som våra respondenter kände när det gäller avslaget 

påverkade deras mentala hälsa och den verkade inte förbättras efter åter-

vändandet, då andra svårigheter också påverkade personernas psykologiska 

status. Svårigheten att få kontakt med de organisationer som ansvarar för 

återintegreringsbidragen stärker känslan av frustration. Som tidigare 

forskning visar (se t.ex. De Bono et al. 2015) påverkar bristen på kontroll och 

aktörskap personers psykiska välbefinnande i hög grad. Att förbättra 

kommunikationen mellan organisationerna och de asylsökande som fått 

avslag är därför inte bara önskvärt av humana skäl. Det ger också en känsla 

av aktörskap och kontroll, vilket skulle kunna hjälpa personer att må bättre 

och planera för framtiden i en situation där de känner sig nedslagna. 

En annan faktor som hindrar förberedandet inför ett återvändande är 

möjligheten att avvika. Livet utan uppehållstillstånd betraktas ofta som ett 

icke önskvärt alternativ. Men detta är varken nytt eller det minst önskvärda 

alternativet för många av dem. Vissa deltagare i denna studie har levt 

irreguljärt nästan hela livet. Hoten i deras medborgarskapsland eller till och 

med ett grannland är större än i Sverige. I Malm Lindberg (2020:1) fick 

experter som arbetade med asylsökande som fått avslag ofta höra att det var 

bättre att vara illegal på gatan i Stockholm än en laglig invånare i Kabul. 

Denna inställning återfinns delvis hos några av våra respondenter, som var 

beredda att stanna illegalt i Sverige. Ibland kunde de arbeta; de hittade 
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någonstans att bo och fick ett visst stöd i den informella sektorn. Denna grupp 

har få incitament att återvända, något som både vetenskapliga studier och 

policy bör ta med i beräkningen. 

Sammanfattningsvis har återvändare oftast små resurser för att förstå ett 

återvändandebeslut och förbereda sig för att återvända. Deras grad av 

förberedelse är liten eller rentav obefintlig. Flera faktorer under asyl-

processen skulle kunna ändras för att förbättra denna situation och göra 

återvändandet mer humant och rättssäkert. Dessa faktorer bör alltid ta 

hänsyn till de stora svårigheter som finns i den kontext som personerna 

återvänder till. 

Att dekonstruera det ”frivilliga” återvändandet 
Några frivilliga återvändanden är mer ”frivilliga” än andra. Offentliga 

myndigheter betraktar frivilligt återvändande som ett effektivt och därför 

önskvärt resultat. Det kräver mindre tid, pengar och energi. Det är mindre 

traumatiskt, det verkar rent och problemfritt. Ett frivilligt återvändande som 

ofta beskrivs som ett effektivt resultat kan i verkligheten vara ett återvändande 

som har framtvingats av andra omständigheter eller till och med en strategi 

för att migrera på nytt. Det är inte säkert att en person går med på att 

återvända för att den har för avsikt att slå sig ned i ursprungslandet. De olika 

graderna av ”frivillighet” bakom beslutet kan påverka förberedelsen för att 

senare återintegrera sig i ursprungslandet. Dessa grader behöver 

problematiseras eftersom de kan påverka återintegreringen och 

möjligheterna att det sker en ny migration. 

Skälen för ett frivilligt återvändande kan vara att det inte finns fler möjligheter 

inom ramen för systemet, en önskan att hjälpa familjemedlemmar att lösa 

livshotande problem, en strategi för ny migration på laglig väg, mentala 

hälsoproblem osv. Alla dessa fall betecknas som ”frivilligt återvändande”. 

Bland dessa frivilliga återvändare var det dock få som ville återvända till sitt 

ursprungsland. Den stora variationen av motiv bakom frivilligt återvändande 

gör att det går att ifrågasätta hur effektivt det är. 

Önskan och möjligheten att ta sig tillbaka till Sverige på laglig väg är en viktig 

motiverande faktor för att återvända frivilligt. Detta är en tveeggad faktor. 

Å ena sidan erbjuder den ett mindre problematiskt återvändandeförfarande för 

alla berörda parter. Å andra sidan uppmuntrar den inte till återintegrering, 
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åtminstone inte på lång sikt, eftersom slutmålet är att migrera till Sverige 

igen, på laglig väg. Den berörda personen ser återvändandet enbart som en 

vänteperiod medan de lagliga dokumenten behandlas, så att hen kan 

återvända till Sverige. 

Som vi diskuterade i kapitel två har den svart-vita uppdelningen mellan 

ofrivilligt och frivilligt redan kritiserats i stor utsträckning av forskare. Ändå är 

det fortfarande den uppdelningen som används av stater, EU och många 

internationella organisationer. Klyftorna mellan forskning och praktik inom 

detta område behöver överbryggas. En diskussion av ”graderna av frivillighet” 

skulle kunna utmynna i bättre hjälp för de som måste återvända, bättre 

förberedelse, lämpligt stöd och bättre resultat. 

