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Kapitel 9

ÖVERVAKNING AV FÖRVARSTAGNAS 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER – EN METOD

Krister Hellström och Karl Nilsson

Artikeln behandlar frågan hur en extern organisation metodiskt och 
systematiskt kan arbeta för att bidra till att säkerställa att rättighe-
terna för förvarstagna tillgodoses, samt vad det finns för risker med en 
sådan ordning. Varje år frihetsberövas tusentals utländska medborgare 
i Sverige i enlighet med den svenska utlänningslagens bestämmelser om 
förvar. Grunden för att tas i förvar kan vara att en person ska av- eller 
utvisas, att ärendet behöver utredas vidare eller att identiteten är oklar. 
Frihetsberövandet är en mycket stor inskränkning i den enskildes liv 
och flera viktiga rättigheter aktualiseras, däribland rätten till hälsa och 
rätten till human behandling. 

Migrationsverket har sedan år 1997 ansvaret för förvaren i Sverige. 
På förvaren ska det finnas möjlighet till aktiviteter, utomhusvis-
telse och att ta emot besök. Trots denna ambition är en förvarstagen 
frihetsberövad och i avsaknad av möjlighet att själv agera och fatta 
beslut rörande sin situation. Det är myndigheten som ansvarar för att 
tillgodose den förvarstagnes behov och garantera de rättigheter som 
tillkommer henne eller honom. 

Enligt Röda Korsets erfarenheter behövs det en mer systematisk 
övervakning av de mänskliga rättigheterna i svenska förvar. En modell 
och en metod har utarbetats där respekten för den enskilde individens 
behov är utgångspunkten. En särskild fristående övervakningsgrupp 
bestående av frivilliga medarbetare rapporterar och övervakar efterlev-
naden av hur mänskliga rättigheter tillgodoses på svenska förvar, samt 
kommer med rekommendationer. 
 
SÖKORD: förvar, administrativt frihetsberövande, förvarstagnas 
rättigheter, Svenska Röda Korset
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INLEDNING
Svenska Röda Korset har sedan lång tid regelbunden närvaro, 
genom grupper av frivilliga, vid Migrationsverkets förvarsenheter. 
Huvudinriktningen på besöksverksamheten är medmänskligt stöd, 
men den omfattar även uppgiften att lyfta och påpeka brister i behand-
lingen av förvarstagna. Även andra organisationer och samfund finns 
på plats på förvarsenheterna runt i om i landet. På vissa platser samar-
betar organisationerna och samfunden i besöksverksamheten på åter 
andra bedrivs verksamheterna parallellt. 

Den globala rödakors- och rödahalvmånerörelsen har under lång 
tid arbetat för att förbättra förhållandena för människor som frihets-
berövats. Internationella rödakorskommittén (ICRC) har ett mandat 
att bedriva denna verksamhet enligt Genèvekonventionerna från 
år 1949 och dessas tilläggsprotokoll från år 1977. Mandatet består 
bland annat av en rätt att besöka krigsfångar i internationella väpnade 
konflikter och, under vissa förutsättningar, i interna väpnade konflikter 
samt i stater där interna oroligheter råder. ICRC besöker också frihets-
berövade migranter på många platser där de är frihetsberövade. Ett 
flertal nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar besöker 
också grupper av frihetsberövade i sina respektive länder, däribland 
förvarstagna asylsökande, flyktingar och andra migranter. 

Svenska Röda Korset beslutade år 2006 att inleda ett projektarbete 
med syfte att främja förvarstagnas mänskliga rättigheter. Verksamheten 
består i att, genom besök och rapportering, övervaka situationen på 
Migrationsverkets förvar. Övervakningen innefattar hela den förvar-
tagnes situation och de rättigheter som är kopplade till förvarsta-
gandet. Verksamheten startade i form av ett projekt och finansierades 
av Europeiska flyktingfonden, Migrationsverket och Svenska Röda 
Korset. Projekttiden avslutades i oktober år 2008 och i skrivande stund 
undersöks olika sätt att permanenta verksamheten i organisationen. 

SYFTE OCH UTGÅNGSPUNKTER 
Ett övergripande syfte med detta kapitel är att belysa frågan huruvi-
daövervakning av en extern aktör kan bidra till att förhindra inhuman 
behandling vid låsta institutioner.1 För att svara på den frågan presen-

