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Abstract 

Med utgångspunkt i en bakgrund i Australiens omstridda immigrationspolitik undersöker 

den här uppsatsen den politiska processen runt policyn the Regional Resettlement Arrangement – 

en överenskommelse mellan Australien och Papua Nya Guinea om regionens hantering av 

båtflyktingar och människosmuggling. Syftet med uppsatsen är att genom ett konkret fall få 

en djupare inblick i relationen mellan stat och flykting i den juridisk-politiska ordningen. 

Genom tillämpningen av Giorgio Agambens teoretiska ramverk tillsammans med van Dijks 

metod för politisk diskursanalys behandlas frågan om hur politisk makt reproduceras mellan 

staten och flyktingen. Vidare granskas också huruvida Agambens utgångspunkt i biopolitik 

kan hjälpa oss att förstå flyktingens plats i maktrelationen till staten. Den politiska processen 

avgränsas till fyra officiella dokument, som är kopplade till policyn. Sammanfattningsvis visar 

undersökningen att politisk makt reproduceras genom att flyktingen exkluderas som aktör, 

genom formandet av ett problem-och-lösning-perspektiv och beslutandet om gränssäkerhet 

och flyktingförvar. Maktrelationen mellan staten och flyktingen styrs av lagen, där ovanstå-

ende komponenter skapar rum åt ett möjligt biopolitiskt styre. Slutdiskussionen om 

Agambens tillämpbarhet visar att perspektivet har stor förklaringskraft när det konkret för-

ankras i politiska handlingar, processer och strukturer. 

 

Nyckelord: Immigrationspolitik, Australien, båtflyktingar, gränssäkerhet, biopolitik, Giorgio Agamben, 

politisk diskurs 
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1 Inledning 

Australiens immigrationspolitik har länge varit ett kontroversiellt ämne både inom landet och 

utrikes. Den första policyn för immigration som introducerades 1901 var starkt präglad av 

den forna kolonialmakten och var enligt namnet – the White Australia Policy – avsedd för att 

behålla Australien ”vitt” och begränsa icke-européers möjligheter att bosätta sig i landet. Se-

dan the White Australia Policy avskaffades 1973 har immigrations- och asylpolitiken förts i olika 

riktningar beroende på vilket parti som har haft makten i parlamentet.1 

Det som främst fått omvärlden att reagera på Australiens immigrationspolitik idag är 

landets hantering av flyktingar som ankommer till kusterna via båt. Båtflyktingar är inget nytt 

fenomen i Australien, men är idag det övervägande största debattämnet inom immigrations-

frågan. 2001 introducerades the Pacific Solution, som tillät Australien att förflytta asylsökande 

till önationer i Stilla Havet, medan deras asyl skulle prövas. Asylsökande placerades i dessa 

fall i flyktingförvar (”immigration detention”) som sedan 1992 även varit lagliga på det au-

straliensiska fastlandet. Efter ett regeringsskifte 2007 togs policyn ur bruk. 2 

Mellan 2012 och 2013 förändrades emellertid läget igen. I mitten av 2012 släppte ex-

pertpanelen om asylsökande en rapport med rekommendationer till den sittande regeringen. 

Rekommendationerna innehöll bland annat förberedelser inför lagstiftning som återigen 

skulle stödja förflyttning av asylsökande till Nauru och Papua Nya Guinea (hädanefter PNG). 

Rapporten behandlade också förslag om minskat finansiellt stöd till asylsökande och andra 

begränsningar för framtida flyktingar. Dessa rekommendationer kom kontinuerligt att im-

plementeras genom The Migration Legislation Amendment. 3 

Utvecklingen ledde fram till ett oväntat uttalande från den dåvarande premiärministern 

Kevin Rudd om ett avtal mellan Australien och PNG, vilket är det som denna uppsats ämnar 

att undersöka. I enlighet med policyn the Regional Resettlement Arrangement (hädanefter RRA), 

                                                                                                                                               