De nationella myndigheternas roll 
En annan viktig slutsats var bristen av stöd för återvändare från 

ambassaderna. Även om de klagomål som noterades gällde Afghanistans 

ambassad i Sverige nämndes Iraks ambassad aldrig som källa till vare sig 

information eller stöd. Detta var oväntat eftersom Sverige har återtagande-

avtal med båda länderna för att underlätta återvändandeprocessen. Å andra 

sidan har forskning inom detta område inte visat att sådana avtal är särskilt 

effektiva (se avsnitt 4.3). 

Framför allt när det gällde afghaner upplevde personer att ambassaden var 

ovillig att behandla deras ansökningar om id-handlingar. De kände sig 

diskriminerade och frustrerade av bristen på stöd. För de som har lite eller 

ingen kontakt och förbindelser med Afghanistan har upplevelsen av att inte bli 

väl mottagen av ambassaden knappast uppmuntrat dem att återvända. 

Ambassaden hävdar att sårbara återvändare behandlas väl och att deras 

behov uppmärksammas särskilt, men våra respondenter sade något annat. 

Ambassaden medger att den är överbelastad med konsulära ansökningar och 

saknar den personal som krävs för mängden mottagna ansökningar. Denna 

överbelastning skulle till viss del kunna förklara vissa attityder och känslan av 

att bli ignorerad. 

De befintliga åtagandena mellan Sverige och Afghanistan borde uppmuntra till 

ett bättre mottagande av asylsökande som fått avslag och som söker 

information eller resehandlingar hos ambassaden. Att göra det lättare att få  
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fram dessa resehandlingar ingår i åtagandet, men det bör också säkerställas 

att tjänsterna tillhandahålls på ett humant och värdigt sätt med tanke på 

sårbarheten hos dem som vänder sig till ambassaden för att få hjälp. 

Efter återvändandet: en bister verklighet 
Den fjärde frågan i denna rapport handlade om huruvida det är möjligt att tala 

om hållbart återvändande och hållbar återintegrering (se avsnitt 7.3). I viss 

mån handlar detta om definitioner, men om vi håller oss till definitioner som 

inte inriktas på upprepad migration blir bilden tydligare. Våra intervjuer visar 

att mycket få av våra respondenter har levnadsförhållanden som kan anses 

ingå i kategorin ”lyckad inbäddning”, vilket inom den analytiska terminologin 

skulle kunna betraktas som återintegrering. Irakier klarade sig något bättre, 

men majoriteten hamnar ändå i gruppen med bristfällig inbäddning. De tre 

dimensionerna av inbäddning som diskuteras i kapitel två – psykosocial social 

och ekonomisk – var svaga vid tidpunkten för intervjun för majoriteten av 

respondenterna. Få var självförsörjande och kunde bestämma över sina liv 

eller kände tillhörighet och anknytning till sitt samhälle, särskilt bland 

afghanska återvändare. I de flesta fall hade återkomsten blivit ett hårt liv utan 

säkerhet och med brister i alla de tre dimensioner som utgör vår analytiska 

ram. 

Vi har pekat på de många olika strukturella faktorer som försvårar 

inbäddningen i båda kontexterna. Informanterna gav en mängd exempel på 

den otrygghet och de hot som många upplevde från både statliga och icke-

statliga aktörer, såsom milisgrupper, rivaliserande politiska partier och ibland 

till och med från den egna familjen eller grannarna. Många informanter 

vittnade också om den utbredda korruptionen, som ledde till problem med att 

starta företag och få anställning på grund av behovet av mutor, behovet av 

hjälp från släktingar som hade inflytande eller problem för att man inte 

tillhörde rätt religiös, etnisk eller politisk grupp. 

I de tidiga skedena av studien hade vi för avsikt att undersöka de befintliga 

stödstrukturerna i destinationslandet, men när vi började få fram uppgifter 

från våra respondenter flyttades vårt fokus gradvis mot strategierna för att 

hantera en svår kontext. Enskilda personer kan få mycket lite stöd och stöd-

strukturerna är bristfälliga i båda länderna. Trots att förutsättningarna verkar 

bättre i Irak, med hänsyn till ekonomin och stabiliteten, ger de ändå små 

chanser för att lyckas under perioden direkt efter återkomsten. Irak har en 
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tradition av återvändande migranter på grand av de väpnade konflikterna 

i landet under senaste fyrtio åren, vilket har drivit miljontals människor att 

migrera, men den politiska instabiliteten har försvårat arbetet för de strukturer 

som stöder återvändare. Den kurdiska regionen verkar ha hanterat 

återvändandet bättre ur ett diasporaperspektiv, men återvändarna i vår studie 

var ofta sårbara på grund av hälsoproblem och sociala konflikter. Afghanistan 

verkar å andra sidan sakna de kanaler som behövs för att återintegrera 

människor i samhället. De viktigaste kanalerna för återintegrering i båda 

länderna är sociala nätverk, framför allt familjeband. 