1 Tack till: först och främst de frivilliga som ingår i övervaknings-
gruppen vid förvaren, som genom sitt enastående engagemang 
gjort det hela möjligt. Övriga frivilliga från organisationer och 
samfund som engagerar sig i förvarstagnas situation. Alla i projektet 
inblandade tjänstemän vid Migrationsverket, speciellt ska nämnas 
Mikael Ribbenvik och Aram Barawe, Alla i projektet inblandade 
tjänstemän vid Röda Korset, speciellt ska nämnas Ewa Hagberg 
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teras nationell och internationell rätt samt existerande övervaknings-
organ. Kapitlet beskriver också arbetet med att ta fram en metod för 
att övervaka och stärka förvarstagnas mänskliga rättigheter. Det är vår 
förhoppning att också sprida kunskap om på vilka premisser asylsö-
kande kan frihetsberövas, och vilka rättigheter som denna grupp kan 
kräva enligt nationell och internationell rätt. Vi vill också uppmärk-
samma några överväganden som måste göras av en organisation med 
ambitionen att övervaka hur de mänskliga rättigheterna efterlevs. 
Särskilt beskrivs den balansgång mellan integritet och samarbete 
som är nödvändig för att övervakningen ska bli framgångsrik. Vår 
förhoppning är att artikeln kommer att ge ökad kunskap om hur 
påverkansarbete i syfte att främja de mänskliga rättigheterna kan 
bedrivas gentemot staten. Sammanfattningsvis är avsikten att besvara 
följande frågor: 

Vilka faktiska omständigheter och regler omger förvarstagande i •	
Sverige? 

Vilken metod använder Röda Korset för att övervaka förvarstagnas •	
rättigheter och vilka överväganden har gjorts vid val av modell? 

Vilka nationella och internationella organ existerar för att tillvarata •	
förvartagnas mänskliga rättigheter och varför har oberoende 
övervakning kommit att anses som en bra metod att förhindra 
inhuman behandling? Vilken roll kan en organisation som Svenska 
Röda Korset spela på detta område? 

METOD 
Artikeln utgår från de praktiska erfarenheter som gjorts i projektet, 
och är beskrivande till sin karaktär. Vi har avgränsat innehållet på 
grundval dels av de begränsningar kring informationsutlämnade som 
följer av modellen, dels av överväganden kring vilka frågeställningar 
som kan ha ett allmängiltigt intresse.

Som en inledande del av arbetet i projektet var det nödvändigt 
att kartlägga regelverket kring förvarstagande. En studie har gjorts 
av internationella konventioner och rekommendationer samt svensk 
utlänningslagstiftning. Resultatet av detta arbete har bland annat 
bestått i en sammanställning av förvarstagnas mänskliga rättigheter. 
Under projektet har diskussioner med rödakorsföreningar i andra 
länder förts liksom med andra organisationer med engagemang för 
förvarstagnas rättigheter.

och Dick Clomén. Europeiska Flyktingfonden har delvis finansierat 
projektet.
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Internationell rätt
Som grundregel tillämpas internationella rättskällor inte direkt av 
svenska myndigheter och domstolar. Däremot har Sverige liksom varje 
stat en skyldighet att respektera och skydda de mänskliga rättigheterna 
genom att föra in de internationella överenskommelserna i sin natio-
nella lagstiftning. I Sverige förs sådan överenskommelser in genom att 
riksdagen antar lagar som står i överensstämmelse med det internatio-
nella avtalet. Det kan också påpekas att internationella överenskom-
melser på denna grund ska vara vägledande vid tolkning av svensk 
rätt, då Sverige har en folkrättslig förpliktelse att följa de konventioner 
som ratificerats. Undantag från grundregeln att internationella konven-
tioner inte är direkt tillämpliga i Sverige gäller för Europakonventionen 
(i enlighet med Lagen (SFS 1994:1219) om den europeiska konven-
tionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna) och delar av EG-rätten.2 Dessa rättskällor ska ha 
företräde framför svensk lag, och tillämpas direkt av domstolar och 
myndigheter. Avgöranden av Europadomstolen och EG-domstolen är 
därmed också av direkt betydelse för den svenska rätten.

Staters förpliktelser enligt internationell rätt har två sidor. För 
det första har statliga organ en skyldighet att avstå från att kränka den 
enskildes mänskliga rättigheter – en negativ förpliktelse. Exempelvis 
får personer som arbetar för eller representerar staten inte utsätta 
någon för omänsklig behandling, eller godtyckligt frihetsberöva någon. 
För det andra har staten en förpliktelse att se till att individens rättig-
heter inte blir kränkta av andra individer – en positiv förpliktelse. Det 
kan ske genom att man lagstiftar mot vissa handlingar, upprätthålla 
en fungerande rättsapparat med exempelvis domstolar och polismyn-
dighet, eller på annat sätt skydda individer från övergrepp.

Några av de internationella dokument som existerar är formu-
lerade som rekommendationer för frihetsberövade generellt, och inte 
uttryckligen till asylsökanden i förvar. Även om det finns vissa skill-
nader i förutsättningarna för olika grupper av frihetsberövade, så bör 
de rekommendationer som ges angående behandling av andra inlåsta 
personer också vara vägledande för behandlingen av förvarstagna 
asylsökande.  

