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Abstract 

Swedish migration politics is going through a radical change in 2016 when 
restrictive temporary laws are accompanied by governmental plans of deporting 
up to 80,000 people the coming year. This thesis takes a hold of these changes and 
investigates how the political ambition of deporting a radically increased amount 
of people has been made possible. More specifically, the thesis examines how the 
Swedish governmental discourse of detention and deportation has been influenced 
by the idea of security. By a combination of discourse analysis and securitization 
theory on governmental propositions and parliament reports from 1997-2012 the 
thesis outlines a pattern and development. A process of securitization of detention 
and deportation, in the long run of migration itself, has occurred since the new 
millennium and security has been incorporated into the policy-area. A dichotomy 
that categorizes Sweden and its belonging institutions, which extends to Europe, 
along human values and asylum seekers that are detained and deported along 
meanings like criminality and illegality legitimizes and recreates the discourse 
itself. The thesis highlights the importance of studying how political discourses 
are constructed with a notion of security, and how these discourses of insecurities 
can in turn effect the legal system in the country. 
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1 Introduktion 

 

1.1 Inledning, syfte och frågeställning 

 
Året 2015 var enligt Anders Danielsson, Migrationsverket generaldirektör, ett år 
”som det kommer att skrivas i historieböckerna om”. Vad Danielsson hänvisade 
till var hur det svenska flyktingmottagande sexdubblades under årets fyra sista 
månader; ett händelseförlopp som figurerat som ”flyktingkris” i såväl media som 
politiska debatter (Migrationsverket 2015: 3, Magnusson 2015). Krisen påverkade 
det politiska landskapet snabbt. Den svenska regeringen pendlade hastigt från att 
hälsa asylsökande välkomna i början av hösten, till att i slutet av året föreslå 
radikalt restriktiva åtgärder om att minska det svenska flyktingmottagandet 
drastiskt (Regeringen 2015). Som ett led i dessa migrationspolitiska åtgärder ska 
enligt inrikesministern Ygeman 80,000 människor utvisas 2017, vilket skiljer sig 
avsevärt från de knappa 4000 människor som utvisades sammanlagt under 2015. 
(Svensson et al. 2016, Migrationsverket 2015) Idag finns nio flyktingförvar på 
fem orter i Sverige; det är den sista anhalten innan en person utvisas och utgör den 
grövsta tvångsåtgärden från svenska myndigheter för att få någon ut ur landet. Det 
innebär att personer som inte har begått ett brott frihetsberövas. (Magnusson 
2016) Förverkligandet av dessa massutvisningar har redan satts i verk, då 
regeringen planerar att nya flyktingförvar ska byggas i Sverige inom en kort tid. 
Det gamla Kirsebergsfängelset i Malmö planeras att öppna i oktober 2016 som ett 
förvar med 100 nya platser.  

Sveriges förvarsverksamhet har under många år skarpt kritiserats av FN:s 
tortyrkommitté på flera grunder, bl.a. att förvarstagandet av asylsökande sker på 
godtyckliga grunder, under för långa tidsperioder och inte används som en sista 
utväg (von Hall 2014). Röda Korset och Amnesty har även kritiserat förvarens 
bristande rättssäkerhet och den dåliga allmänna insynen. Avslöjanden har visat att 
tvångsinjektioner, vilket är förbjudet enligt svensk grundlag, och spotthuvor 
använts under utvisningar från Sverige. (Röda korset 2014, Alfredsson Boo 2015) 
Idag är Migrationsverket främsta ansvariga myndighet för förvar och utvisning, 
men det ansvaret har tidigare legat på Polismyndigheten. Efter hård kritik baserad 
på våldsamma händelser och inhuman behandling av människor med 
utvisningsbeslut flyttades ansvaret över utvisning från Polisen till 
Migrationsverket 1997. 
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Khosravi (2009) menar att förvar och utvisning har sedan ansvarsöverföringen 
blivit allt mer integrerade delar av det svenska asylsystemet, inte minst genom en 
kraftigt ökad budget. (Khosravi 2009: 40f) Trots den skarpa kritiken Sverige fått 
från flera håll och de avslöjanden som har gjorts verkar inte utvecklingen och 
expanderandet av förvar och utvisning avta. Snarare verkar utvecklingen 
förstärkas med tanke på skapandet av 100 nya förvarsplatser och inrikesministerns 
uttalande. 

Detta arbete tar avstamp i den utvecklingen och utgår från den paradoxen; hur 
är det möjligt – trots den hårda kritiken - att formulera en sådan politisk ambition 
som Ygeman presenterat, om att deportera ett radikalt ökat antal människor? Jag 
ska försöka besvara den frågan genom att undersöka den statliga diskursen om 
förvar och utvisning.  Mer specifikt ämnar arbetet undersöka huruvida diskursen 
om förvar och deportationer har knutit an till begreppet säkerhet. Detta leder till 
arbetes forskningsfråga, vilken lyder som följande; 

 
Hur har idéer om säkerhet format den statliga diskursen om förvar och utvisning 
1997-2012 i Sverige? 

 
Eftersom utvisningar ses som en administrativ och statlig praktik studeras den 

oftast utifrån ett juridiskt perspektiv med fokus på internationella lagar. Detta har 
resulterat i att utvisningar sällan studeras som en politisk och historisk praktik och 
företeelse. (Walters 2010: 70)  

Många menar dock att detta inte är tillräckligt, utan att praktiken av förvar och 
utvisning även måste studeras ur andra samhälleliga perspektiv (Nyers 2006:15). 
För att utläsa hur diskursen om förvar och deportationer har interagerat med idéer 
om säkerhet är det nödvändigt att knyta an till det svenska legala ramverket kring 
förvar och deportation, men det främsta syftet med arbetet är att framhäva hur det 
fenomenet kopplas an till politiska diskurser. Det är av ytterst vikt att på ett 
kritiskt sätt granska politiska diskurser som har stöd i lagen, och dess förhållande 
till idéer om säkerhet, eftersom det tillför insikter om hur dessa utformar och 
präglar politiska diskurser och i sin förlängning våra lagar. 

1.2 Avgränsningar 

 
 
En komplett historisk analys är inte möjlig för en studie av denna omfattning och 
en begränsning är därför nödvändig. Studien ämnar söka svar på hur ambitionen 
att deportera ett ovanligt stort antal människor är möjlig idag 2016, genom att 
undersöka hur diskursen om förvar och deportation har formats av idéer om 
säkerhet tidigare. Därför är en 15-årig period som ligger nära vår tid relevant. 
Startpunkten för arbetet är året 1997 då Migrationsverket tog över ansvaret för 
förvarsverksamheten, efter kritik som nämnts ovan samt önskemålet att 
verksamheten officiellt skulle ha en ”mer civil prägel” (Migrationsverket 2016). 
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Detta möjliggör en studie som sträcker sig över en viss tidsepok vilket gör det 
möjligt att notera den generella utvecklingen gällande förvar och utvisningar.   
 
Forskning inom migration indikerar att ämnet de senaste decennierna har i allt 
större utsträckning börjat behandlas i termer av nationell säkerhet, en utveckling 
som tog fart ordentligt efter terrorattackerna 9/11 (Khosravi 2006: 288, Miller 
2003: 657). Samtidigt visar även forskning på att de mest restriktiva praktikerna 
som förvarstagning och utvisning numera är en verksamhet som existerar i alla 
liberala demokratier och blir allt mer integrerade delar av migrationspolitiken i 
världen (Silverman et al. 2012: 677). Många forskare använder begreppen 
”deportation regime” eller ”detention regime” som syftar belysa hur förvar och 
utvisning är en allt mer utbredd och systematiserad praktik globalt, som kopplas 
till stark restriktivitet inom asylpolitiken och ett konstruerande av stor osäkerhet 
(de Genova & Peutz 2010). Sverige har länge haft ett rykte som ett land med en 
human migrationspolitik och har ofta verkat som en förkämpe för en generös 
flyktingpolitik, en självbild som ofta återskapas av både media och politiker 
(Johansson 2005: 14) På grund av denna anledning är det relevant att forska om 
detta i en svensk kontext, i förhållande till den globala utvecklingen av 
deportationsregimer, men även att avgränsningen 1997-2012 är rimlig. 

1.3 Disposition 

Denna uppsats är uppdelad i fem delar. Första kapitlet har gett insikt i 
problemformuleringen och de frågeställningar som arbetet ämnar studera. Andra 
kapitlet redovisar för arbetets teoretiska ramverk, varav den teoretiska bakgrunden 
introduceras samt säkerhetiserings-teorin. Det tredje kapitel redogör för arbetets 
metodologiska tillvägagångssätt, där diskursanalys med en diskursteoretisk 
utgångspunkt används. Operationaliseringen av diskursteorin och metodologiska 
överväganden presenteras även i det kapitlet. Det fjärde kapitel utgörs av 
analysen, där materialet som har analyserats delas upp i tre tidsperioder. Varje 
tidsepok består av två analyser på varsitt material. 

Slutligen redovisas resultaten i en diskussion i avslutande kapitlet. 
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2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Teoretisk bakgrund 

 
Arbetets teoretiska utgångspunkt är sprunget ur den konstruktivistiska skolan, 
med säkerhetisering och diskursteori som främsta teoretiska perspektiv. 
Diskursteorin kommer dock att presenteras i metod-delen för att skapa högsta 
tydlighet. Innan arbetets teoretiska perspektiv presenteras är det dock nödvändigt 
att utmejsla den teoretiska bakgrunden som arbetet vilar på.  