Resonemanget bakom återvändande och återintegrering 

Jag fick många problem. Jag hade aldrig varit i mitt land och jag hade en 

annan dialekt; jag hade andra vanor och allt var svårt för mig. 

Man, 21 år, AFN#81 

Ett annat viktigt resultat som specifikt gäller de afghanska återvändarnas 

erfarenheter är att en del av dem egentligen inte återvänder, eller att de inte 

återvänder ”hem”. De har tillbringat större delen av livet i Iran, vilket gör att de 

inte förstår varför de ska återvända till Afghanistan. Begreppen återvändande 

och återintegrering är alltså inte en korrekt beskrivning av den process som 

inleds när deras utvisningsbeslut vinner laga kraft och som innebär att en 

person ska skickas till medborgarskapslandet, i tanken att hen kommer att 

kunna skapa sig en tillvaro där. Denna låga grad av hållbarhet för de som har 

återvänt till en annan gemenskap än ursprungsgemenskapen syntes också i 

IOM:s (2021a) återintegreringsundersökning. 

Inom policy för återvändandemigration verkar logiken bakom utvisningen var 

att en person återförs till sitt naturliga sammanhang. Utvisningar görs inte 

alltid till en persons ursprungsland. Om målet är att återvändare ska bli 

”hållbart” återintegrerade kan definitioner och program behöva anpassas till 

de särskilda omständigheterna för de personer som utvisas/återvänder. 

Studier och policyer inom återvändande- och återintegreringsområdet 

behöver ta hänsyn till detta eftersom de som återvänder till ett land som de 

inte identifierar som hem kan behöva ytterligare stöd för att kunna integreras. 
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Utvisningar görs inte alltid till en persons ursprungsland. Om fokus ligger på 

ett ”hållbart” återvändande behöver definitioner och program anpassas efter 

detta. 

8.2 Att återvända från Sverige 
Som nämndes tidigare har aktiviteter för asylsökande dubbla syften. De ska 

både förbereda asylsökande för integration i det svenska samhället, och ge 

dem grundläggande kunskaper och kompetens som kan förbättra deras 

möjligheter efter ett eventuellt återvändande. Underlättar dessa förberedande 

aktiviteter återintegrationen? Afghanska återvändare upplever inte den 

utbildning och yrkeskompetens de skaffade sig i Sverige som resurser som 

går att använda i Afghanistan. Att ha lärt sig svenska och ett visst yrke är inte 

till någon nytta i Afghanistan, som de ser det. Tvärtom nämns detta ibland som 

en viktig anledning att migrera till Sverige igen. Samma kompetens blir alltså 

en push-faktor för ny migration. Detta är de direkta följderna av ett system 

som är mer inriktat på integrering än på ett eventuellt återvändande. 

Att ha bott i Sverige, haft kontakt med en demokrati och ett demokratiskt 

samhälle där medborgerliga och mänskliga rättigheter respekteras, med ett 

politiskt system som fungerar och där, enligt många intervjupersoner, 

människor behandlas med respekt, gör att återvändandet till Irak och 

Afghanistan känns som ett nedköp i deras liv. Känslan av att tidigare ha levt i 

en fungerande rättsstat kan leda till att man kraftigare ifrågasätter regimen 

och de styrande värderingarna i ursprungslandet och även börjar resonera 

kring sina egna rättigheter. Återkomsten till ett ”laglöst” land och både en 

uppfattning om och ibland konkreta erfarenheter av korruption och andra 

former av dålig behandling av offentliga tjänstemän kan förstärka en känsla av 

obehag, eftersom det återigen handlar om att anpassa sig till attityder och 

värderingar som så kraftigt skiljer sig från det man har lämnat. Detta skulle 

kunna skapa mer medvetna medborgare som arbetar för ökad respekt för 

värdighet och mänsklighet, men som också ställer höga krav på sin regering. 
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8.3 Återintegreringsprogram i ljuset av våra data 
Det finns en omfattande litteratur om program som syftar till att hjälpa 

återvändare till en hållbar återintegrering. studierna visar att dessa program 

eller stödstrukturer inte i sig leder till ett hållbart återvändande. Effekterna är 

begränsade eller till och med negativa, och detta verkar hänga ihop med det 

begränsade utbud av tjänster som erbjuds (Ruben et al. 2009). 

Den övergripande bilden från vår studie pekar i samma riktning. Det verkar 

som om våra respondenter hade mycket lite kännedom om det tillgängliga 

stödet. Trots att de frågades specifikt om detta fanns det få inslag i 

berättelserna som beskrev stödstrukturer i Afghanistan eller Irak. Detta kan 

bero på bristande effektivitet och synlighet, men kan också hänga samman 

med utformningen av dessa program. En stor andel av de respondenter som 

fick stöd använde det för att lindra de mest akuta behoven i stället för att 

investera i en produktiv verksamhet som tryggar försörjningen på lång sikt. 