2 EU:s förordningar är direkt tillämpliga. I dagsläget har flera direktiv 
och förordningar utfärdats som berör förvarstagna, bland annat 
ett direktiv om miniminormer för mottagande av asylsökande i 
medlemsstaterna (Rådets direktiv 2003/86/EG, 22 sep 2003). 
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Nationell rätt
Svenska lagar och förordningar ska följas av svenska domstolar och 
myndigheter (såvida de inte bryter mot Europakonventionen, se ovan). 
Vid tolkning av lagar och föreskrifter är förarbeten, domstolspraxis 
och juridisk litteratur av betydelse. Det finns också interna styrdo-
kument för myndigheter. Migrationsverket har tagit fram en handbok 
för handläggning av ärenden, och har också formulerat ett dokument 
med gemensamma riktlinjer, standarder, och rutiner för verksamheten 
på förvaren.3 Även om sådana dokument inte har samma rättsliga 
auktoritet som lagar, så utgör de ett viktigt komplement. Som exempel 
på relevanta lagar för förvarstagnas mänskliga rättigheter kan nämnas 
Regeringsformen, Utlänningslagen och Utlänningsförordningen.

Migrationsverket, Polisen, Migrationsdomstolarna, Migrations-
överdomstolen och regeringen har under vissa förutsättningar 
möjlighet att besluta om att en utlänning ska tas i förvar, det vill säga 
frihetsberövas. Förvarstagande är ett stort ingrepp i den enskildes 
liv. Därför ska andra alternativ väljas så långt det är möjligt. Det 
kan innebära att utlänningen ställs under uppsikt, vilket vanligtvis 
innebär att utlänningen är skyldig att på vissa tider anmäla sig hos 
polismyndigheten på orten eller att lämna ifrån sig sitt pass eller annan 
legitimationshandling. Det finns tre kategorier av ärenden som enligt 
Utlänningslagen motiverar att en vuxen asylsökande tas i förvar enligt 
10 kap § 1 Utlänningslagen. Om det inte längre finns skäl för beslutet 
ska det omedelbart upphävas enligt 10 kap § 9 Utlänningslagen.

Oklar identitet
Om den asylsökande inte kan göra sannolikt att den identitet som 
uppges är riktig, eller inte uppger någon identitet, är detta en grund 
för förvarstagande om Migrationsmyndigheterna på grund av detta 
inte kan bedöma asylärendet. Ett av de främsta sätten att styrka sin 
identitet är givetvis att uppvisa pass eller annan identitetshandling. En 
sökande kan göra sin identitet sannolik på andra sätt än att lämna in 
pass eller identitetshandlingar, exempelvis genom att ge en trovärdig 
berättelse om vem han/hon är. Beslut om förvarstagande på grund 
av oklar identidet gäller i två veckor, och kan förlängas enligt nytt 
beslut om det finns synnerliga skäl. Beslutet kan förlängas flera gånger 

(Utlänningslagen 10:1, 10:4, 10:10). 

3 “Utlänningshandboken” respektive “Gemensamma riktlinjer, 
standarder och rutiner” DNR: MAL 111 2006-346, nedan kallad 
Migrationsverkets riktlinjer.
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Utredningsskäl
Om det är nödvändigt för att en ansökan om uppehållstillstånd ska 
kunna utredas får den asylsökande också tas i förvar. Ett sådant 
exempel är om utredningsförhör inte har kunnat hållas under de sex 
timmar som utlänningen får hållas kvar för utredning när han/hon 
anländer till Sverige. Maxtiden för förvarstagande på denna grund är 
48 timmar, och kan inte förlängas (Utlänningslagen 10:1, 10:6).

Verkställighetsförvar
Om en asylsökande har fått ett av- eller utvisningsbeslut, eller om det 
bedöms sannolikt att han eller hon kommer att få ett av- eller utvis-
ningsbeslut kan beslut om förvarstagande fattas. Det krävs dock att det 
finns anledning att anta att den asylsökande annars kommer att hålla 
sig undan verkställigheten eller begå något brott, för att en person ska 
kunna förvarstas på denna grund. Beslut om förvar då det är sannolikt 
att det ska fattas ett av- eller utvisningsbeslut gäller i två veckor och 
kan förlängas enligt nytt beslut om det finns synnerliga skäl. Beslut 
om förvar då det finns ett beslut om av- eller utvisning gäller i två 
månader, och kan förlängas enligt nytt beslut om det finns synnerliga 
skäl (Utlänningslagen 10:1, 10:4, 10:10). Beslutet kan förlängas flera 
gånger i båda fallen.

Det finns alltså ingen generell gräns för hur länge man får hållas 
förvarstagen (förutom vid utredningsskäl). Det får istället avgöras 
från fall till fall när det inte längre är lagligt att hålla någon i förvar. 
Regeringsrätten ansåg i en dom att det inte fanns lagliga skäl att förlänga 
förvarstiden för en man som suttit i förvar på verkställighetsgrunder 
i drygt två år. Mannen var förvarstagen på verkställighetsgrunder 
från 3 oktober 2003 till 16 november 2005, då Migrationsverket 
beslutade att han inte längre skulle hållas i förvar. Hans mål togs upp 
i Regeringsrätten och domstolen ansåg att även om den förvarstagne 
inte själv medverkat till att avvisningsbeslutet skulle kunna verkställas, 
att han tvärtom försvårat utredningen och att den långa förvarstiden i 
stor utsträckning kunnat tillskrivas den förvarstagnes eget handlande, 
kunde en ytterligare förlängning av tiden i förvar inte anses ha stått i 
rimlig proportion till intresset att underlätta verkställighet av avvis-
ningsbeslutet. Kravet på synnerliga skäl i Utlänningslagen 6:4 ansågs 
därmed inte ha varit uppfyllt (Regeringsrätten 2005).