En grundläggande teori är den om staten som en social konstruktion, varav 
traditionen om suveränitet som den primära politiska kategorin stödjer och är 
grundläggande för diskursen om den moderna staten. Suveränitet innebär en 
territoriell avgränsning inom vilken en legitim suverän makt styr. Detta menas 
vara grundläggande för staten, då denna suveränitet medför makten att definiera 
vad som finns inom staten, vad som faller utanför samt vad som är undantaget. 
(Nyers 2006: xi-xii) Suveräniteten bygger på att det territoriella området ”inne” 
ska beskyddas från det som finns ”ute”, som ofta är en dikotom uppdelning av det 
”säkra” mot det ”farliga”. De praktiker som beskyddar gränserna och det våld det 
medför får sin legitimitet från just att de skyddar det ”säkra” från det ”farliga”. 
(ibid) Migrationsforskning betonar att den suveräna moderna staten innefattar ett 
subjekt och ett objekt: medborgaren och icke-medborgaren. Uppkomsten av staten 
och idén om suveränitet är direkt sammankopplat med konstruktionen av 
medborgarskap, då den formellt innebär ett medlemskap i en viss stat samt 
praktiskt innebär en rad rättigheter och skyldigheter inom den staten. Migration 
kan därför ses som utmanade för konstruktionen av staten, suveräniteten och 
medborgaren. (Hammar 1990: 3)  

Giorgio Agambens (2010) teori om ”homo sacer” ligger till grund för mycket 
forskning och teoretiserande kring hur migration skapas inom det suveräna 
statssystemet i världen. Teorin härstammar från den antika romerska lagen om liv 
och tillstånd som beskrivs som ”det nakna livet”; den som fråntagits sina 
rättigheter och berövats sitt medlemskap i samhället. (Agamben 2010: 83) Genom 
nutida politiska och juridiska diskurser om medborgarskap och 
nationalstatssystemet, menar Agamben att mänsklighet politiseras och 
avpolitiseras. Vår tids ”homo sacer” är därför den avpolitiserade formen av liv; de 
utan civila, politiska eller sociala rättigheter, de irreguljära migranterna. (Khosravi 
2006: 292)  
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Kopplingen till arbetes ämne blir här tydligt, då utvisning och förvarstagning 
ses som ett resultat av statssystemet och ett tydligt utövande av suveränitet. 
Praktiken av utvisning härstammar alltså från staters suveräna rätt att kontrollera 
sina territorier och befogenheter att ge tillträde och vistelserätt till utlänningar. 
Inom internationell lag har utvisning behandlats som en fråga om rättigheter, 
skyldigheter och plikter som stater har gentemot varandra när det gäller 
behandlingen av deras medborgare. (Walters 2010: 86) Detta beskriver de 
förhållanden som är förutsättningarna för förvarstagning och utvisning av 
utländska medborgare. 

  
 

2.2 Säkerhetisering som teori och analys 

Då frågeställningen kopplar till begreppet säkerhet är säkerhetisering en teoretisk 
utgångspunkt. De västerländska politiska agendorna har sedan Kalla krigets slut 
förändrats till att innefatta en större mängd av policy-aspekter, bl.a. har migration 
uppmärksammats och många gånger kopplats till nationell säkerhet.  

Dessa förändringar kan även ses som kopplade till en epistemologisk debatt 
som pågått inom studiet av internationella relationer, som centrerats kring vilka 
hot som innefattas av säkerhetsbegreppet. Köpenhamnsskolan blev en betydande 
aktör i den debatten som istället för att undersöka vad ”säkerhet är”, analyserade 
vad det innebär att applicera ett säkerhetsspråk på icke-militära policyområden. 
(Huysmans 2006: 15f) Säkerhet ses av Köpenhamsskolan som en konceptuell och 
politisk rationalitet som säkerhetsspråk investerar i ett problem. De menar att 
användandet av säkerhetsspråk inte är manifesterande av expertkunskap, utan 
snarare en politisk taktik för att öka uppmärksamhet och påverka politiska 
agendor; ett retoriskt verktyg för att stimulera agerande. (Huysmans 2006: 22)  

Ole Waever som definierade säkerhet som en ”speech act”, menade att 
’säkerhetsfrågor’ kommer till genom en lyckad inskrivning av säkerhet eller 
osäkerhet i ett visst policyområde. Säkerhet är därför ”performative” och 
konstituerande, dvs. en självförverkligande praktik. Men det i sig är inte 
tillräckligt för skapande av säkerhetsfrågor; det kräver ett sammanhang där 
säkerheten/osäkerheten ges ett innehåll och förstå, en historiskt konstituerade och 
socialt institutionaliserade ”set of meanings”. Waever och hans kollegor inom 
Köpenhamnsskolan kallade denna process för säkerhetisering, som har kommit att 
bli ett betydande analysverktyg inom studierna av internationella relationer och 
andra ämnen. (Huysmans 2006: 25) Säkerhetisering kan därför beskrivas som 
”performative speech act” där aktörer inskriver säkerhet eller osäkerhet i en viss 
fråga eller område. Säkerhetiseringsteorin påvisar att tal om säkerhet är 
konstituerande i sig och har en syn på språket som formande, avgörande och alltid 
subjektivt. (Huysmans, 2006: 6)  

Säkerhetisering kommer att användas som verktyg i detta arbete för att kunna 
urskilja den process av att skapa saker i termer av ett säkerhetshot. 
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2.3 Säkerhetisering och migration 

Flera forskare kallar kopplingen som görs mellan migration och kriminalitet, 
socioekonomiska belastningar, social exkludering och fattigdom för  
 ”politics of fear” eller ”politics of insecurity”. Behandlingen av migration som 
”brännande”, ”kontroversiellt” ämne och ett socialt problem som ”måste tas itu 
med”, skapar migration som ett hot inte bara mot staten, men även mot 
värdsamhällets säkerhet och identitet. (Ceyhan & Tsoukalas 2002: 22f, Huysmans 
2006) Säkerhetisering är alltså inte endast om att skydda autonominitet i en 
politisk enhet, utan även ett speciellt sätt att skapa en enhet i en pluralistisk värld. 
Den konstituerande och dialektiska relationen mellan “inne” och “ute” är 
avgörande, då enheten skapar själva närvaron av det den inte är. (Huysmans 2006: 
50) Därför handlar inte säkerhetiseringen av migration endast om att identifiera 
och reglera det som ”hotar” den politiska enheten, utan är oundvikligen en politisk 
akt som återskapar enheternas och samhällenas suveränitet och enighet. (ibid) 
Abiri (2000) menar att migration har säkerhetiserats i olika grader sedan den 
svenska regeringen började behandla migration som ett ”politiskt problem” på 
1980-talet. Samtidigt som detta är en global trend, vilket flertalet forskare är eniga 
om, menar Abiri (2000) att Sverige är ett speciellt intressant fall då den svenska 
migrationspolitiken ofta har förståtts som generös och anständig och med tydliga 
kopplingar till en mänskliga rättigheters-diskurs. (Abiri 2000: 2f)  

Sverige utvecklade under 60- och 70-talet en internationell bild av den 
svenska staten som försvarare av mänskliga rättigheter, vilket medförde att 
migration behandlades i en relativt apolitisk benämning i Sverige och 
flyktingpolitiken befann sig därför i en mänskliga rättigheters-diskurs. Under 80-
talet växte migration till en fråga om inhemsk politik eftersom antalet asylsökande 
ökade och antalet icke-europeiska asylsökande ökade. Idén om den moraliska 
förpliktelsen försvagades och för- och nack-delarna med migration äntrade den 
politiska debatten. Abiri (2000) menar att även fast migration var på den politiska 
agendan under kalla kriget, var takten på hur migration började allt mer talas om i 
termer av nationell säkerhet väldigt snabb efter kalla krigets slut. I rapporten från 
försvarsdepartementet 1995 ’Sverige i Europa och världen’ introducerades 
flyktingar för första gången som ett hot mot Sverige, vilket inte ifrågasattes i den 
allmänna debatten eller diskursen. (Abiri 2000: 11) Johansson (2005) menar, 
precis som Abiri (2000) att 1990-talets mitt kan ses som en vändpunkt för 
migrationspolitikens sociala praktik som blev alltmer restriktiv, och att under 
samma tidsepok växte den svenska ”återvändningspraktiken”, dvs. 
utvisningspolitiken fram. (Johansson 2005: 91)  
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3 Metod 

3.1 Diskursanalys med diskursteori 

Detta arbete kommer att använda sig av en kvalitativ diskursanalys med stöd av 
Laclau och Mouffes diskusteori som den diskursanalytiska metoden. 
Diskursanalysens främsta utgångspunkt är att språket inte är en neutral form av 
kommunikation, utan snarare ett uttryck och en utövning av social aktivitet. 
Språket anses inte kunna representera en objektiv verklighet, utan språket formas i 
en social kontext men formar även sociala fenomen. (Bergström & Boréus 2012: 
378)  

Enligt diskursanalysen finns ingen objektivt existerande verklighet, utan 
verkligheten förstås som ständigt formad efter föreställningar och idéer om 
företeelser. Vår kunskap om den verkligheten är inte heller objektiv och därför 
kan inte språket och verkligheten separeras, eftersom språket har en utformande 
funktion i skapandet av verkligheten. (Bergström & Boréus 2012: 26ff) Härmed 
vill jag poängtera att syftet med studien inte är att göra anspråk på en objektiv 
verklighetsskildring, eftersom diskursanalys, likt andra teorier och metoder 
bygger som sagt på en subjektiv förförståelse. En diskursteoretisk studie är 
omöjligen neutral eller objektiv. Jag som analytiker har en aktiv del i skapandet av 
kunskap och förståelser. Trots detta bidrar studien förhoppningsvis, med 
förståelser och läsningar som bygger på diskursteori och säkerhetisering, till en 
tolkning av ett mycket relevant och tidsenligt problem.  