Återetableringsstödet på 30 000 kronor per person har betalats ut till ungefär 

10 000 irakier och afghaner som återvände frivilligt 2007–2020 (se avsnitt 4.3). 

Våra data visar att ekonomiskt stöd in-cash eller in-kind ger vissa lättnader, 

men det är enbart i ett fåtal fall som det leder till en framgångsrik inkomst-

skapande verksamhet. Det är inte alls bortkastade pengar men våra data tyder 

inte på att detta stöd generellt används som investeringar för att främja 

hållbarhet. 

Det verkar angeläget att utvärdera programmen, särskilt i Afghanistan. Det 

verkar också behövas in-kind-hjälp som är inriktad på att vägleda personer 

med särskilda behov. Unga människor med trauman behöver särskild 

psykologisk hjälp och vägledning. Vad kan de göra med pengarna som de har 

fått om de saknar vägledning och sociala nätverk? Programmen i Irak verkar 

fungera bättre, men är inte problemfria. Trots att många av våra respondenter 

betecknades som frivilliga återvändare var det få som hade fått återetablerings-

stödet. 

Vi kan peka på tre allvarliga brister eller problem som syns och som många 

informanter talar om i konkreta termer. För det första verkar informationen 

om stöd och återintegreringsprogram från de aktörer som är involverade med 

återvändandeprocessen i Sverige missuppfattas eller inte lämnas på ett sätt 

som gör att återvändarna bli klara över alternativen. För det andra pekar 
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informanterna på hindren för att ta emot stödet efter återkomsten. Otrevligt 

bemötande från personalen nämns ibland, men framför allt att förfarandena 

är krångliga och villkoren svåra att uppfylla. För det tredje – och detta hänger 

ihop med det andra hindret – nämns de förseningar som uppstår. Alla 

program kritiserades i viss mån, men fick även beröm av de som var nöjda. 

Om vi skulle särskilja mellan dem verkar ankomststödet fungera bättre än de 

andra, återetableringsstödet fungerar sämre och in-kind-stödet från ERRIN 

verkar kämpa med långa väntetider. Några respondenter tvingades vänta i 

flera månader eller till och med år. Våra slutsatser om återintegrerings-

programmen är knappast nya. De stämmer i princip överens med vad vi 

känner till från litteraturen – se t.ex. Paasche (2014) – och de problem som 

har diskuterats i svenska nyhetsmedier – se t.ex. Backman (2016) om 

svårigheterna med återintegreringsstöd i Afghanistan – och detta borde vara 

något som organisationer och tjänsteleverantörer tar itu med. 

Rent generellt är alla former av kritik vanligare bland afghanska återvändare 

än hos de irakiska. Skillnaden framträder tydligt i våra data, men inte 

orsakerna. Det skulle kunna bero på att tjänsteleverantörerna i Irak har bättre 

resurser för att hantera situationen. En annan hypotes är att de irakiska 

återvändarna har mer utbildning, är mer etablerade och därför kanske har 

större förmåga att hantera informationen och förstå hur de ska få tillgång till 

stödet. 

8.4 Avgörande faktorer för återintegrering 
Det befintliga stöd som en person kan räkna med ur psykosocialt perspektiv 

verkar ha stor betydelse för hur väl personen klarar sin återintegrering. 

Inbäddning är beroende av olika faktorer, varav några inte alls förekommer 

om man inte tidigare har haft kontakt med landet. Att kunna mobilisera 

resurser för att framgångsrikt inlemma sig i samhället och försörja sig visar 

sig vara extremt svårt i de fall när en person saknar de nödvändiga 

kunskaperna och stödstrukturerna för att börja om. Att känna tillhörighet i en 

kontext och kunna klara sig bra handlar inte enbart om individen. 

Resultaten i vår studie verkar visa att sociala nätverk är avgörande för att en 

person ska kunna anpassa sig till den plats som hen skickas till. De som hade 

sociala nätverk i landet före migrationen har kanske inte tillgång till de 

nätverken efter återkomsten. Det betyder att det finns små möjligheter att 
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förlita sig på befintliga sociala nätverk för återintegrering. Denna dimension är 

extra viktig i ett land där sociala kontakter är viktiga för att få tillgång till 

bostad, jobb och kunna bilda familj. 

8.5 Migrera igen: möjlighet eller dröm? 

Kommer den forskningen att vara till hjälp för omprövningen av mitt fall? Eller 

är det hopplöst för att jag redan har åkt tillbaka till Irak och allt är över? 

Kvinna, 37 år, IRQ#6 

En viktig slutsats av denna studie är att de skäl som fick människor att 

migrera fortfarande finns kvar efter att de har återvänt. En osäker situation, 

våld, hot och politisk instabilitet, och avsaknad av arbetsmöjligheter försvinner 

inte bara för att ett land anses vara tillräckligt tryggt att bo i. Ändå finns 

hoppet om ett bättre liv. Efter att ha upplevt livet i Sverige funderar 

personerna över vilken typ av liv de vill ha. Uppgifterna visar att det finns en 

stor sannolikhet för att våra respondenter kommer att migrera på nytt. 