Vid identitetsförvar ska inte enbart det förhållande att identiteten 
är oklar vara grund för att förlänga förvarstiden, det måste också 
finnas någon annan anledning. T.ex. om det är sannolikt att personen 
kommer att avvisas (Proposition 1988/89: 86). 
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Barn
Utgångspunkten i internationella bestämmelser är att barn överhu-
vudtaget inte bör tas i förvar. Barnkonventionen artikel 37 föreskriver 
att frihetsberövande av barn endast får användas som en sista utväg 
och för kortast lämpliga tid. Enligt svensk lag får barn får inte tas i 
förvar längre än 72 timmar. Tiden kan förlängas med ytterligare 72 
timmar om det finns synnerliga skäl för detta. Barn och föräldrar får 
inte skiljas åt på grund av att någon av dem tas i förvar. Om det finns 
laglig grund att förvarsta såväl barn som vårdnadshavare så kan barn 
tas i förvar tillsammans med denna.

Om det är sannolikt att barnet kommer att avvisas med omedelbar 
verkställighet eller då ett beslut om omedelbar verkställighet är fattat 
och risken att barnet håller sig undan och därmed riskerar verkstäl-
ligheten är en av situationerna då det kan finnas grund att förvarsta 
barn. En annan situation är då det är fråga om att verkställa ett 
beslut om utvisning eller avvisning som inte är fattat med omedelbar 
verkställighet. Det krävs i detta fall också att det vid ett tidigare försök 
att verkställa beslutet inte visat sig tillräckligt att barnet ställs under 
uppsikt.

Under perioden januari till september 2008 togs sammanlagt 47 
barn i förvar.

Rättssäkerhet och human behandling
Förhållandena på förvaren ska vara lik förhållandena på ett anlägg-
ningsboende, det vill säga ett boende som Migrationsverket ordnar 
för de asylsökande som inte väljer eget boende under asylprocessen. 
Lokalerna ska uppfylla krav på en hälsosam miljö, speciellt med 
hänsyn till klimatförhållanden. Som huvudregel ska förvarstagna inte 
tvingas att dela rum. Undantag kan göras om det finns fördel med 
att dela rum eller om det av andra skäl, till exempel överbeläggning, 
anses nödvändigt. Dusch och toaletter ska finnas i tillräckligt antal och 
utformas på ett sätt som gör det möjligt att utföra sina behov på ett 
hygieniskt sätt. 

I internationell rätt i exempelvis Internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 10 a, föreskrivs att 
olika kategorier av frihetsberövade ska separeras utifrån den juridiska 
grunden för deras frihetsberövande. Detta betyder till exempel att 
häktade inte ska placeras tillsammans med dömda. FN:s flyktingkom-
missarie rekommenderar att förvarstagna har helt egna lokaler men 
att de in de fall där de placeras i fängelser och liknande separeras 
från fångarna. Likaså är det inte önskvärt att placera kriminella på 
förvaren.
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Vidare så föreskriver internationella rekommendationer att kvinnor 
och män placeras i separata lokaler, exempelvis Standard Minimum 
Rules for Treatment of Prisoners p.8 (a). Om kvinnor och män befinner 
sig i samma institution ska det finnas en egen avdelning för kvinnor 
med endast kvinnlig personal. Om någon hållits i förvar i mer än tre 
dagar ska ett offentligt biträde avseende frihetsberövandet förordnas, 
om det inte kan antas att behov av biträde saknas. Ett sådant exempel 
kan vara om avvisningen eller utvisningen ska verkställas. 

Tillsyn och övervakning av förvar i Sverige 
Övervakning av förvarstagnas rättigheter kan i Sverige bedrivas av flera 
olika aktörer; rättsväsendet, andra statliga organ såsom Justitieombudsman 
och Justitiekanslern, eller interna inspektioner och utredningar är några 
exempel. Rättsväsendet har att kontrollera lagligheten i ett förvars-
beslut. Migrationsverkets beslut om förvar kan utan tidsbegränsning 
överklagas till Migrationsdomstolen. Det finns ingen självklar rätt till 
muntlig förhandling men om den förvarstagne begär det så bör begäran 
beviljas om det inte finns synnerliga skäl som talar emot det. Beslutet i 
Migrationsdomstolen kan överklagas till Migrationsöverdomstolen som 
beviljar prövningstillstånd om det är av vikt för rättstillämpningen eller 
om det annars finns synnerliga skäl för detta. 