Metoden samspelar passande med säkerhetiseringsteorin då de delar samma 
syn på språket och dess funktioner, eftersom diskursanalys starkt betonar språket 
och dess gränssättande mekanism för tanke och handling (Bergström & Boréus 
2012: 17). Diskursteori är en gren av diskursanalys som Ernesto Laclau och 
Chantal Mouffe skapade och synsättet på sociala praktiker och fenomen som 
diskursivt konstruerade särskiljer diskursteorin från andra diskursanalytiska 
traditioner. Diskursteorin är influerad av marxistisk idétradition, poststrukturalism 
och semiotisk språkfilosofi, då främst med lingvisten Saussures syn på språket 
som inspiration. Saussure menade att språkets struktur kan ses som att ord är 
knutar (även kallat tecken) i ett fisknät och alla tecken ger mening till varandra 
och kan endast förstås i relation till varandra. Laclau & Mouffe kritiserade denna 
uppfattning och menade att tecken skiljer sig beroende på vilket sammanhang de 
används, ord har alltså inga låsta betydelser. För att hålla fast vid metaforen om 
fisknätet, bör knutarna i fisknätet snarare ses som språkets mönster som ständigt 
ändrar strukturen i nätet. (Winter-Jörgensen & Philips 2000: 17ff). Diskursanalys 
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samt diskursteori valdes som metod för detta arbete främst då de tillåter en 
djupgående granskning och analys av ämnet, vilket är arbetets syfte i förhållande 
till diskursen om förvar och utvisningar 

 

3.2 Diskursteoretiska verktyg 

Då Laclau & Mouffes diskursteori främst är inriktad på att vara teori-utvecklande, 
har både Bergström & Boréus (2012) och Winther Jörgensen & Philips (2000) 
utarbetat praktiska konceptualiseringar av analysverktyg, vilket detta arbete 
kommer att använda sig av. Winther Jörgensen & Philips (2000) pekar ut bl.a. vad 
de kallar knuttecken och ekvivalenskedjor som lämpliga verktyg i en konkret 
diskursanalys. Knuttecken är ett samlingsbegrepp för nodalpunkter, 
mästersignifikanter och myter vilka tillsammans kännetecknar den diskursiva 
organiseringen. Ekvivalenskedjan är den verksamheter där knuttecken får innehåll. 
Dessa begrepp faller passande för denna studie, då deras lokalisering hjälper 
åskådliggöra hur diskurser, identitet och sociala rum är organiserade, vilket detta 
arbeta ämnar framhäva i förhållande till förvar och utvisningar. (Winther 
Jörgensen & Philips 2000: 57)  

Genom att undersöka hur knuttecken som nodalpunkter, mästersignifikanter 
och myter är knutna till andra tecken, kan man börja urskilja diskurser. 
Gemensamt för knuttecken är att de betyder och säger ingenting i sig själva innan 
de genom ekvivalenskedjor sätts i förbindelse och ges innehåll; de är s.k. tomma 
tecken. (ibid) 

Nodalpunkten, är ett element och ett privilegierat tecken kring vilket andra 
tecken ordnas och får sin betydelse. Ett exempel är den samtida politiska 
diskursens nodalpunkt ”liberal demokrati”, den skapar ordning bland tecken och 
har en fixerande funktion (Winther Jörgensen & Philips 2000: 33, Bergström & 
Boréus 2012: 367). Mästersignfikanter har en liknande funktion fast på ett mer 
individuellt plan, då de beskrivs som identitetens nodalpunkter. Ett exempel är 
identiteten och tomma tecknet ”man”, som beroende på diskursiva konstruktioner 
ges olika innehåll genom andra tomma tecken som ”stark” eller ”chef”. 
(Bergström & Boréus 2012: 367) Myter är vad Laclau & Mouffe menar är den 
objektiva totaliteten som produceras i samhället, en imaginär storhet av ett socialt 
rum, som t.ex ”Sverige”. Ekvivalenskedjan i förhållande till t.ex. ”liberal 
demokrati” är när nodalpunkten knyts an till andra betydelsebärare, såsom ”fria 
val” och ”yttrandefrihet”. Detta belyser hur elementen i ekvivalenskedjan är både 
lingvistiska och icke-lingvistiska. (Winther Jörgensen & Philips 2000: 47, 58) 
Som förklarat kan dessa begrepp bidra till att urskilja diskurser, vilket är arbetets 
syfte samtidigt som de fungerar passande i omsättningen till arbetes kontext, 
något som förklaras nedan. 
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3.3 Operationalisering av diskursteori 

Nodalpunkten, det priviligierade tecknet kring vilket andra tecken får sin 
betydelse, kan i detta fall översättas till idéer om säkerhet. Mästersignifikanten är 
som en identitets nodalpunkt, dvs. det identiteten kretsar kring och skulle därför 
kunna tolkas som migranten eller motsvarande. Exemplet om myten Sverige, som 
är den objektiva föreställningen om ett socialt rum, kan användas med en bredare 
förståelse i detta arbete. Sverige förstås som en etikett som inbegriper en rad olika 
uttryck som institutioner, myndigheter, rättsväsendet etc. Utifrån dessa 
översättningar kan vägledande frågor skapas, för att på ett praktiskt sätt kunna 
operationalisera diskursteorin i materialet och undersöka ämnet.  

Frågorna som kommer vägleda analysen lyder som följande:  
 

• Vem är referensobjektet för nodalpunkten säkerhet i materialet? 
• Hur konstrueras mästersignfikanten migranten i materialet? 
• Hur återskapar och förhåller sig materialet till myten Sverige? 

 
Eftersom dessa knuttecken får innehåll när de sätts i förbindelse med andra 

tecken i s.k. ekvivalenskedjor, så skapas ingen specifik fråga som är knuten till 
ekvivalenskedja i detta arbete. Det får snarare vara en överhängande fråga kring 
hur tecknen får innehåll och betydelse. 

3.4 Material och urval 

Eftersom arbetet främst fokuserar på hur diskursen om förvar och deportation sett 
ut från ett statligt och politiskt perspektiv är regerings- och riksdagsmaterial 
lämpligt att studera. Betydelsen av texter blir ytterst tydlig när man granskar den 
formella makten, d.v.s. regeringar och riksdagar, då alla beslut som fattas av 
regeringen och riksdagen formuleras i text. De är också därför viktiga 
studieobjekt. (Bergström & Boréus 2012: 18) På riksdagens hemsida finns en 
söktjänst som heter ”Dokument & Arkiv” som användes i sökandet efter 
materialet. Urvalet gick till med hjälp av sökorden ”förvar” och ”utvisning” och 
en sökfunktion som sorterar dokumenten efter relevans, utefter de sökorden. Det 
material som valdes blev propositioner och betänkanden, då den typen av 
dokument var mest förekommande i kombination med de sökorden.  

Propositioner är förslag som regeringen lämnar till riksdagen och betänkande 
är när utskott tar ställning till propositioner (Regeringen 2016) Det material som 
fanns tillgängligt och var relevant för studien var mycket begränsat, och det 
främsta kriteriet för materialet som valdes var i hur stor utsträckning ”förvar” och 
”utvisning” behandlades.  

Syftet med att studera detta material är att utröna den underliggande diskursen 
om förvar och utvisningar och hur den har formats av idén om säkerhet. Vidare 
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delades materialet upp i tre tidsperioder för att underlätta möjligheten till att 
analysera ingående samtidigt som det inte sker på bekostnad av möjligheten till att 
urskilja förändringar och utvecklingar i diskursen. Tidsperioderna blev alltså 
femårs-intervaller, dvs. 1997-2001, 2002-2006, 2007-2012.  
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4 Analys 

Detta kapitel består av tre tidsperioder, varav var period innehåller två analyser 
gjorda på antingen en proposition eller ett betänkande. Analysen är uppbyggd 
efter de vägledande frågorna och varje diskursteoretiskt begrepp har därför varsitt 
avsnitt.   

4.1 Tidsperioden 1997-2001 

4.1.1 Proposition 1996/97:14 - Ändring i utlänningslagens 
förvarsbestämmelser 

Denna proposition är underlaget för ansvarsförflyttningen för förvar från Polisen 
till det då kallade Invandrarverket, och är alltså startskottet för arbetets tidsram. 
Propositionen behandlar i sin helhet förslag för författningsändringar som behövs 
för att Statens invandrarverk ska ta över ansvaret från Polismyndigheterna över 
personer som ska tas i förvar och de lokaler där förvarstagna vistas. Propositionen 
är starkt präglat av legalt språk då den behandlar lagändringar.  
 
Mästersignifikant 
De människor som tas i förvar kallas i propositionen oftast för ”utlänningar som 
hålls i förvar”, “förvarstagna” eller ”förvarstagna utlänningar”, med den 
förstnämnda benämningen allra oftast förekommande. Tvångsåtgärderna som 
propositionen anser vara nödvändiga för verksamheten, gäller alla förvarstagna, 
samtidigt som de ändå beskrivs som ”utlänningar som tillhör olika kategorier”. De 
förvarstagna kopplas samman med brottslighet ett par gånger, främst i de legala 
grunderna för förvarstagning. En ”utlänning” får förvarstas antingen om 
identiteten är oklar eller om förvarstagning är nödvändigt för ärendet. Vidare får 
en person förvarstas ”om det bedöms sannolikt att personen kommer att utvisas” 
och för att använda den grunden behövs anledning ”anledning anta att utlänningen 
annars kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet (min 
kursivering) i riket” för att kunna ta beslut. (Prop. 1996/97: 9) När föregående 
förvarstagningsgrund sammankopplar avvikandet för att inte utvisas med brottslig 
verksamhet då de yttras i samma mening, skapas ett subtilt samband mellan 
avvikandet och brottslighet. Vidare beskrivs ett flertal gånger under vilka 
omständigheter de förvarstagna får sättas i avskildhet (isolation) eller häkte. Det 
är om de förvarstagna ”bedöms som bråkiga eller våldsamma” eller “uppträder på 
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ett sätt som äventyrar deras egen eller andras säkerhet”. (ibid: 29) 
Mästersignifikanten, de förvarstagas nodalpunkt, skapas i propositionen därför 
som möjliga brottslingar som även är potentiellt bråkiga, våldsamma samt kan 
äventyra deras egen eller andras säkerhet. (Bergström & Boréus 2012: 367) 
Utöver detta, menas de förvarstagna ”sällan ha förståelse för anledningen till att 
de hålls i förvar” och personalen beskrivs behöva ”kunna förklara för 
utlänningarna varför de hålls i förvar”. Därför föreslås s.k. ”motiveringsprogram” 
som ämnar ”skapa förståelse hos den förvarstagne om innehållet i aktuellt beslut”. 
(Prop. 1996/97: 14) Detta skapar en bild av den förvarstagne som oförstående och 
en grupp som brister i kunskap. 
 