Dessutom finns det en sannolikhet för att de kommer att göra det irreguljärt. 

Även om många nämnde en önskan om att migrera igen via lagliga vägar finns 

det få sådana möjligheter med tanke på deras situation. 

I litteraturen om återvändarmigration finns det ett tema som i princip har 

glömts bort i diskussionerna om återintegreringsprogram, nämligen huruvida 

återvändaren betraktar återkomsten som tillfällig eller om hen har för avsikt 

att stanna. Enligt Cassarino är en migrationscykel fullbordad när migranterna 

anser att de faktorer och villkor som subjektivt upplevs som gynnsamma för 

deras livsplaner har gjort det möjligt för dem att återvända (Cassarino 2015). 

När en asylsökande utvisas betraktar den utvisande staten detta som slutet på 

migrationserfarenheten. Ur den asylsökandes perspektiv har hen dock inte 

lyckats uppnå sitt slutmål. För att migranter ska kunna komma fram till det 

beslutet måste det samlas tillräckligt med resurser, färdigheter och kontakter 

för att de ska kunna genomföra sina projekt i sitt ursprungsland 

(Cassarino 2015). Detta är inte fallet för flertalet av våra respondenter, som 

ännu inte har samlat tillräckliga resurser för att kunna förverkliga 

målsättningen att få ett bättre liv. 
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Därför visar våra data att ett återvändande sannolikt blir allt annat än hållbart 

när omständigheterna i de länder som de skickas tillbaka i ser ut som i de 

båda länder vi har diskuterat här. De långvariga svårigheter som återvändarna 

möter får dem att fundera på att migrera på nytt när de har kommit tillbaka till 

sitt ursprungsland.
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9. Policyrekommendationer 

Detta är rapportens avslutande kapitel. Eftersom vi har tagit upp en rad olika 

problem i återvändande- och återintegreringsprocessen sett ur 

respondenternas perspektiv innefattar dessa policyrekommendationer många 

olika aspekter. Vår ambition är att både beslutsfattare och praktiker ska hitta 

något användbart här. Några rekommendationer är mer övergripande, andra 

berör mer specifika policyer eller arbetsmetoder på olika nivåer, nationellt 

och internationellt. 

Policyer och förfaranden för återvändande och återintegrering brukar ha både 

nationella bevekelsegrunder och egenskaper och inslag från europeisk och 

internationell nivå. De tidigare nämnda målen för hållbar utveckling47 skulle 

kunna användas som vägledning för vad det internationella samfundet vill 

uppnå: hur återintegrering kan bli hållbar. Vår tolkning och andra definitioner 

tenderar att inriktas på företeelser som ekonomisk självförsörjning, social 

inkludering i samhällena och psykosocialt välbefinnande. Dessa mål, som i 

stora drag handlar om mänsklig trygghet och mänsklig utveckling, kan därför 

betraktas som ett ramverk för våra rekommendationer. Vi anser att 

utvecklingsaktörer kan ha en viss roll för att stödja återintegrering i linje med 

dessa utvecklingsmål. 48 

Denna rapport har belyst situationen för de som har återvänt till kontexter 

präglade av politisk instabilitet, utbredd korruption och våld. Rapporten visar 

vidare att det inte finns en lösning som passar alla när det gäller att få till 

stånd en hållbar återintegrering. Vi lämnar ändå rekommendationer som kan 

göra det lättare att hantera utmaningarna och möjligheterna på området. 

Utforma en konkret och förbättrad strategi för kommunikationen mellan 

Migrationsverket och asylsökande som fått avslag. 

Studiens resultat pekar på att avsaknad av förberedelser och motstånd mot 

återvändandet ofta påverkas av händelser under asylprocessen i Sverige: 

 
47 Mål 10.7: Underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet 
av personer, inklusive genom planerad och väl fungerande migrationspolitik. 
48 Detta perspektiv utvecklas ytterligare i Knoll et al. (2021). 
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asylprocessens längd; vad som beskrivs som bristfälliga tjänster från 

myndigheterna i samband med asylprocessen; bristen på förståelse av 

asylsystemet och avslaget på asylansökan. När det gäller förfarandets längd 

har en policyrekommendation om att skynda på processen utfärdats i tidigare 

studier från Delmi (Esaiasson och Sohlberg, 2018:8; Malm Lindberg, 2020:1). 

Informationen om asylförfarandet verkar antingen vara otillräcklig eller på 

något sätt försvinna på vägen för många av återvändarna i den här studien. En 

rekommendation är således att Migrationsverket utarbetar en plan för att se 

till att enskilda personer verkligen förstår vad det innebär att söka asyl i 

Sverige. Asylsökande bör så långt det är möjligt få förstahandsinformation på 

sitt eget språk, ha tillgång till professionella och förtroendeingivande tolkar, 

och inte behöva gå igenom onödigt många mellanhänder som påverkar 

kvaliteten i den information som tas emot. Det är viktigt att hitta ett sätt att 

kontrollera om den asylsökande kan förstå informationen som hen får. Det 

kommer att göra det möjligt för de sökande att fatta ett beslut med all 

nödvändig information tillgänglig och planera för en framtid efter ett avslag. 