Om Migrationsverket fattar beslut som rör behandlingen av 
en förvarstagen, det kan röra sig om beslut att avskilja någon eller 
beslut om placering i häkte eller arrest, så kan dessa överklagas till 
Migrationsdomstolen. Migrationsdomstolen har upprättat en plan för 
intern klagomålshantering. En instans att vända sig till är också, den 
av Migrationsverket anställde, sökandeombudsmannen. 

En del av den generella tillsynen av Migrationsverkets förvarsen-
heter utförs idag av Migrationsverket självt. Justitiekanslern (JK) har 
som uppgift att utöva tillsyn över myndigheter och dessas tjänstemän. 
Enskilda kan göra en anmälan till JK som bestämmer om detta ska leda 
till några åtgärder. Anmälan kan också göras till Justitieombudmannen 
(JO) om man anser sig blivit felaktigt behandlad av en myndighet. 
Såväl JK som JO är reaktiva institutioner, det vill säga de reagerar om 
något framkommer som bedöms som felaktig behandling. De kan dock 
inte ompröva beslut som andra myndigheter har fattat. 

Mer om tillsyn och övervakning

The Special Rapporteur is convinced that there needs to be a radical 
transformation of assumptions in international society about the nature of 
deprivation of liberty. The basic paradigm, taken for granted over at least 
a century, is that prisons, police stations and the like are closed and secret 
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places, with activities inside hidden from public view. […] What is needed 
is to replace the paradigm of opacity by one of open access to all places of 
deprivation of liberty (Rodley 2001, §35). 

Transparency and public control of the administration form part of any 
system based on the principles of democracy and rule of law. This is especially 
true in the case of monitoring the power of the State to deprive people of 
their liberty. Monitoring at the national level the treatment and conditions 
of detention of persons deprived of their liberty through unannounced and 
regular visits is one of the most effective means to prevent torture and ill-
treatment. Such monitoring should not be limited to national independent 
institutions, but non-governmental organisations [NGOs] should also be able 
to have access to places where persons are deprived of their liberty. 

Ovanstående citat finns att läsa i handboken Monitoring places of 
detention: a practical guide for NGO:s. 

Idén om tillgänglighet till, öppenhet om och offentlig kontroll av 
låsta institutioner är något som präglar det internationella arbetet 
för att förhindra inhuman behandling av människor vid låsta insti-
tutioner. Inom det europeiska systemet med arbete för de mänskliga 
rättigheterna har det skapats en kommitté för förhindrande av tortyr 
och annan inhuman och nedvärderande behandling eller bestraffning 
(Committee on the Prevention of Torture, CPT). CPT arbetar genom 
att göra besök i länder, inte endast europeiska, som accepterat detta 
förfarande. Under dessa besök, som genomförs av en grupp experter, 
undersöks förhållandena vid alla möjliga slags låsta institutioner. Det 
kan vara fråga om fängelser, psykiatriska avdelningar, ungdomshem 
och förvar. CPT har en dialog med staten ifråga och skriver också 
en rapport. Fler och fler länder väljer att offentligt publicera det som 
framkommer i rapporten.

Tilläggsprotokollet till FN:s konvention mot tortyr och inhuman 
behandling (Optional Protocol to Convention Against Torture, 
OPCAT) har tillkommit med syftet att skapa såväl inhemska som ett 
internationellt organ som genom regelbundna besök på låsta institu-
tioner ska förhindra tortyr och inhuman behandling. Enligt tilläggs-
protokollet är det viktigt att de organ som skapas är oberoende från 
staten och arbetar proaktivt för att förhindra dålig behandling. Det 
internationella organet har börjat sitt arbete och besökte under våren 
2008 Sverige som ett av de första länderna i världen.

Det pågår en diskussion om huruvida de svenska existerande 
organen för tillsyn och övervakning uppfyller de krav som ställs enligt 
tilläggsprotokollet. Är det tillräckligt resursstarka och har de tillräcklig 
grad av förebyggande funktion i sitt sätt att arbeta? 
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Hur övervaka?
Då det gäller förvarstagna så är det viktigt att påpeka att de ofta 
befinner sig i en mycket utsatt situation. De är frihetsberövade och 
hyser ofta stor oro inför framtiden; de befinner sig i ett annat land än 
sitt hemland vilket bland annat kan innebära svårigheter att kommu-
nicera; inte sällan bär de med sig en traumatisk historia med flykt från 
hemlandet och påfrestande asylprocess i Sverige. Den förvarstagne är 
ofta helt beroende av myndigheten och dess personal när det gäller att 
få sina rättigheter tillgodosedda. Samhället i övrigt har sällan insyn 
i hur deras situation är. Om man ansluter sig till det grundläggande 
antagande att oberoende övervakning av låsta institutioner där frihets-
berövade människor hålls inlåsta så minskar risken för att de behandlas 
illa – Hur ska då en sådan övervakning ske och hur kompletterar den 
de funktioner som redan existerar? Erfarenheterna från Svenska Röda 
Korsets närvaro på förvaren genom frivilliggrupper visade ett behov 
av en mer systematisk övervakning av mänskliga rättigheterna. Därför 
påbörjades arbetet med att systematisera och renodla övervakandet 
för att effektivare bidra till att förvartagnas mänskliga rättigheter 
tillgodoses.