Nodalpunkt 
Propositionen resonerar att tvångsåtgärderna i form av våld samt den inskränkta 
rörelsefriheten för den förvarstagne är nödvändiga ”för ändamålet med 
förvarsverksamheten” och för ”att bevara ordning och säkerhet i 
förvarslokalerna”. Utgångspunkten är att “tvångsmedlen skall vara så få som 
möjligt men ändå tillräckliga för ändamålet med förvarsverksamheten och för att 
upprätthålla säkerheten (mina kursiveringar) i förvarslokalerna.” (ibid: 43) 
Användandet av tvång legitimeras i propositionen med att de är minsta möjliga 
och skapas samtidigt som en nödvändighet för förvarsverksamheten. 
Tvångsanvändandet legitimeras även i referens till förvarslokalernas säkerhet, 
vilket förblir oklart genom propositionen vad denna säkerhet innebär exakt. Men 
eftersom de som utsätts för dessa tvångsåtgärder är de förvarstagna, skapas de i 
följd av detta som potentiella hot mot förvarslokalerna som måste kunna 
kontrolleras med hjälp av tvång. När propositionen nämner att det bör bedrivas 
”organiserad verksamhet och fritidsaktiviteter” för att ”sänka spänningsnivån 
(min kursivering) vid ett förvar”, ska Invandrarverket och Riksspolisstyrelsen 
”föreslå lämplig säkerhetsnivå (min kursivering)” (ibid: 14). Detta, likt hur 
förvarslokalernas säkerhet refereras till, utvecklas inte vidare i propositionen. 
Användningen av nodalpunkten säkerhet på detta sätt tyder på att referensobjektet 
för säkerhet i propositionen inte är de förvarstagna utan förvarsverksamheten och 
”förvarslokalerna”. 
 
Myt 
Det objektiva sociala rummet som konstrueras i propositionen i stort är ”riket” 
Sverige. Landet i sig omnämns inte många gånger, men de svenska 
myndigheterna som ansvarsförflyttningen berör, är utgångspunkten för 
propositionen och ett uttryck för ”Sverige”. Förvarsverksamheten skapas som en 
myndighetsfråga, som även kallas ”förvarsinstitutet”, där ansvaret ska förflyttas 
från en myndighet till en annan.  Syftet med propositionen är att ”myndigheternas 
ansvarsområde ” ska förtydligas samt att den ”bristande effekten och andra 
svårigheter” ska med hjälp av propositionen förbättras. (ibid: 17) Utredningen 
som propositionen vilar på har kommit fram till att mängden av tvång som behövs 
för att ”bevara ordning och säkerhet” inte hindrar att ansvaret för verksamheten 
”inte borde kunna åvila Invandrarverket istället för Polismyndigheterna”. (ibid: 8) 
Detta visar hur myten ”Sverige” skapas med myndigheterna och institutionerna 
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som representationer av myten. (Winther Jörgensen & Philips 2000: 47) Vidare 
målas även upp en bild av förvarslokalerna som att de ”i princip endast ” skiljer 
sig från mottagningscenter i att de boende ”rent faktiskt inte kan lämna 
lokalerna.” (Prop. 1996/97: 14). Detta synliggör ett skapande av förvarslokalerna 
som inte alls annorlunda från en vanlig mottagningscenter där tvång är 
nödvändigt. Att förvarsverksamheten utmålas som inte så annorlunda från annan 
asylmottagning, indikerar på hur ansvarsförflyttningen normaliserar och integrerar 
förvar och utvisning i den svenska migrationspolitiken. 
 
Ekvivalenskedja 
När mästersignifikanten ”utlänningen” skapas som potentiellt ”bråkiga” och 
”våldsamma” skapas en ekvivalenskedja, den verksamhet där tomma tecken får 
innehåll, som även förklarar och legitimerar förvarstagandet och användandet av 
tvång. (Winther Jörgensen & Philips 2000: 58) Vidare skapas även en 
ekvivalenskedja av ”förvarsinstitutet” som en del av myten Sverige, när det 
kopplas till värden som ”ordning”, ”säkerhet” och förbättrande av 
”effektiviteten”. 

4.1.2 Socialförsäkringsutskottets betänkande 1998/99: SfU4 - 
Verkställighet och återvändande – en del av asylprocessen 
 

I detta betänkande behandlar Socialförsäkringsutskottet regeringens proposition 
som föreslår att huvudansvaret för verkställighet av beslut om avvisning och 
utvisning ska överföras från polismyndigheten till Statens Invandrarverk. 
Betänkandet går i stort sett igenom regeringens proposition och utskottet antar och 
håller med hela propositionen och avslår alla föreslagna motioner.  
 
Mästersignifikant 
De som berörs i betänkandet och propositionen är de “som inte har rätt att vistas 
här i landet”, som i andra tillfällen benämns som “utlänningar”, “den som skall 
utvisas”, ”den utvisade”. Den mest använda benämningen är dock ”utlänningen” 
och nämns oftast i relation till användandet av tvång. Om ”utlänningen håller sig 
undan” eller när det ”på goda grunder kan antas att utlänningen inte kommer att 
lämna landet självmant” menas tvång vara nödvändigt. Trots förflyttningen av 
ansvar, konstateras det att användandet av tvång kommer behöva kvarstå, framför 
allt för “de utlänningar som medvetet försvårar (min kursivering) genomförandet 
av verkställigheten”. (Betänkande 1998/99: 5)  
          När syftet med propositionen är att minska behovet av tvångsmedel vid 
utvisning och på detta sätt bli mer “humana”, samtidigt som “behovet” skapas 
som beroende av om utlänningarna går med på att utvisas eller inte, framhävs en 
problemformulering. Det blir tydligt att frågan om användandet av tvång, faller på 
“utlänningens” beteende och samarbetsvilja. Detta förstärks ytterligare när de 
“utlänningar” som “självmant väljer att lämna landet” ska erbjudas stöd och få 
resan arrangerad av Invandrarverket. (ibid: 6) Utöver att gruppen “utlänningar” 
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konstrueras som att de antingen ska bestraffas med tvång eller belönas med stöd, 
skapas de även som något ovetandes i likhet med förgående proposition. Ett 
arbete ska riktas mot att ”motivera den avvisade eller utvisade att självmant 
medverka till ett värdigt återvändande”. Propositionen väntas öka ”antalet 
utlänningar som rättar sig efter myndigheternas beslut”, vilket egentligen 
sammanfattar utgångspunkten; problemet är ”utlänningar” som inte rättar sig efter 
beslut. Nodalpunkterna för identiteten ”utlänning” konstrueras därför i 
betänkandet som en antingen osamarbetsvillig person, eller en som behöver 
”motiveras” till att självmant lämna landet.  (Bergström & Boréus 2012: 367) 
 
Nodalpunkt  
Nodalpunkten i form av säkerhet är inte tydligt närvarande i detta betänkande. I 
likhet med förgående proposition för betänkandet ett liknande resonemang kring 
tillgången och användandet av tvångsmedel. Det är nödvändigt med tvång för de 
”utlänningar som medvetet försvårar genomförandet av verkställigheten genom att 
hålla sig undan”. Men till skillnad från den första propositionen berörs inte 
begreppet säkerhet i en tydlig form, men då tvångsmedel och hjälp av polis får 
användas för att genomföra utvisningarna så är ändå utvisningarna och deras 
genomförbarhet klart prioriterat och i fokus i propositionen.  

 
Myt 
Det imaginära sociala rummet som produceras i propositionen är Sverige, 
”landet” som “utlänningar” med avvisnings- eller utvisningsbeslut måste lämna. 
Eftersom ”Utgångspunkten är att ett avlägsnandebeslut skall verkställas”, är det 
tydligt att det är en myndighetsfråga. De centrala ”myndigheterna” är 
Invandrarverket, Polisen och Kriminalvårdens transporttjänst, vilket propositionen 
liksom den föregående propositionen bygger på. Syftet med propositionen är likt 
den från 1996/97 att ”renodla myndigheternas ansvarsområden”. Vidare menas 
den nya ansvarsfördelningen ge bättre möjligheter till att ”utveckla metoder och 
att upprätthålla kompetens” för utvisningar. (ibid: 7) Som betänkandets undertitel 
indikerar, skapar propositionen utvisningen som en administrativ praktik, ”en del 
av asylprocessen”.   
      Här träder även en bild fram av svenska myndigheter som strävar efter att 
minska användning av tvångsmedel, där ”humanitära hänsynstaganden” krävs och 
där utvisningar ordnas under “värdiga former”. (ibid: 1) Denna bild förstärks när 
betänkandet fastslår att den svenska migrationspolitiken ”bör vara human, tydlig 
och konsekvent samt bygga på respekt för mänskliga rättigheter och internationell 
solidaritet”. (Winther Jörgensen & Philips: 47) Samtidigt menar betänkandet att 
”samhällets intresse av att upprätthålla den reglerade invandringen” måste ha 
företräde gentemot t.ex. förbud mot familjesplittring. (Betänkande 1998/99: 13) 
Detta, tillsammans med hur utskottet menar att Polismyndigheterna står ”inför 
stora problem” när det inte är möjligt att utvisa en familj till samma land, 
framhäver hur Sverige skapas som ett objektivt socialt rum.  
 