 
1 McMaster, Don, 2001, Asylum seekers: Australia's response to refugees, Melbourne University Press: Melbourne s. 
64-65. 
2 Phillips Janet (Social Policy Section), 2014-09-04, ”The ‘Pacific Solution’ revisited: a statistical guide to the 
asylum seeker caseloads on Nauru and Manus Island”, från Parliament of Australia, Department of Parliamentary 
Services, Parliamentary Library, s. 2-3. 
3 Karlsen, Elibritt (Law and Bills Digest Section) & Phillips, Janet (Social Policy Section), 2014-09-25, ”Deve-
lopments in Australian refugee law and policy (2012 to August 2013)”, från Parliament of Australia, Department 
of Parliamentary Services, Parliamentary Library. 
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som undertecknades den 19:e juli 2013, ska alla båtflyktingar som är på väg till Australien 

föras till PNG för utvärdering av flyktingstatus, vilket inte har någon utsatt sluttid. Det som 

skiljer detta från tidigare policys och avtal är omöjligheten för dem som söker asyl att bosätta 

sig i Australien. Skulle det visa sig att flyktingarna tillåts asyl förflyttas de istället inom PNG 

eller någon annan ö i Stilla Havet.4 

De flyktingförvar som asylsökande tvingas att bo i under obestämd tid har uppmärk-

sammats av åtskilliga människorättsorganisationer och media. Tillgängligheten till platserna 

är emellertid mycket begränsad och det är följaktligen svårt att skapa en verklighetsbild av 

läget. Förhållanden har beskrivits av asylsökande och välgörenhetsorganisationer som väldigt 

primitiva och ovissheten i situationen har visat sig ha allvarliga psykiska följder för både barn 

och vuxna. Fysiskt våld har också förekommit, vilket ofta har gett gnista åt nya protester 

inifrån lägren och från omvärlden.5 Den här typen av immigrationspolitik är inte enbart be-

gränsad till Australien. Många västländer tillåter upprättandet av flyktingförvar, som i olika 

grad begränsar flyktingen kroppsligt, politiskt och juridiskt. Vad är grunden till detta och hur 

ska vi förstå det? 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

I det internationella samfundet har flyktingen blivit en politisk nyckelfigur. I flyktingen blir 

spänningen mellan suveräna gränser och den enskilda människan påtaglig. 6 Australien har 

som suverän stat makt att utforma politik som inte endast påverkar deras medborgare, utan 

desto starkare och hårdare påverkas dem som är mest utsatta – de som inte skyddas av nat-

ionell lag och som utesluts från nästa skyddsnät genom andra staters kringgående av inter-

nationell rätt. 

 Utifrån denna problematik kommer jag, med hjälp av en politisk diskursanalys, att ana-

lysera det politiska förloppet runt avtalet RRA. Analysen kommer att ta sitt avstamp i ett 

                                                                                                                                               

 
4 ”Regional Resettlement Arrangement Between Australia And Papua New Guinea”, 2013-07-19, Australian 
Government: Department of Foreign Affairs and Trade. 
5 Efterskrift: Under tiden som den här uppsatsen skrivs har avtalet mellan Australien och PNG återigen blivit 
aktuellt. Papua Nya Guinea har i sin högsta domstol prövat lagenligheten i överenskommelsen. I domslutet 
har det fastslagits olagligt att flyktingar hålls instängda och Papua Nya Guinea vill stänga flyktingförvaringen 
så snart som det är möjligt.  
6 Jenkins, Fiona, 2004, ”Bare Life: Asylum-Seekers, Australian Politics and Agamben's Critique of Violence” 
Australian Journal of Human Rights, vol. 18, 10(2). 
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filosofiskt perspektiv genom Giorgio Agambens diskussion om den suveräna makten, poli-

tiken, lagen och människan. Hur kan och ska vi förstå immigrationspolitik och politik över-

huvudtaget? Frågan kan te sig stor, men trots allt begriplig och möjlig att diskutera. För att 

förstå flyktingens roll i dagens sammanhang av stängda gränser är det väsentligt att ta hänsyn 

till vilka maktstrukturer som finns emellan flyktingen och den politisk-juridiska strukturen. 

 Syftet med undersökningen i den här uppsatsen är således att genom ett konkret ex-

empel undersöka den suveräna statens relation till flyktingen utifrån Agambens teoretiska 

perspektiv. I relationen inbegrips den politisk-juridiska ordningen, och på vilka sätt dessa 

komponenter samspelar med makt är en av knytpunkterna som kommer att utredas i under-

sökningen. Ett bisyfte är också att undersöka huruvida och i vilken utsträckning Agamben är 

tillämplig på ett konkret fall, vilket skulle kunna generaliseras till andra västländer. Utifrån 

detta vill jag placera den här undersökningen i kritiken och motkritiken mot Agamben, för 

att diskutera konkretiseringen av ett filosofiskt angreppssätt.  