Röda Korset i Sverige har formulerat en modell för hur organi-
sationen bäst kan agera för att stärka efterlevnaden av förvartagnas 
mänskliga rättigheter. Med beaktande av existerande övervakningsme-
kanismer och de principer som vägleder dessa har Röda Korset identi-
fierat sin roll och det arbetssätt som anses lämpligast. Rödakorsrörelsens 
grundprinciper liksom övriga riktlinjer och policydokument har måst 
beaktas när metoden arbetats fram. Därutöver tillkommer frågor om 
förhållningssätt gentemot staten och andra aktörer inom förvarsverk-
samheten. Arbetet bedrivs med den enskildes behov i centrum, vilket 
innebär att hänsyn till förvarstagna, det vill säga enskilda individer i 
den grupp vars mänskliga rättigheter arbetet avser främja och stärka, 
måste genomsyra arbetsmetoden. Slutstatsen är att det finns ett behov 
av ytterligare övervakning som komplement till befintliga mekanismer. 
Röda Korset kommer således att genom besök och rapportering 
övervaka situationen på Migrationsverkets förvar. Övervakningen ska 
innefatta hela den förvartagnes situation och de rättigheter som är 
kopplade till förvarstagandet.

Vad som inte nog kan framhållas är respekten för individen i en 
verksamhet som denna. Individens bästa har stått i fokus i alla led 
såsom då regler utformats kring den information som den förvarstagne 
delger övervakningsgruppen i enskilt samtal. Hur förhåller man sig i 
fråga om information som kan försätta den förvarstagne i en svårare 
situation? Hur bemöts önskan hos den enskilde att tala om sitt enskilda 
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ärende då övervakningen i princip går ut på att se mönster och se om 
rättigheterna blivit tillgodosedda? Med andra ord rättigheterna kan 
vara uppfyllda och behandlingen god på förvaret och den enskilde kan 
ändå känna sig djupt kränkt av att behöva befinna sig på förvaret. Hur 
hanteras den frågan?

Hur övervaka effektivt?
En särskild övervakningsgrupp, bestående av frivilliga medarbetare, 
har rekryterats för att genomföra besök i enlighet med rutinerna 
som också arbetades fram under projektåren. Detta är en mycket 
väsentlig del av projektidéen, då övervakningsgruppen separerats från 
de befintliga grupper som redan besöker Migrationsverkets samtliga 
förvar. Dessa grupper ägnar en stor del av sin tid på förvaren till att 
ge medmänskligt stöd till de förvarstagna. Det finns visst utrymme 
för grupperna att påpeka vad som de ser som missförhållanden till 
ledningen för förvaret., men det sker generellt inte på ett enhetligt 
och systematiserat sätt. Skulle man då inte kunnat ge de befintliga 
grupperna verktyg för att bedriva övervakningsarbetet? Det vill säga 
förse de befintliga grupperna med en sammanställning av mänskliga 
rättigheter och riktlinjer för påverkansarbete. Det hade givetvis varit 
en framkomlig väg att gå men Röda Korset valde att under projekt-
tiden prova modellen med en fristående övervakningsgrupp. En viktigt 
komponent för att få en sammanhållen strategi för Röda Korsets 
verksamhet på förvaren är att harmonisera arbetet som utförs av de 
befintliga grupperna med övervakningsgruppens. Efter snart två års 
projekt tid är detta inte fullt klart.

Besöken bygger huvudsakligen på samtal med förvarstagna och 
personal vid Migrationsverkets förvarsenheter. Svenska Röda korsets 
synpunkter angående efterlevnaden av förvartagnas mänskliga rättig-
heter delges Migrationsverket, dels muntligen i anslutning till besöket, 
dels i en årlig skriftlig rapport. Ett fullständigt besök med efterföljande 
uppföljningsbesök genomförs årligen vid varje förvarsenhet, och dessa 
besök bokas i förväg och i samråd med Migrationsverket. Ytterligare 
besök kan göras oannonserat om det anses föreligga ett sådant behov.

En fråga som förtjänar en del utrymme är den om hur ofta besöken 
bör ske. Kontinuitet är en viktig komponent i att övervaka frihetsbe-
rövades mänskliga rättigheter. Ett enstaka besök är inte tillräckligt för 
att garantera att en viss standard på förvaren upprätthålls. Situationen 
på förvaret beror på flera föränderliga faktorer; antalet förvarstagna, 
personalsammansättning, kvalitet på tjänster som köps in till förvaret 
såsom mat vård och lokaler. Ett förannonserat besök riskerar också 
att ge en ögonblicksbild som inte är representativt för den faktiska 
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situationen. Att endast genomföra ett enstaka besök skulle i sämsta 
fall kunna innebära att den som övervakar sätter en slags godkän-
nandestämpel av förvaret på falska grunder, och därmed försvårar för 
andra att genomdriva förbättringar. Men det finns också svårigheter 
med att ha besök ofta. Det kan vara praktisk, logistiskt svårt att få till 
stånd besök där både förvarets ledning, sjukvårdspersonal, och övrig 
personal ska finnas tillgängliga under en hel dag, liksom det kan vara 
svårt att samla kompetenta personer att på frivillig basis genomföra 
ett stort antal besök per år. Framförallt bör återigen framhållas risken 
att en alltför tät kontakt mellan den som övervakar och personalen på 
förvaret bidrar till att skapa en sådan personlig relation att gransk-
ningen av förvaret hämmas.