Ekvivalenskedja  
Ekvivalenskedjan är i denna proposition tydligare än i den föregående, då de 
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svenska myndigheterna och politiken, d.v.s. myten ”Sverige”, kopplas samman 
med betydelser som ”humanitär”, ”mänskliga rättigheter” samt ”solidaritet”. När 
”utlänningar” beskrivs i förhållande till tvångsutövandet från de ”humana” 
myndigheterna som strävar efter att minska ”behovet” av tvångsmedel, skapas en 
ekvivalenskedja där tvånget framställs som legitimt. (Winther Jörgensen & Philips 
2000: 58) 
 
 

4.2 Tidsperioden 2002-2006 

4.2.1 Socialförsäkringsutskottets betänkande 2002/03: SfU3 - 
Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning 

 
Betänkandet behandlar regeringens proposition om att en ny grund för utvisning 
ska föras in i utlänningslagen. Den nya grunden ska göra det möjligt att verkställa 
ett beslut om utvisning av medborgare i ett tredje land (ej EU-land) som 
meddelats av en stat i europeiska unionen eller av Norge eller Island. Utskottet 
antar regeringens proposition och avslår alla motioner.  
 
Mästersignifikant 
Betänkandet behandlar bl.a. att Sverige ska få återkalla uppehållstillstånd till 
utvisade, vilket menas ska få göras om personen i fråga ”dömts för brott”, 
”befaras ha begått brottsliga handlingar” eller ”avser begå sådana handlingar”. 
Propositionen tillägger att det även gäller ”fall där utlänningen underlåtit att följa 
gällande bestämmelser om utlänningars inresa eller vistelse”. (Betänkande 
2002/03: 6) Det sistnämnda syftar på människor som är i landet utan tillstånd eller 
har rest in i landet utan tillstånd. Denna breda beskrivning som innefattar 
brottsdömda, de som ”avser begå” brott samt de som reser eller befinner sig i 
landet utan tillstånd skapar en kategorisering där de nämnda situationerna inte 
bara kopplas samman, utan även likställs varandra. Vidare skriver propositionen 
att en återkallelse av ett uppehållstillstånd även får göras på grund av 
”utlänningens bristande vandel”. (ibid: 8) Vandel definieras i 
Nationalencyklopedin som ”sätt att leva sitt liv ur moralisk synvinkel”. Denna 
grund är anmärkningsvärt, framför allt då den inte vidareutvecklas i betänkandet. 
Då det inte definieras vad ”bristande vandel” är, skapas en av ”utlänningen” som 
utvisas som potentiellt kan ha bristande, avvikande moral samt som potentiellt 
”brottsliga”. (Bergström & Boréus 2012: 367)  
 
Nodalpunkt 
Det mest framträdande med betänkandet är att säkerhet nämns i större 
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utsträckning än de tidigare texterna. Återkallelsen av uppehållstillstånd som 
nämnts ovan får också göras om utvisningen är grundad på ”hot mot den allmänna 
ordningen eller mot inre säkerheten”. Förslaget menar att Sverige ska kunna 
utvisa människor som fått utvisningsbeslut från andra EU-länder. Att Sverige ska 
förlita sig på de utländska besluten motiveras med samma resonemang som den 
om att dra tillbaka uppehållstillstånden; att besluten är grundade på ”hot mot 
allmän ordning eller inre säkerhet”.  
        Det intressanta i de grunderna för återkallelse av uppehållstillstånd eller 
utvisning från annat EU-land, är som tidigare nämnt att de innefattar även 
situationer där “utlänningen underlåtit att följa gällande bestämmelser om 
utlänningars inresa eller vistelse i den andra staten.” (ibid: 10). Detta resonemang 
förtydligas senare i förslaget då det konstateras att de två grundtankarna i 
Schengensamarbetet är “fri rörlighet för personer inom Schengenområdet” samt 
“ett förstärkt arbete mot internationell brottslighet och illegal invandring (min 
kursivering)” (ibid: 13). Denna yttring är ett kraftigt sätt att koppla samman 
kriminalitet och brottslighet med invandring, och blir ytterligare förstärkt när 
betänkandet menar att implementeringen av direktivet är en “åtgärd i arbetet med 
att bekämpa den illegala invandringen (min kursivering)” (ibid). Plötsligt är inte 
endast de utvisade som har begått brott en säkerhetsfråga, utan även de 
utlänningar ”som underlåtit att följa gällande bestämmelser om utlänningars 
inresa”. Den typen av invandring, som benämns flertal gånger i både betänkandet 
och propositionen som ”den illegala invandringen” skapar som sagt kopplingar 
mellan kriminalitet och invandring. En relation skapas inte bara mellan människor 
som kan utvisas och brott, utan även invandring i överlag och ”illegalitet”. 
(Huysmans 2006: 25) Det framstår tydligt att referensobjektet för säkerhet i 
propositionen är länderna i fråga och inte de som söker asyl. Människor som inte 
har ”rätt att vistas i landet” skapas i propositionen inte endast som potentiella 
brottslingar, utan även som ett potentiellt hot.  
 
Myt 
Skapandet av en viss invandring som illegal är tätt sammankopplad till hur myten 
om den objektiva totaliteten produceras i propositionen och betänkandet. De 
människor som berörs av direktiven och tillägget i utlänningslagen är 
“tredjelandsmedborgare, dvs. personer som inte är medborgare i någon av EU:s 
medlemsstater”. När det uttalade syftet med Schengensamarbetet är “att avskaffa 
personkontroller vid de gemensamma gränserna (min kursivering)” och skapa 
“samverkan mellan medlemsstaterna på detta område”, dvs. att kunna utföra andra 
EU-länders utvisningar, framhävs de som omnämns som “tredjelandsmedborgare” 
ska hållas utanför den “gemensamma gränsen”. (Betänkande 2002/03: 4) Myten 
om en objektiv totalitet är här det ”gemensamma” som talas om, vilket är Sverige 
och Europa. (Winther Jörgensen & Philips: 47) Detta blir allra tydligast när det 
menas att ”Europa (…) ska bli ett område utan inre (min kursivering) gränser”. 
När det gemensamma området även benämns som ett område som strävar efter 
”frihet, säkerhet och rättvisa”, ”behövs” det enligt utskottet ”politik för invandring 
och en gemensam asylpolitik”, vilket även kallas ”harmoniseringsarbetet”. 
(Betänkande 2002/03: 13) 
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Ekvivalenskedja 
Den ovan nämnda uppdelningen, där EU kopplas samman med betydelser som 
”frihet”, ”säkerhet” och ”harmoniseringsarbete” samtidigt som invandring i 
många fall utmålas med kopplingar till ”brott” och ”illegal”, skapar en 
ekvivalenskedja där invandring konstrueras som ett hot mot ”säkerheten” EU 
representerar. Ekvivalenskedjan visar på säkerhetiseringens dialektiska element; 
”utlänningen” och invandring som kopplas till ”brott” skapar även EU och det 
”gemensamma” i termer av ”säkerhet” och ”frihet”. (Huysmans 2006: 50) Denna 
ekvivalenskedja konstruerar även utvisningar som en nödvändighet då arbetet mot 
den ”illegala invandringen” varav utvisningar är en del av, är även 
upprätthållandet av ”frihet, säkerhet och rättvisa”.  

4.2.2 Proposition 2004/05:170 - Ny instans- och processordning i 
utlännings- och medborgarskapsärenden 

 
Propositionen behandlar förslaget om att en ny utlänningslag ska ersätta 1989 års 
utlänningslag. Propositionen är över 500 sidor lång och går igenom hur den gamla 
utlänningslagen sett ut och vad den ska ersättas med. De delar av propositionen 
som analyseras är endast de som är relevanta för detta arbete, dvs. delarna som 
berör förvar och utvisning. Dokumentet präglas av ett starkt juridiskt språk, då 
den främst innehåller förändringar i lagtexter 
 
Mästersignifikant  
De grunderna på vilken en ”utlänning” får förvarstas är i princip oförändrade från 
den gamla utlänningslagen (se analys av proposition 1996/97). De grunderna för 
förvarstagning som kopplar an till brottslighet är som i den gamla 
utlänningslagen, där en subtil koppling mellan avvikande och brottslighet görs. 
Propositionen föreslår även att en skyddsbehövande som flyr undan väpnad 
konflikt eller miljökatastrof, får vägras uppehållstillstånd ”på grund av 
brottslighet” eller med ”hänsyn till rikets säkerhet”. Dessutom får 
uppehållstillstånd dras tillbaka, för alla asylsökande, om det finns ”konstaterade 
anmärkningar i fråga om levnadssättet”. (Prop. 2004/2005: 200) Dessa 
beskrivningar är relevanta då ett indraget uppehållstillstånd är även ett beslut om 
utvisning. Precis som i den gamla utlänningslagen beskrivs frihetsberövandet som 
förvarstagning innebär i den nya utlänningslagen som ett måste för ”ändamålet” 
och ”nödvändig för ordningen och säkerheten i lokalen”(ibid: 355). Detta innebär 
att en utlännings rörelsefrihet får begränsas ytterligare om hen ”utgör en allvarlig 
fara för sig själv eller andra”. Sammantaget skapas människor som förvarstas eller 
ska utvisas med anknytning till nodalpunkten brottslighet och som hot mot 
säkerheten i förvarslokalerna. 
 
Nodalpunkt 
I propositionen om den nya utlänningslagen återfinns en hel separat sektion som 
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heter ”Ärenden med säkerhetsaspekter”. Den inledande meningen konstaterar att 
”de flesta utlänningsärenden som rör rikets säkerhet” och asylärenden med 
”säkerhetsaspekter” behandlas enligt utlänningslagen. (ibid: 234) Det konstateras 
att ”Migrationsverket skall vara beslutande myndighet i ärenden som har 
betydelse för rikets säkerhet eller annars för allmän säkerhet”. (ibid: 248) När en 
utlänning inte kan utvisas ur landet med stöd av utlänningslagen, föreslår den nya 
utlänningslagen att detta ska möjliggöras genom att Migrationsverket kan utvisa 
med hänvisning till lagen om särskild utlänningskontroll. Detta motiveras med att 
”om det behövs med hänsyn till rikets säkerhet” eller om ”utlänningens tidigare 
verksamhet och övriga omständigheter kan befaras att han eller hon kommer att 
begå eller medverka till terroristbrott (min kursivering)”. (ibid: 251) Trots att den 
nya utlänningslagen reglerar att Migrationsverket blir den första beslutande 
instansen (som tidigare var regeringen) i ärenden rörande ”säkerhet”, konstaterar 
propositionen längre fram att det avgörande för när ett ”utlänningsärende anses 
som säkerhetsärende” är när Säkerhetspolisen rekommenderar utvisning. 