 För att uppnå syfte och bisyfte kommer undersökningen att utgå från följande fråge-

ställningar:  

 

På vilket sätt reproduceras politisk makt (gentemot flyktingen) i respektive del av det politiska förloppet runt 

the Regional Resettlement Arrangement? 

Kan Agamben hjälpa oss att förstå den suveräna statens maktrelation till flyktingen, och i sådana fall, hur? 

1.2 Material och avgränsningar  

Som ovan nämnt har Australien under 1900- och 2000-talet fört immigrationspolitik genom 

åtskilliga avtal, policys och lagar. Flera av dessa skulle kunna vara möjliga och intressanta att 

studera i relation till flyktingen och den suveräna staten. Jag har alltså valt att undersöka RRA, 

och den politiska processen runt överenskommelsen, såsom jag tolkat den. Det material som 

valts ut som ska representera den politiska processen är en gemensam förklaring mellan Au-

stralien och PNG, själva överenskommelsen RRA, en avskrift från en presskonferens om 

avtalet och en viljeförklaring. Valet av just detta avtal och den politiska processen runt det 

grundar sig främst i aktualiteten i avtalet.  

Den politiska processen är svår att avgränsa, vilket har resulterat i ett ganska subjektivt 

urval av policydokument och annat material, som nämnts ovan. Det skulle exempelvis vara 

möjligt att förstå överenskommelsen som en fortsättning på the Pacific Solution, som i sin tur 
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kan sägas ha sin bakgrund i Australiens historia av diskriminerande immigrationspolitik. Den 

politiska processen är alltså egentligen så lång som Australiens historia och följaktligen har 

processen avgränsats till några dokument som har ansetts relevanta, tidsspecifika och hop-

hängande för RRA. Samlingen material förstås alltså som en politisk process, vilket förklarar 

delarnas olikheter. Tolkningen av den politiska processen behandlas även ytterligare i avsnit-

tet nedan, men kommer att diskuteras särskilt i metod- och teoriavsnittet. Vad som huvud-

sakligen kommer att redogöras för nedan är primärmaterialets olika delar och därefter vilka 

problem valet av material kan medföra i analysen. 

1.2.1 Primärmaterial 

Det första dokumentet som tas fasta på är en gemensam förklaring för ett nytt partnerskap 

mellan Australien och PNG, som undertecknades den 10:e maj 2013. Det är en förklaring 

mellan Australien och PNG om ett ökat samarbete gällande bland annat ekonomisk utveckl-

ing, lagstiftning och försvar. 7 Detta kommer att avgränsas till de delar som handlar om mi-

gration och lagstiftning. Skälet till att detta tas med som en del av primärmaterialet är för att 

RRA underbyggs av principerna i den gemensamma förklaringen. För att förstå grunderna 

bakom avtalet är detta dokument betydelsefullt att studera. 

Låt oss nu reda ut vad själva avtalet innehåller. RRA handlar om ett samarbete mellan 

Australien och PNG för att bekämpa människosmuggling. Avtalet beskriver ett gemensamt 

intresse hos länderna i att ta hand om regionala och globala utmaningar som de står inför. 

Det består av elva punkter som behandlar Australiens nya ställningstagande till båtflyktingar, 

där relevansen av den bilaterala relationen understryks. Så fort båtflyktingar upptäcks utanför 

Australiens kuster tas de om hand av australiensiska myndigheter och förflyttas till ett ”pro-

cessing center” på någon av öarna i PNG. På centren hålls asylsökande häktade medan deras 

asylärenden behandlas. Oavsett om de beviljas flyktingstatus eller inte, får de inte komma 

tillbaka till Australien, utan förflyttas i sådana fall till en ö i PNG eller något annat land i 

regionen.8 

Ytterligare kommer även en avskrift från en presskonferens den 19 juli 2013 att un-

dersökas. Det är under denna presskonferens som avtalet nämns och alltså offentliggörs för 

första gången. Genom det omfattande utrymme som premiärministrarna för Australien och 

                                                                                                                                               

 
7 ”Joint Declaration for a New Papua New Guinea-Australia Partnership”, 2013-05-10, Australian Government: 
Department of Foreign Affairs and Trade. 
8 ”Regional Resettlement Arrangement Between Australia And Papua New Guinea”, 2013-07-19. 
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PNG får i konversationen med journalisterna under presskonferensen är det möjligt att 

granska argumenten och rättfärdiganden för avtalet på djupet. Bland annat diskuteras hän-

synstagande till internationell rätt, vilka som är genuina flyktingar och vilka kostnader avtalet 

kommer att medföra. 9 Hur detta relaterar till reproduktionen av politisk makt gentemot flyk-

tingen och den asylsökande är det som undersöks. 