Förhandsinformation ska samlas in före besöken vilket ska 
underlätta själva besöken, då det blir enklare att se vilka väsentlig-
heter samtalen bör fokusera på. Det sparar också tid från en redan 
intensiv agenda om några frågor är klarlagda inför besöket. Inför 
besöket kommer Röda Korset att ta del av relevanta uppgifter i form 
av statistik, incidenter, tidigare rapporter och protokoll, samt vad om 
framkommit vid andra besök från frivilligorganisationer på förvaret.

Besöket inleds med ett möte med ledningen för förvaret, där Röda 
Korset förklarar sitt mandat och följer upp tidigare besök. Därefter 
sker en översyn av alla utrymmen på förvaret, tillsammans med 
ledningen. Kortfattad information till, och samtal med samtliga förvar-
stagna i grupp genomförs före de enskilda samtalen med förvarstagna 
och personal vid förvaret, inklusive sjukvårdspersonal. Gruppsamtalet 
ska ses som ett komplement till de enskilda samtalen, då det är möjligt 
att förvarstagna känner sig mer bekväma att framföra åsikter i grupp 
än enskilt. Avslutningsvis hålls ett möte med ledningen för förvaret då 
Röda Korset muntligen lämnar synpunkter och rekommendationer 
utifrån besöket. Efter besöket upprättas ett internt protokoll. 

För att kvalitetssäkra besöken har, som nämnts, verktyg skapats: 
dels en sammanställning av förvarstagnas rättigheter enligt inter-
nationell och nationell rätt, dels en handbok för besöken, vilken 
innehåller en lista med frågeställningar som utgör utgångspunkten för 
samtalen, samt rutiner för besöket i övrigt. Frågeställningarna, liksom 
övervakningen i övrigt kommer att utgå från sammanställningen av 
förvartagnas mänskliga rättigheter. Frågorna är i huvudsak formu-
lerade så att de på ett enkelt sätt ska kunna fungera som indikatorer på 
situationen för de mänskliga rättigheterna.

Rapportering sker, som nämnts, på två sätt; dels genom muntlig 
återkoppling till ledningen på förvaret i samband med besöket, dels 
genom en årlig rapport ställd till Migrationsverkets generaldirektör. 
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Den årliga rapporten ska innehålla en sammanfattning av vad som 
framkommit vid besöken, identifiera eventuella avvikelser från rätts-
regler vid förvaren, och ge rekommendationer om åtgärder. Genom att 
rapportera till två nivåer inom Migrationsverket ges bättre möjligheter 
att uppmärksamma problem direkt till den avdelning som är ansvarig 
för en viss fråga. En omedelbar återkoppling möjliggör direkta åtgärder 
av ledningen på förvaret, medan det ges mer tid för att analysera vilka 
avvikelser från rättsregler som föreligger och formulera den skriftliga 
rapporten. Det är viktigt att rapporterna är konsekventa, sakliga, och 
väl underbyggda i sin utformning, så att innehållet inte ska uppfattas 
som partiskt eller att uppgifter har undanhållits. 

Kompetens i övervakningsgruppen
De internationella övervakningsmekanismer som finns har identifierat 
vissa kärnkompetenser som behövs för uppdraget. De kunskaper och 
erfarenheter som ansetts relevanta i sammanhanget berör framfö-
rallt medicin, juridik/mänskliga rättigheter, och erfarenhet av besök 
vid låsta institutioner. I den modell som projektet utmynnat i föreslås 
därför att vid varje fullständigt bör 3-4 personer delta och samtliga 
ovan nämnda kompetenser finnas representerade. Den grupp av 
frivilliga som ska utföra besöken arbetar som en enhet och består av 
ungefär 10 personer. Strukturen med en nationell grupp innebär att 
bedömningen av situationen på förvaren blir densamma oavsett vilket 
förvar som besöks. Det är också möjligt för gruppmedlemmarna att 
utveckla sin kompetens genom att se hur olika förvar arbetar. Brister 
vid förvarsenheterna kan lättare upptäckas av den som har en bredare 
kontext om förvarsinstitutioner. 