Att det finns en ny sektion där ”säkerhetsaspekter” berörs, samt att den nya 
utlänningslagen ska skapa en ny instansordning som i princip gör det mer 
tillämpbart att utvisa människor med ”hänsyn till rikets säkerhet”, talar sitt tydliga 
språk. Begreppet säkerhet har tydligt integrerats i policyområdet av invandring, 
men även i stark koppling till hur utvisningar legitimeras. Detta förstärks även av 
att det görs en koppling till begreppen terrorism och terrorbrott i samband med 
säkerhet. (Huysmans 2006: 25) Nodalpunkten säkerhet är närvarande i 
propositionen och den kopplingen mellan säkerhet och utvisning – med framför 
allt kopplingen till terrorism – utmärker sig från de tidigare propositionerna.       
 
Myt 
Det objektiva sociala rummet som kan urskiljas i de delar av propositionen som 
behandlar förvar och utvisningar är framför allt Sverige som ett territorium. Den 
nya utlänningslagen konstaterar att en utvisning anses vara fullbordad när ”när 
någon passerar gränsen för svenskt territorium”. Detta gäller oavsett om det är en 
”land-, sjö- eller luftterritorium”. När detta diskuteras nämns även 
Schengenregelverket och EU, som tillåter vissa undantag. (ibid: 231) Det handlar 
om att medborgare i Island, Danmark, Finland och Norge inte innefattas av de 
reglerna som tillämpas på ”utlänningar”. Här skapas tydligt det svenska territoriet 
i samband till andra territorier som belyser hur den objektiva totaliteten inte 
endast innefattar ”Sverige”, utan även Schengen-länderna och EU.  

 
Ekvivalenskedja 
Nodalpunkten säkerhet skapas i denna proposition i anknytning till ”rikets 
säkerhet” med hot från ”terroristbrott”, vilket skapar en ekvivalenskedja när 
”utlänningen” kopplas samman till ”brott” och som en potentiell fara för ”rikets 
säkerhet”. Att Migrationsverket skapas som den beslutande myndighet i ärenden 
som ”gäller rikets säkerhet” visar även på hur en ekvivalenskedja skapas mellan 
migration och säkerhet.  
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4.3 Tidsperioden 2007-2012 

 

4.3.1 Socialförsäkringsutskottets betänkande 2008/09:SfU8 – 
Migration och asylpolitik 

 
Utskottet behandlar en skrivelse från regeringen som redovisat svensk migrations- 
och asylpolitik 2007-2008. Ett flertal motioner har väckts i riksdagen med 
anledningen av skrivelsen av vilka alla avslås av utskottet. De delar av 
betänkandet som använts för detta arbete är de som sektioner som heter 
”Verkställighet av avisnings- och utvisningsbeslut” samt ”Förvar”, då endast de är 
relevanta för arbetet. 

 
Mästersignifikant 
Liksom alla andra propositioner och betänkanden beskrivs grunderna för 
förvarstagning på ett sådant sätt som skapar en koppling mellan avvikande från att 
utvisas till “brottslig verksamhet i Sverige”. Vidare menar betänkandet att för att 
kunna erbjuda skydd till “dem som verkligen behöver det” måste besluten som 
fattas ”respekteras”. (Betänkande 2008/09: 59) Det är ett intressant sätt att 
formulera vad utvisning innebär eftersom det även medför en stark uppdelning av 
människor. Främst den om att det finns de “som verkligen behöver” skydd och de 
som inte behöver det, vilket skapar människor som utvisas och sätts i förvar som 
människor som inte “verkligen behöver” skydd. När utskottet menar att besluten 
måste ”respekteras” medför även det ett konstruerande av att de som t.ex. avviker 
skulle brista i just respekt. Vidare beskrivs hur ett ”återetableringsstöd” införts för 
att ”underlätta självmant återvändande”. Detta ämnas för att ”underlätta 
möjligheter för den enskilde att kunna leva och verka i hemlandet”. (ibid: 57) 
Detta skapar mästersignifikanten ”den enskilde” som ska utvisas som kopplad till 
etablerings-svårigheter och någon som behöver hjälp för att ”återvända 
självmant”. (Bergström & Boréus 2012: 367) 

 
Nodalpunkt 
Utskottet diskuterar huruvida en motion om att förbjuda poliser från att uppsöka 
“personer som håller sig gömda” ska antas eller inte, med argument om att 
människor inte vågar uppsöka sjukvård eller skola på grund av rädsla. Motionen 
avslås då det anses “ofrånkomligt” att polisen ska “fullgöra sina uppgifter”. 
Utskottet gör även bedömningen att polisen kan hämta “barn som ska utvisas i 
förskolor och skolor”. Vidare nämns att skolstyrelser ska ”underrätta 
polismyndigheten” om ”utlänningens namn och bostadsadress” när hen blir 
inskriven i grundskolan eller gymnasieskolan. (Betänkande 2008/09: 60) Trots att 
betänkandet konstaterar att förvarstagande utgör ett ”stort ingrepp i den personliga 
integriteten och i den enskildes rörelsefrihet”, menas att ”förvarsinstitutet” är ett 
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”viktigt instrument bl.a. för att en välordnad verkställighetsprocess i 
utvisningsärenden ska kunna upprätthållas”. (ibid: 63) Dessa ställningstaganden 
belyser hur referensobjektet för säkerhet inte är de som ska förvarstas eller utvisas 
utan snarare ”verkställighetsprocessen” som ”förvarsinsitutet” är en del av.  

 
Myt 
Att referensobjektet för säkerhet är ”verkställighetsprocessen” blir förstärk av hur 
den objektiva totaliteten, myten, byggs upp i betänkandet. Själva syftet med 
direktivet är att ”effektivisera återvändande” och ”fastställa gemensamma regler 
och tillvägagångssätt (…) för medlemsstaterna vid återsändande av tredjelands-
medborgare som vistas olagligt (mina kursiveringar) i unionen”. (ibid) 
Föregående mening belyser hur EU och dess medlemsstater skapas som ett socialt 
rum när behovet av t.ex. ”gemensamma regler” är utgångspunkten för 
betänkandet. Detta förutsätter att det finns något som behöver regleras, vilket i 
likhet med de andra texterna som analyserats är medborgare som vistas ”olagligt” 
i unionen. (Winther Jörgensen & Philips: 47) Utskottet fastställer även att den 
svenska regeringen har ”fortsatt prioritera återvändandearbetet” samtidigt som det 
konstateras att ett ”fungerade asylsystem förutsätter” att människor med 
utvisningsbeslut lämnar landet, vilket påminner om resonemanget om ”välordnad 
verkställighetsprocess” (Betänkande 2008/09: 59) Vidare beskrivs dessa 
”gemensamma normer och förfarande” som ett sätt att ”harmonisera 
återvändandeförfarandet”. (ibid: 90) 
 
Ekvivalenskedja 
Konstruktionen av Sverige och EU som arbetar för att ”effektivisera” och 
”harmonisera” ”återvändande”, utgör en ekvivalenskedja för medlemsstaterna. 
Detta står i kontrast till ”tredjelandsmedborgares” ekvivalenskedja; de beskrivs i 
koppling till ”brottslighet”, någon som inte ”verkligen behöver skydd” samt 
”olaglig”. (Winther Jörgensen & Philips 2000: 58) 

Ekvivalenskedjan liknar den från tidigare årsperioder men visar även hur en 
större ekvivalenskedja skapas där EU och dess medlemsstater är en plats där 
”utlänningar” kan ”vistas olagligt”. 

 

4.3.2 Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU6 - 
Genomförande av återvändandedirektivet 

Utskottet behandlar propositionen som regeringen fört fram angående 
genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma 
normer och förfarande för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas utan 
tillstånd i medlemsstaterna.  
 
Mästersignifikant  
Det EU-direktiv som behandlas har en tydlig mästersignifikant som är ”utlänning” 
eller ”tredjelandsmedborgare”. ”Återvändandedirektivet” som det kallas är 
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utformat för att tillämpas på ”en utlänning som saknar rätt att vistas i Sverige”, 
vilket formuleras ofta som ”vistas olagligt”.  I princip gäller samma legala 
grunder för förvarstagning fortfarande, men de har utvecklats en del i detta 
förslag. ”Risk för att utlänningen avviker” har tillökats bl.a. med ”förhindrar 
förberedelserna”. 

Vidare står det att förvar får ”särskilt” användas i dessa situationer. 
(Betänkande 2011/12: 16) Begreppet ”risk för avvikande” har utvecklats markant 
i betänkandet och en ny bestämmelse föreslås angående bedömningen om vad 
som är ”risk för avvikande”.  Det är sju nya bestämmelser som i stort innehåller 
tre övergripande teman. Den första är ”utlänningens” tidigare handlande; t.ex. om 
hen tidigare hållit sig undan. Det andra berör information som ”utlänningen” 
lämnat, oftast i samband med ansökan om uppehållstillstånd, t.ex. ”uppträtt under 
olika identiteter”, ”medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller ”försvårat 
prövningen”. Den sista knyter an till brott, om ”utlänningen dömts för ett brott 
som kan leda till fängelse” eller utvisas p.g.a. brott. (ibid: 9) Detta är alltså 
bedömningar som menas utgöra ”risk för avvikande”, vilket konstruerar 
mästersignifikanten ”utlänningen” med koppling till nodalpunkter som ”oriktiga 
uppgifter”, ”försvårar prövningen” samt brott. (Bergström & Boréus 2012: 367) 

Utöver detta är användningen av begreppet ”vistas olagligt” ofta 
förekommande i betänkande och visar på hur nodalpunkten ”olaglig” är påtagligt 
mer integrerad än i tidigare texter. Användandet av ordet ”särskilt” tyder även på 
att vikt görs vid att de ”utlänningar” som faller i de kategorierna som skapats ska 
särskilt sättas i förvar. 
 