Det policydokument som utgör den sista delen av primärmaterialet är en viljeförklaring 

(memorandum of understanding) mellan Australien och PNG som handlar om avtalet och relate-

rade frågor.10  Förklaringen är avsedd att förstärka RRA, vilket betyder att det också är ett 

förstärkande dokument för den politiska processen. Följaktligen blir den relevant för under-

sökningen. Det som är viktigt att betona är att RRA var tillräckligt för att överlämna flyk-

tingar till PNG även innan viljeförklaringen skrevs under. Viljeförklaringen är emellertid cen-

tral, då den ger ytterligare styrka och engagemang till avtalet – den bekräftar samarbetet. 

Ett av problemen som jag stött på i framtagningen och läsningen av materialet är att 

mycket text beskriver samma sak, men med andra ord. Presskonferensen, avtalet och de 

andra policydokumenten bygger på varandra, vilket riskerar att resultaten för analysen blir 

upprepande. För att undvika detta måste det återigen understrykas att de olika delarna av 

materialet visserligen ska ses som åtskilda, men desto mer hophängande. Jag tolkar dem alltså 

tillsammans som en process, vilket möjligen kan förklara upprepningarna. Då materialet i sig 

är intressant genom dess politisk-juridiska roll är uppmärksammandet av upprepningar 

kanske inte ett problem utan agerar snarare som en förklaring till strukturen i en viss politisk 

process.  

Sekundärmaterialet diskuteras i avsnittet om litteraturöversikt och tidigare forskning.  

  

  

                                                                                                                                               

 
9 ”Transcript of Joint Press Conference Brisbane: 19 July 2013: Regional Resettlement Arrangement”, 2013-
07-19, Parliament of Australia. 
10 ”Memorandum of Understanding between the Government of the Independent State of Papua New Gui-
nea and the Government of Australia, relating to the transfer to, and assessment and settlement in, Papua 
New Guinea of certain persons, and related issues”, 2013-08-06, Australian Government: Department of Foreign 
Affairs and Trade. 
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2 Teori och metod 

Undersökningen i den här uppsatsen tillämpar Giorgio Agamben som teoretiskt perspektiv 

genom en politisk diskursanalys inspirerad av Teun A. van Dijk. Det teoretiska och metodo-

logiska valet innebär tillsammans en teoritung analys. Vad som har motiverat det här valet är 

för det första Agambens utgångspunkt i Michel Foucault. Foucaults syn på politik genom 

diskurser gav inspiration att förena Agamben med idén om politiska diskurser. Det måste 

emellertid sägas att det är en utmaning att kombinera Agamben med metodologi, då hans 

perspektiv är omfattande och avser att förklara väldigt mycket, men detta betyder inte att det 

inte är genomförbart. Beslutet att trots allt göra en sådan kombination har också hämtat 

inspiration från tidigare forskning som diskuterat Agamben utifrån en diskursanalytisk ut-

gångspunkt.11  

Min intention är att de teoretiska begreppen, och resonemanget runt dem, tillsammans 

med diskursiva strukturer och kontext, vilket förklaras mer nedan, ska forma ramverket för 

analysen. Agambens teoretiska perspektiv ska alltså inkorporeras främst i den politiska kon-

texten, men också som förklaring för de diskursiva strukturerna. Det här förtydligas i avsnit-

ten nedan. Vidare behandlas valet av just Agamben och van Dijk i respektive avsnitt för teori 

och metod. 

2.1 Teori 

Det teoretiska perspektiv som tillämpas i uppsatsen bygger på filosofen Giorgio Agambens 

verk Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life (1998) och State of Exception (2005). Utgångs-

punkten tas i hans diskussion om begreppet biopolitik (biopolitics), som lånats av Michel 

Foucault. Perspektivet blir mitt verktyg för att nyansera och diskutera relationen mellan den 

                                                                                                                                               

 
11 Zannettino, Lana, 2012, ”From Auschwitz to mandatory detention: biopolitics, race, and human rights in 
the Australian refugee camp”, International Journal of Human Rights, vol. 16, no. 7. 