En enhetlig grupp kan bedöma samtliga förvar på likartat sätt. Det 
finns en möjlighet att kompetensutveckling sker riktat till just övervak-
ningsgruppen. Gruppen får dessutom möjlighet att göra jämförelser 
mellan olika förvar, och därmed ökar Röda Korsets trovärdighet i 
dialogen med Migrationsverket. En övervakningsgrupp kan också 
genom grannlaga rekryteringsprocess garantera att gruppen får en viss 
bestämd kompetens. Slutligen så ville Röda Korset undvika att skapa 
en kontinuerlig relation mellan Migrationsverket och övervaknings-
gruppen. Detta händer, och det är väsentligt att det gör så, mellan 
de frivilliga besöksgrupperna och förvarens personal. Detta i sin tur 
riskerar att hämma granskningen och synen på förvaret som sådant.

Självständighet och samverkan
En viktig del i arbetet har varit att identifiera och informera de aktörer 
som berörs av projektet. Förankringsarbetet hos Migrationsverket är 
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naturligtvis särskilt avgörande. Eftersom företrädare för staten alltjämt 
har det yttersta ansvaret för att de mänskliga rättigheterna förverk-
ligas genom att nationella lagar, förordningar och direktiv stiftas 
och efterlevs, är utgångspunkten att det finns ett gemensamt intresse 
i att förvarstagna får sina rättigheter tillgodosedda. Som ansvarig 
myndighet kan det även finnas andra direkta fördelar med att en 
oberoende granskare finns på plats. Det kan vara en ekonomisk vinst 
för staten att en utomstående organisation, istället för staten själv, står 
för övervakningen. I den modell som projektet har föreslagit ges också 
ledning och personal på förvaret möjlighet att ge sin syn på verksam-
heten på förvarsenheterna. Röda Korset skulle därmed kunna nyttjas 
som en ytterligare kanal för att föra fram förslag till förändringar till 
verksledningen. Det ska heller inte underskattas att välkomnandet av 
en utomstående övervakare med högt anseende kan ge good will till 
ansvarig myndighet, genom att visa på dess ambition att förbättra sin 
verksamhet. Ett argument mot övervakning av förvar kan då formu-
leras som att staten därmed lyckas legitimera ett institut som kanske 
överhuvudtaget inte är önskvärt. För Röda Korset framstår det, oavsett 
om så är fallet, som angeläget att stödja och förbättra villkoren för 
förvarstagna. Något generellt förbud mot förvar finns inte i interna-
tionell lagstiftning, och det finns inte heller några tendenser som tyder 
på att förvarsinstitutet kommer att avskaffas i Sverige. Behovet av stöd 
får därmed anses kvarstå under en längre tid. För att framstå som en 
oberoende aktör, bör kontakten med Migrationsverkets personal under 
besöket vara av professionell karaktär. Att umgås alltför lättsamt med 
personalen inför de förvarstagna, kan skada vårt förtroendekapital 
gentemot de förvarstagna. 

En farhåga för Röda Korset som funnits är att rapporteringen inte 
skulle ta upp alla brister, i syfte att inte vara för obekväm för myndig-
heten, och därmed förlora tillträde till förvarsenheterna. Särskilt kan 
med tanke på att rapporten ställs till Migrationsverket och inte till 
allmänheten, kan en tredje part förlora tilltron till hur mycket relevant 
kritik som egentligen framförs. Att formalisera förhållandet mellan 
Röda korset och Migrationsverket framstår därmed som grundläg-
gande för verksamheten. 

Det ska understrykas att Migrationsverket under projekttiden 
uppträtt på ett mycket positivt sätt och ofta betonat att man ser 
övervakningen som liggande i linje med den öppenhet man eftersträvar 
samt den ambition man uttalar att förhållandena för förvartagna ska 
vara så goda som möjligt.
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Fortsättningvis
Efter projekttidens avslut så kommer modellen och metoden att utvär-
deras. Det kommer eventuellt att göras mindre förändringar i sättet 
att arbeta men grundidéen med en frivillig övervakningsgrupp som 
gör regelbundna besök på förvarsenheterna kvarstår. Röda Korset 
kommer att fortsätta arbeta för en bra dialog med Migrationsverket 
och kommer också att genom en överenskommelse söka formalisera 
modellen och metoden som ger tillträde till förvaren. 

Röda Korset kommer också att söka kontakt med andra myndig-
heter som är inblandade i arbetet med förvarstagna. Det gäller till 
exempel polismyndigheterna. Därutöver deltar Svenska Röda Korset 
i utveckling av den internationella rödakorsrörelsens utveckling av 
riktlinjer för nationella föreningar som önskar att engagera sig för 
frihetsberövade i respektive land.

Det framgår av det som framförts ovan att den organisation som vill 
förbättra förhållandena för frihetsberövade behöver göra en grannlaga 
genomlysning av syftet med övervakningen och vilka konsekvenser 
valet av metod kan innebära. En sammanställning av befintliga inter-
nationella och nationella rättsregler inom området är en god grund i 
utvecklandet av en modell. En god dialog med myndigheten har också 
visat sig vara ovärderlig och att man i den dialogen identifierar det 
som är gemensamma intressen. Övervakning av förvarstagnas rättig-
heter kommer att fortsätta så länge den svenska staten ser sig nödgad 
att ta människor i förvar.
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