Nodalpunkt 
Betänkandet behandlar frågan om ”tidsfrister för frivillig avresa”, vilket innebär 
att personen som får ett besked om utvisning, har viss tid på sig att lämna landet. 
Utgångspunkten då är alltså att personen utvisas ”frivilligt”. Det nya direktivet 
föreslår att denna tidsfrist inte ska meddelas i vissa fall, bl.a. om ”utlänningen 
avviker, ”utgör en risk för allmän ordning och säkerhet (min kursivering)”, 
”olagligen passerar en yttre gräns” eller ”utvisas på grund av brott”. (Betänkande 
2011/12: 9) Precis som i de tidigare propositionerna och betänkande, skapar denna 
sammansättning av element som ”avvikande”, ”säkerhet”, ”olaglig” och ”brott” 
en bild av något hotande.  
        En anmärkningsvärd mening som beskriver hela utgångspunkten för 
förvarstagning och utvisning är att ”grunden för en reglerad invandring (min 
kursivering) är att en asylsökande som har fått avslag på sin asylansökan lämnar 
landet”. (ibid: 12) Med denna mening framträder en bild av vad som är hotat samt 
vad som är hotande. När människor som menas vistas ”olagligt” i Sverige 
sammankopplas med olika typer av osäkerheter som ”avvikande” och ”brott”, 
framställs de som ett hot. Det som är referensobjektet för säkerhet är därför den 
”reglerade invandringen”. Regeringen föreslår även att ett återreseförbud på högst 
fem år ska införas i samband med utvisningsbeslut, som inte avser de som utvisas 
på grund av brott. Utgör utlänningen ett ”allvarligt hot mot allmän ordning och 
säkerhet” får återreseförbudet vara längre. Att Sverige är referensobjektet för 
säkerhet blir härmed tydligt. 
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Myt 
Det objektiva sociala rummet är i detta betänkande tydligt då direktivet tillämpas 
på de som inte har rätt att vistas i “Sverige”. De svenska myndigheterna målas 
även upp som en institution där “utlänningars rättigheter upprätthålls” genom 
övervakning av flera myndigheter samt frivilligorganisationer. Migrationsverket 
och Polisen beskrivs ha ett “etiskt råd som bistår med etiska överväganden”. (ibid) 
Det sociala rummet utvidgas som i de tidigare texterna till att innefatta EU, då 
direktivet tillämpas på “tredjelandsmedborgare som vistas olagligt på en 
medlemstats territorium (min kursivering)” (ibid: 6) Detta skapar en bild av 
Sverige och dess tillhörande institutioner som en del av en större helhet som är 
EU.  
 
Ekvivalenskedja 
Det ovan nämnda konstruerandet av ”Sverige” och de institutioner det innefattar 
som ett objektivt socialt rum sätts i ett sammanhang när det kopplas till värden 
som ”rättigheter” och ”etik”. Att mästersignifikanten ”utlänningen” kopplas starkt 
till betydelser som ”olaglig” och ”oriktiga uppgifter” är även en del 
ekvivalenskedjan.(Winther Jörgensen & Philips 2000: 58) Den större 
ekvivalenskedjan blir allra tydligast när den ”reglerade invandringen” är själva 
utgångspunkten till varför förvarsverksamheten och utvisningar finns. Den 
olagliga invandringen är ett hot mot detta. 
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5 Diskussion 

Detta avslutande kapitel kommer att sammanställa och redogöra för arbetets 
analys och resultat samt driva en mer djupgående diskussion kring forskningen, 
dess insikter och relevans för samtiden och framtida forskning. 
      I den första tidsperioden skapas mästersignifikanten likt varandra. I den allra 
första propositionen beskrivs den ”förvarstagne” förhållande till brottslig 
verksamhet samt som potentiellt bråkiga, våldsamma och ibland som ett hot mot 
förvarslokalen. De målas upp som en grupp som saknar kunskap om sin egen 
situation, vilket även förekommer i det andra betänkandet från 1998/99. 
”Utlänningen” skapas som oförstående och även som några som inte rättar sig 
efter besluten som tagits. Detta medför en beskrivning av ”utlänningarna” som 
blir utsatta för tvångsåtgärder på grund av sitt agerande, eller stöttade om de går 
med på att bli utvisade. Redan från den första propositionen 1996/97 är 
nodalpunkten säkerhet närvarande, då det talas om ”säkerhetsnivå” och 
förvarslokalernas säkerhet, vilket tyder på att förvarsverksamheten är 
referensobjekt för säkerhet. Dock nämns inte säkerhet uttalat i den andra 
propositionen i samma tidsperiod, vilket belyser hur begreppet säkerhet inte 
präglat den tidsperioden i stor utsträckning.   
    Bägge propositionerna har en liknande uppbyggnad av myten som konstrueras i 
stor uträckning som en myndighetspraktik som ibland sammankopplas med 
värden, som kallas ”förvarsinstitutet”. Detta sammankopplande av myten och 
betydelser som ”human” visar på hur en ekvivalenskedja i förhållande till 
”förvarsinstitutet” börjar byggas. I den ingår hur bilden av ”utlänningen” skapas 
som ett potentiellt hot, samtidigt som ”förvarsinstitutet” framstår som ett objektivt 
socialt rum, som upprätthåller ”samhällets intresse” av en reglerad invandring 
med kopplingar till ”humana” värderingar.  
 
I den andra tidsperioden skapas mästersignifikanten ”utlänningen” i likhet med 
första tidsperioden i koppling till brott och som ett potentiellt hot mot säkerheten i 
förvarslokalerna. Två nya element kan dock utläsas, vilket är att ”utlänningen” 
beskrivs i termer av avvikande moral samt att situationer där ”utlänningen” inte 
har tillstånd att vistas i landet, likställs med att ha begått ett brott.  

Nodalpunkten säkerhet är påtagligt mer närvarande denna tidsperiod än den 
förra och en lyckad inskrivning av säkerhet i policyområdet av migration har 
skett, vilket är hur en “säkerhetsfråga” skapas. Det nya kapitlet i den nya 
utlänningslagen som berör ”säkerhetsaspekter” med asylärenden och att 
Migrationsverket är beslutande myndighet i ärenden som gäller ”rikets säkerhet” 
tyder på detta. Skapandet av myten och i förlängningen ekvivalenskedjan är tätt 
sammankopplat med säkerhetiseringen som äger rum. Myten börjar i denna 
tidsperiod expandera från att innefatta ”Sverige” och dess tillhörande institutioner 



 

 24 

till en större gemenskap som innefattar Schengenområdet och EU:s 
medlemsstater. Det gemensamma området som strävar efter ”säkerhet” ska bli av 
med sina ”inre gränser” och bekämpa den ”illegala invandringen” som kallas för 
”harmoniseringsarbetet”.  

En tydlig ekvivalenskedja växer fram i denna tidsperiod; det ”gemensamma 
området” skapas i termer av ”säkerhet” och ”rättvisa” medan mästersignifikanten 
”utlänningen” skapas med betydelser som ”brott” och ”illegal”. En konstruerad 
dikotomi skapar ”utlänningen” som avviker, förvarstas och utvisas som ett hot 
mot ”säkerheten” hos myten (Sverige, Schengen, EU) och belyser 
säkerhetiseringsprocessen i form av den dialektiska relationen mellan det säkra 
”inne” och det farliga ”ute”. 
 
I den sista tidsperioden skapas de människor som sätts i förvar och utvisas som 
människor som inte ”verkligen behöver skydd”. Begreppet ”avviker” utvecklas i 
denna tidsperiod avsevärt, och kopplas till tvetydliga betydelser som ”oriktiga 
uppgifter” och handlingen att avvika beskrivs som en fråga om respekt. Begreppet 
”olaglig” används mer än i den föregående tidsperioden, vilket tyder på att det har 
integrerats mer under denna tidsperiod. Detta medför även att begreppet ”olaglig” 
skapas i en tydligare sammansättning med nodalpunkten, myten och 
ekvivalenskedjan.  

Dikotomin som skapades i den föregående tidsperioden är även närvarande i 
denna, då myten om Sverige och EU skapas i förhållande till ”rättigheter” och 
”etik” samtidigt som ”tredjelandsmedborgaren” skapas med betydelser som 
”brottslighet”, ”olaglig” samt potentiellt bristande i respekt.  

Ekvivalenskedjan uppträder här inte endast i form av dikotomin som redan 
nämnts, utan även som en icke-lingvistisk praktik. Polisers rätt till att uppsöka 
människor som avvikit i t.ex. sjukvården och skolan anses ”ofrånkomligt” vilket 
medför att det skapas som en nödvändighet. Det framstår tydligt att människors 
hälsa, då rädsla förhindrar dem från att uppsöka t.ex. vård eller skola, underordnas 
nödvändigheten för ett ”fungerande asylsystem”. Detta framhäver hur 
ekvivalenskedjan och dikotomin den tillför kring referensobjektet för säkerhet är 
Sverige och EU, vilket innefattar det svenska och europeiska asylsystemet. Vidare 
belyser det även hur vad som hotar den säkerheten, ”illegala invandringen”, de 
som ”vistas olagligt” som blir utvisade och förvarstagna, har blivit allt mer 
integrerad och sedimenterad i den legala och politiska diskursen under denna 
tidsperiod. 
 