Möjligheterna att lyckas med återintegreringen är som sämst när 

återvändandet sker ofrivilligt, utan information och med kort varsel. 

När det handlar om att lämna information är tidpunkten avgörande. Det bör 

göras tidigt i processen och därefter kan Migrationsverket använda sina 

verktyg för att tydligt informera asylsökande om deras möjligheter att få asyl, 

eller någon annan typ av uppehållstillstånd och sedan ärligt och direkt börja 

förbereda dem för det mest sannolika beskedet. Samtidigt måste detta ske vid 

en tidpunkt då återvändaren förstår vad det innebär att återvända och vara 

delaktig i att planera sin framtid. 

Många respondenter i denna studie beskriver att de har fått ett ”brev om 

avslag” som de inte kunde läsa eller förstå. Denna typ av information bör 

därför lämnas på ett språk som den sökande kan förstå – skriftligt eller vid ett 

personligt möte (med hjälp av tolk vid behov). Man bör fråga den sökande om 

hen förstår informationen och vad den innebär. 

Professionalisera Migrationsverkets tjänsteleverantörer 

Tolken omvandlar inte enbart ord utan ska också förmedla skälen till asyl ur 

den enskilda sökandes perspektiv. Därför är det viktigt att tolkar är 

professionella och tillräckligt kompetenta för att fullgöra sina uppgifter på ett 

rättssäkert sätt som väcker förtroende hos den asylsökande. 
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Många respondenter i vår studie riktade kritik mot sitt juridiska ombud, som 

de menade ofta var svåra att nå. Även detta påverkade återvändarens förmåga 

att acceptera och förstå återvändandebeslutet. Ett juridiskt ombud bör ha den 

kompetens som krävs för att säkerställa ett rättssäkert förfarande och trygga 

rättsstatsprincipen i asylprocessen. Detta har också tagits upp i Migrations-

kommitténs offentliga utredning (SOU 2020:54, p. 370–1). Migrationsverket bör 

ha befogenhet att inte enbart utesluta eller diskvalificera juridiska ombud i de 

fall då de visar sig olämpliga som ombud utan även hindra att sådana 

företrädare anlitas på nytt i asylfall, i linje med förslaget från Försäkrings-

kassan och Justitiekanslern (Regeringens proposition 2016/17:180, s. 91). 

Främja en aktiv roll för myndigheterna i mottagarlandet under 

återvändandeprocessen 

Svårigheterna att få resehandlingar och en känsla av brist på respekt och 

empati från personalen vid återvändarens ambassad nämndes ofta av de 

afghanska respondenterna, något som också kan försvåra återvändande-

processen. För återvändaren är besöket på ambassaden ibland den första 

kontakt de har med en nationell myndighet. Denna första kontakt kan ge dem 

uppfattningen att de offentliga myndigheter och det system som väntar på dem 

i Afghanistan varken är hjälpsamma eller välkomnande. 

Återtagandeavtal och samförståndsavtal bör uppmuntra till att återvändare 

tas emot på ett bra sätt vid ankomsten. De bör också vara skrivna så att 

ambassaderna i Sverige tar på sig en aktiv roll genom att erbjuda stöd till 

återvändarna i praktiska frågor och genom att ge information om landet. 

Dessa krav kan vara befogade när det undertecknas nya samförståndsavtal 

eller befintliga avtal förlängs. Ett möjligt sätt för regeringar att samarbeta 

kring återvändande skulle kunna vara genom samfinansierade enheter inom 

ambassaderna som skulle underlätta behandlingen av de handlingar som 

behövs för asyl och återvändande. Sådana enheter skulle också kunna erbjuda 

information och rådgivning till presumtiva återvändare om deras rättigheter 

och förmåner som återvändare. 

Skräddarsy återintegreringsprogrammen och förenkla åtkomsten till dem 

Rekommendationen om återintegreringsprogrammen handlar om utformning 

och utbetalning av stödet. Det finns ett stort behov att utforma 

återintegreringsprogram så att de blir skräddarsydda efter stödmottagarnas 



180 

Constanza Vera Larrucea, Henrik Malm Lindberg och André Asplund 

enskilda behov och inte enbart baserade på kontexten i landet. Detta skulle 

kunna göras genom en bedömning av återvändarens behov, kapacitet och 

kompetens. Inspiration skulle kunna hämtas från Tyskland som gör mer än att 

erbjuda rådgivning i sina ansträngningar för att skapa en bättre 

återintegrering (OECD 2020:72). 

Vår studie visar att återvändare har olika behov och förutsättningar för att få 

en bra nystart i landet de återvänder till. En av de mest framträdande 

skillnaderna är att inte alla skickas tillbaka till sin ursprungsort. De vanliga 

verktygen, som är inriktade på ”återintegrering” har visat sig vara otillräckliga 

för att personen ska kunna klara sig bra och skapa en framtid. Samtidigt är 

det nödvändigt med rådgivning för att ta vara på de resurser som finns på 

bästa sätt. Det är ganska avslöjande att bland de få återvändare som nämner 

”in-kind”-stöd beskrev de flesta det stöd som gavs av en lokal icke-statlig 

organisation i Afghanistan. Lokala strukturer skulle kunna vara effektivare när 

det gäller att erbjuda ”in-kind”-stöd genom att vara mer välinformerade om 

läget i regionen och använda strategiska nätverk för att hjälpa återvändare att 

få tillgång till befintligt stöd eller fungera som aktör för ytterligare stöd från 

nationella eller internationella myndigheter. Med tanke på återvändarnas 

psykosociala behov är det viktigt att återintegreringsstödet inte enbart tar 

hänsyn till den ekonomiska dimensionen utan också erbjuder psykologisk 

hjälp före och efter återvändandet och tillgång till sociala nätverk. Att främja 

både mentalt och fysiskt välbefinnande och skapa förutsättningar för ett 

hälsosamt liv i enlighet med det tredje målet för hållbar utveckling borde vara 

av största vikt. 

Det är också avgörande att stödet är lättillgängligt. Leverans av in-cash och 

in-kind stöd måste göras genom en process där stödmottagarna kan få 

information om hur de ska ansöka om stödet och hur de ska få tillgång till det. 

Komplicerade förfaranden kan försvåra tillgången och leveransen, vilket bör 

åtgärdas. Det bör även införas mekanismer som säkerställer att de som har 

rätt till, och ansöker om, ett återintegreringsstöd får det snabbt och på ett 

hanterbart sätt vid ankomsten till sin destination. En närmare granskning av 

tjänsteleverantörerna i Irak och Afghanistan skulle kunna bidra till att belysa 

vilka delar av genomförandeprocessen som kan förbättras. 
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Skapa ett systematiskt utvärderingsprogram för återintegreringsstöd som 

finansieras av Sverige 

Resultaten pekar på att det behövs en utvärdering av såväl genomförandet 

som utfallet av återintegreringsprogrammen i både Afghanistan och Irak. När 

personer tar emot förmåner bör övervakning och utvärdering av 

erfarenheterna och resultaten följas upp regelbundet av oberoende utredare 

eller forskare inom området. 

Se över terminologin inom återvändandemigration: mot en mer hållbar 

definition av hållbarhet 

Vi har i denna rapport problematiserat begreppen frivilligt återvändande, 

återintegrering och hållbarhet. En del av terminologin verkar snarare 

avspegla de sändande ländernas politiska vilja än den verklighet som 

återvändarna möter. 

Kritiken mot dessa begrepp är knappast ny. Cassarino (2015) menade t.ex. att 

”återvändande” handlar om att avlägsna en person utan att ta hänsyn till den 

migrerande individens avsikter. Detta ingår i en politik som är inriktad på att 

hantera otillåten migration och skydda staternas intressen snarare än 

återvändarnas. Vår kritik baseras därför på diskrepansen mellan 

återvändarnas upplevelser och svenska myndigheters och internationella 

organisationernas avsikter. Forskare, civilsamhällsorganisationer, men i ännu 

högre grad nationella och internationella myndigheter, bör diskutera och 

granska de nuvarande definitioner som används inom återvändandemigration. 

Skälet är att de begrepp och den terminologi som vi använder styr vårt 

tänkande och därmed även vårt agerande. 

Ett exempel är uttrycket frivilligt återvändande, där våra intervjuer visar på en 

varierande grad av frivillighet kopplat till olika bakomliggande motiv. Men av 

alla problematiska definitioner är ”hållbart återvändande” förmodligen det 

mest tveksamma. I en rapport från OECD (2020) om hållbart återvändande 

beskrivs olika definitioner av ”hållbart”. Dessa landbaserade definitioner 

baseras på olika aspekter som är önskvärda, sett ur ett OECD-lands 

perspektiv. Men i merparten av dessa definitioner betraktas återvändandet 

som den sista fasen i migrationscykeln. I våra data ser vi att detta sällan är 

fallet eller en önskan hos återvändarna. 
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Möjligheterna till lagliga vägar för tillfällig vistelse i Sverige 

Förekomsten av lagliga vägar till Sverige, även om de bara är tillfälliga, skulle 

kunna skapa en bättre grund för ett ordnat migrationssystem och mindre 

traumatiska upplevelser för alla parter som berörs av återvändande-

migrationen. Majoriteten av våra respondenter planerar att migrera till 

Sverige igen eller till ett annat europeiskt land. De personer som vill migrera 

tillbaka till Sverige uppgav att de helst vill göra det lagligt. Några av dem har 

sponsorer i Sverige, andra räknar med stöd från före detta arbetsgivare. 