Idén om säkerhet har alltså uppträtt i olika utsträckning i alla tidsperioder. I den 
första tidsperioden är inte begreppet fullt påtagligt eller invävt i diskursen om 
förvar och utvisning, även om det förekommer, emedan en process av 
säkerhetisering kan urskiljas i den andra tidsperioden. Ett säkerhetsspråk har 
applicerats på området om förvar och utvisningar (och migration i förlängningen) 
och begreppet olaglig invandring omnämns första gången i denna tidsperiod. 
Detta belyser hur säkerhetiseringen lyckats och den statliga diskursen om förvar 
och utvisningar berör frågan inom delvis som en säkerhetsfråga. Den sista 
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tidperioden bygger på den redan existerande diskursen och en antydan till 
sedimentering av säkerhet i detta policyområde kan urskiljas.  
       Denna utveckling sker samtidigt som konstruerandet av ”utlänningen” tilltar 
allt mer och utvecklas genom tidsperioderna. Mästersignifikanten ”utlänningen” 
som förvarstas och utvisas har i hög grad skapats i förhållande till brottslighet 
genom hela studien, medan det i den andra och tredje tidsperioden sker en allt mer 
komplicerad kategorisering. Betydelser som bristande vandel och skapandet av 
”utlänningen” som opålitlig, indikerar hur användandet av ett säkerhetsspråk, 
även skapar ”utlänningen” som ett större hot.  
         Vad som är referensobjektet för säkerhet framstår allra tydligast i den sista 
tidsperioden, trots att det omnämnts i alla tre tidsperioder. Det ”fungerande 
asylsystemet” som innefattar en ”reglerad invandring” och en ”välordnad 
verkställighetsprocess” har skapats i så starkt motsatsförhållande till den ”illegala 
invandringen”, att i den sista tidsperioden menas skolor ha förpliktelser att anmäla 
människor utan tillstånd att befinna sig i Sverige till Polisen. Den lingvistiska 
betydelsen av ”olaglig” skapas icke-lingvistiskt i den rådande diskursen, som tar 
sig i uttryck i människors livsvillkor och möjligheter. Begreppet ”harmonisering” 
som omnämns i den andra och tredje tidsperioden är målande eftersom det 
framhäver paradoxen som arbetet belyser. Konstruerandet av Sverige och EU i 
samband med humana värden skapas relationellt med kriminaliseringen och 
säkerhetiseringen av invandring, vilket i sin tur är underlaget för hela den 
politiska diskursens legitimering av förvar och utvisning. Det är själva 
förutsättningarna för att kunna kalla ett sådant arbete för harmonisering.  
 
   Detta arbete har ämnat undersöka hur idéer om säkerhet har påverkat den 
statliga diskursen om förvar och utvisning. Arbetet påvisar att det finns diskursivt 
belägg för att säkerhet har inkorporerats och skapats inom den statliga diskursen 
om förvar och utvisningar, och även legitimerat densamma verksamheten, under 
åren 1997-2012 i Sverige. Det blir tydligt att de praktiker som beskyddar 
konstruktionen av staten Sverige och dess gränser, och det våld det medför som i 
hög grad kan representeras av förvar och utvisningar, legitimeras av den ovan 
nämnda dikotomin. Vikten av att på ett djupgående sätt granska statliga diskurser 
blir även belyst i arbetet. Osäkerhetens och rädslans politik bör inte endast blottas 
på grund av sina påtagliga praktiska konsekvenser, utan även på grund av den 
djupa förankringen det har i samhället då den politiken har stöd i lagen. Den 
säkerhetiseringen av förvar och utvisningar, och migration i längden, som har ägt 
rum och fortsätter att äga rum i skrivande stund, skapar en allt mer komplex och 
ingående konstruktion av förvar och utvisningar som gör att diskursen befästs allt 
mer.  
   Att studera säkerhetiseringen av migration, med anknytning till praktikerna av 
förvar och utvisning, i en svensk kontext är relativt outforskat och bör därför 
fortsätta studeras. Detta arbete indikerar att Sverige, som traditionellt sett 
förknippas med en human migrationspolitik, i själva verket visar tendenser på att 
ingå i den större globala restriktiva "deportation regime". Den svenska 
migrationspolitiken är under radikal förändring och nödvändigheten i att öppna 
upp detta fält för granskning för att fortsatt undersökas kan återfinnas i 
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Migrationsverket generaldirektörs anmärkning om att vi lever i historiska tider; är 
detta en historisk nyhet eller är det en följd av redan existerande diskurser, som 
möjliggör dessa förändringar? Detta är frågor som framtida forskning bör angripa 
för att få en större och heltäckande förståelse för förändringarna och de diskursiva 
processerna i de förändringarna, för att nå förklarningar som går bortom rådande 
omständigheter. 
 
 
  
 
 



 

 27 

6 Referenser 

6.1 Litterära referenser 

 
Abiri, Elisabeth (2000) Securitisation of migration : towards an understanding of 

migration policy changes in the 1990s : the case of Sweden, Göteborg : Dept. 
of Peace and Development Research [Institutionen för freds- och 
utvecklingsforskning] 

 
Agamben, Giorgio 2010 Homo Sacer  - den suveräna makten och det nakna livet. 

Riga: Daidalos AB 
 
Bergström & Boréus 2012 Textens mening och makt – metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys Lund: Studentlitteratur AB 
 
Ceylan & Tsoukalas (2002) The securitization of migration in western socities: 

ambivalent discourses and policies, Alternatives 27 (2002), Special issue, 21-
39 

 
De Genova, Nicholas & Peutz, Nathalie (red.) (2010) The Deportation Regime. 

Soverignty, Space, and the Freedom of Movement London: Duke University 
Press 

 
Hammar, Tomas  (1990) Democracy and the nationstate – aliens, citizens in a 

world of international migration 
 
Huysmans, Jef, 2006. The Politics of Insecurity, Fear, Migrations and Asylum in 

the EU. New York: Cromwell Press Ltd. 
 
Johansson, Christina (2005) Välkomna till Sverige? Svenska migrationspolitiska 

diskurser under 1900-talets andra hälft 
 
Miller, Teresa 2002 Citizenship and Severity: recent immigration reform and the 

new penology  17 Geo. Immigr. L.J. 611 2002-2003  
 
Nyers, Peter  (2006) Rethinking refugees – Beyond states of emergency. New 

York: Routledge Taylor & Francis Group 



 

 28 

 
Khosravi, Shahram (2006) ”Territorialiserad mänsklighet: irreguljära immigranter 

och det nakna livet”, i SOU 2006:37, de los Reyes, Paulina (red.): Om 
välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet pp. 283-310. 
Stockholm: Fritzes Offentliga Publikationer. 

 
Khosravi, Shahram (2009) ”Sweden: Detention and Deportation of Asylum 

Seekers” Race & Class, Vol.50 No.4 (2009) 
 

 
Silverman et al (2012) Why Immigration Detention is Unique  Population, space 

and place. vol 18 677-686 
 
Walters, William 2010: Deportation, expulsion and the international police of 

aliens i: De Genova, Nicholas & Peutz, Nathalie (red.) (2010) The 
Deportation Regime.  Soverignty, Space, and the Freedom of Movement 
London: Duke University Press 

 
Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000)  Diskursanalys som teori 

och metod Lund: Studentlitteratur AB 
 

6.2 Elektroniska referenser 

 
Alfredsson & Boo 2015 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/517556?programid=1316 hämtad: 19-05-2016 
 
Magnusson 2015 
http://www.sydsvenskan.se/sverige/sa-blev-flyktingkrisen-en-svensk-

beredskapskatastrof/ hämtad: 19-05-2016 
 
Magnusson 2016 
http://www.sydsvenskan.se/sverige/nytt-asylforvar-byggs-i-skane/ hämtad: 19-05-

2016 
 

Migrationsverket 2015 
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac3871593f89/1456151

216443/%C3%85rsredovisning+2015.pdf hämtad: 19-05-2016 
 
Migrationsverket 2016 
http://www.migrationsverket.se/Om-

Migrationsverket/Pressrum/Fokusomraden/Forvar.html hämtad: 19-05-2016 
 



 

 29 

Proposition 1996/97:14 - Ändring i utlänningslagens förvarsbestämmelser 
      https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/andring-i-                    
utlanningslagens-forsvarsbestammelser_GK03147  hämtad: 25-05-2016 
 
   
Proposition 2004/05:170 - Ny instans- och processordning i utlännings- och      
medborgarskapsärenden 
        http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/ny-
instans--och-processordning-i-utlannings--och_GS03170 hämtad: 25-04-2016 
 

 
Regeringen 2015  
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/regeringen-foreslar-atgarder-for-att-

skapa-andrum-for-svenskt-flyktingmottagande/ hämtad: 19-05-2016 
 
Regeringen 2016 
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-

skrivelser/ hämtad: 19-04-2016 
 
Röda Korset 2014 
http://www.redcross.se/Documents/Rapporter/Forvar%20under%20lupp_v8.pdf  

hämtad: 20-05-2016 
 
Socialförsäkringsutskottets betänkande 1998/99: SfU4 - Verkställighet och 

återvändande – en del av asylprocessen  
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/ 

verkstallighet-och-atervandande---en-del-av_GL03173 hämtad: 20-05-2016 
 
Socialförsäkringsutskottets betänkande 2002/03: SfU3 - Ömsesidigt erkännande 

av beslut om avvisning och utvisning 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/ny-instans--

och-processordning-i-utlannings--och_GS03170 hämtad: 20-05-2016 
 
Socialförsäkringsutskottets betänkande 2008/09:SfU8 – Migration och asylpolitik 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/migration-och-

asylpolitik_GW01SfU8  hämtad: 22-05-2016 
 
Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU6 - Genomförande av 

återvändandedirektivet 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/genomforande-

av-atervandandedirektivet_GZ01SfU6 hämtad: 22-05-2016 

   

 



 

 30 

 
Svensson et al 2016  
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/tiotusentals-asylsokande-ska-avvisas hämtad: 

19-05-2016 
 
von Hall 2014 
http://www.svd.se/vass-kritik-mot-sverige-fran-fn hämtad: 21-05-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