I denna kontext borde möjligheterna till studentvisum och privata sponsorskap 

utvärderas och övervägas och testas genom ett pilotprogram. Många av 

respondenterna i vår studie hade efter fyra–fem år i Sverige lärt sig språket 

och förvärvat vissa färdigheter. Dessa program skulle alltså inte vara rena 

integreringsprogram för nyanlända utan riktas till personer som redan gått 

igenom den delen av resan.
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Förteckning: respondenter 

Respondenter från Afghanistan 

Ålder Kön Etnicitet 
Typ av 
återvändande 

Ankomststöd 

21 Man Hazar Frivilligt Ja 

21 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

20 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

20 Man Hazar Ofrivilligt Nej 

20 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

26 Man * Frivilligt Nej 

23 Man * Odefinierat Nej 

67 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

21 Man Hazar Frivilligt Nej 

22 Man * Ofrivilligt Nej 

22 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

27 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

23 Man Hazar Ofrivilligt Nej 

24 Man Hazar Frivilligt Nej 

26 Man Pashtun Ofrivilligt Ja 

19 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

22 Man Hazar Ofrivilligt Nej 

29 Man Hazar Ofrivilligt Nej 

23 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

22 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

27 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

46 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

20 Man Hazar Ofrivilligt Nej 

20 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

35 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

23 Man Pashtun Ofrivilligt Ja 

22 Man Tadzjik Ofrivilligt Ja 

29 Man * Ofrivilligt Ja 

21 Man Hazar Frivilligt Okänd 

20 Man Hazar Frivilligt Nej 

26 Man Tadzjik Frivilligt Nej 
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Ålder Kön Etnicitet 
Typ av 
återvändande 

Ankomststöd 

30 Man Hazar Frivilligt Nej 

18 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

28 Man Pashtun Frivilligt Nej 

41 Man Pashtun Frivilligt Nej 

20 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

20 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

31 Man Tadzjik Ofrivilligt Ja 

21 Man Hazar Ofrivilligt Okänd 

39 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

22 Man Tadzjik Frivilligt Nej 

20 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

22 Man Hazar Frivilligt Nej 

20 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

29 Man Hazar Ofrivilligt Nej 

26 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

21 Man Hazar Frivilligt Nej 

22 Man Tadzjik Ofrivilligt Ja 

21 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

20 Man Hazar Frivilligt Nej 

18 Man Hazar Frivilligt Nej 

20 Man Hazar Frivilligt Nej 

20 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

36 Kvinna Tadzjik Frivilligt Nej 

33 Kvinna Hazar Frivilligt Nej 

40 Man Hazar Frivilligt Nej 

23 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

19 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

30 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

23 Man Hazar Ofrivilligt Ja 

22 Man Hazar Ofrivilligt Ja 
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Förteckning: respondenter 

Respondenter från Irak  

Ålder Kön Etnicitet 
Typ av 
återvändande 

Ankomststöd 

56 Man Arab Ofrivilligt Nej 

37 Kvinna Arab Frivilligt Nej 

41 Man Arab Frivilligt Nej 

28 Man Arab Ofrivilligt Nej 

36 Kvinna Arab Frivilligt Nej 

29 Man Arab Frivilligt Nej 

34 Man Kurd Frivilligt Nej 

19 Man Kurd Frivilligt Nej 

31 Man Kurd Frivilligt Nej 

29 Man Arab Frivilligt Nej 

29 Man Arab Ofrivilligt Nej 

31 Man Arab Frivilligt Nej 

47 Man Arab Frivilligt Nej 

39 Man Arab Frivilligt Nej 

33 Man Arab Ofrivilligt Nej 

30 Man Arab Ofrivilligt Nej 

35 Man Arab Frivilligt Nej 

42 Man Arab Frivilligt Nej 

61 Man Arab Frivilligt Nej 

40 Man Arab Frivilligt Nej 

32 Man Arab Frivilligt Nej 

37 Man Arab Frivilligt Nej 

65 Kvinna Arab Frivilligt Nej 

25 Man Arab Frivilligt Nej 

28 Man Arab Frivilligt Nej 

25 Man Arab Frivilligt Nej 

50 Man Kurd Ofrivilligt Nej 

26 Man Kurd Odefinierat Nej 

37 Man Kurd Frivilligt Nej 

30 Man Kurd Ofrivilligt Nej 

27 Kvinna Kurd Frivilligt Nej 

33 Man Kurd Frivilligt Nej 

50 Man Kurd Odefinierat Nej 

34 Kvinna Kurd Frivilligt Nej 

60 Man Kurd Ofrivilligt Nej 
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Ålder Kön Etnicitet 
Typ av 
återvändande 

Ankomststöd 

23 Kvinna Kurd Ofrivilligt Nej 

44 Kvinna Kurd Ofrivilligt Nej 

34 Man Kurd Frivilligt Nej 

43 Man Kurd Frivilligt Nej 

32 Kvinna Kurd Ofrivilligt Nej 
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