 

 7 

moderna suveräna staten och flyktingen. Framförallt är det diskussionen om juridikens inte-

ragerande mellan dem som kommer att bli central för undersökningen. 

Agamben, som Foucault, Schmitt och Arendt, studeras flitigt av forskare för att under-

söka relationen mellan flyktingen, staten och juridiken i olika sammanhang.12 Skälet till att 

Agamben har valts som teoretiskt perspektiv i den här uppsatsen är främst hans aktuella 

status i frågan om flyktingen, samt hans kontroversiella roll, vilket gör perspektivet intressant 

att omsätta i praktiken. Stora delar av hans resonemang grundar sig i de ovan nämnda filo-

sofernas idéer, vilket kräver att uppsatsen utgår från Agamben i relation till Foucault, Schmitt 

och Arendt. Vidare är det också viktigt att understryka att flyktingen faktiskt omnämns av 

Agamben för att konkretisera figuren homo sacer, som utvecklas mer nedan. Liknelsen mel-

lan homo sacer och flyktingen har fångat många andras13, och även mitt, intresse för Agamben. 

Undersökningen i uppsatsen kommer att föras samman med Agambens teoretiska per-

spektiv genom begreppen biopolitik, undantagstillståndet, homo sacer, den exkluderande inkluderingen 

och lägret. I relation till materialet avser jag att tolka de olika dokument som beskrivits i av-

snittet om primärmaterial som olika uttryck för suveränens makt. Det är i detta avseende 

som Australiens immigrations- och asylpolitik blir intressant utifrån Agambens utgångspunkt 

i biopolitik. Vad som också återigen bör betonas är den svårtolkade juridiska kontexten i 

vilken den här politiken grundas. Detta är i linje med Agambens resonemang och kommer 

att bli en del av analysen och diskussionen. 

Enligt min läsning av Agamben förstår jag biopolitik som den övergripande idén, som styr 

de andra delarna av hans resonemang. I syfte att kunna strukturera och underlätta i under-

sökningen av materialet är det min avsikt att förstå det på det här sättet. Biopolitik innebär 

förenklat: politikens makt att bestämma över livet. Hur ska detta förstås? Agamben refererar 

till Foucault, som tar oss tillbaka till nationalstatens instiftande av rättighetsdeklarationer. 

Genom deklarationerna om rättigheter fastlades människans – det naturliga livets – plats i 

den juridisk-politiska ordningen. Följaktligen blev det naturliga livet grunden till nationens 

legitimitet och suveränitet, då människan övergår till att vara medborgare.14  

Agambens förståelse av biopolitik måste emellertid förtydligas. Enligt honom är inte nat-

ionalstaten ”grundaren” av biopolitik, utan konceptet sträcker sig istället så långt som vi har 

                                                                                                                                               

 
12 Nyers, Peter, 2006, Rethinking Refugees: Beyond States of Emergency, Routledge: New York. 
13 Bailey, Richard, 2009, ”Up Against the Wall: Bare Life and Resistance in Australian Immigration Detent-
ion”, Law & Critique, vol. 20, no. 2, s. 113-132. 
14 Agamben, Giorgio, 1998, Homo sacer: Sovereign Power and Bare Life, Stanford University Press: Stanford, s. 
126-129. 
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kunskap om ett samhälle och en suverän makt. Förenat med biopolitik är nämligen tanken 

om suveränitetens paradox. Den suveräna makten – oavsett om det är en nation eller ett 

kungadöme – medför auktoritet att besluta om livet och undantagstillståndet (state of except-

ion).15 Undantagstillståndet skapas när statens existens är i fara, i syfte att skydda den normala 

juridiska ordningen. 16 Utifrån Carl Schmitt argumenterar Agamben att teorin om undantags-

tillståndet på så sätt är en teori om suveränitet. Auktoritet över beslutet om undantagstill-

ståndet säkerställer suveränens förbindelse till den juridiska ordningen, samtidigt som den 

också står utanför den. Suveränen definieras genom undantaget och är således den ursprung-

liga strukturen i vilken lag hänvisar till liv och inkluderas i den genom att upphäva den.17  

Vilken plats har det mänskliga livet i undantagstillståndet? För att svara på frågan använ-

der Agamben en historisk gestalt från den romerska rätten; homo sacer. Homo sacer – den 

heliga mannen – var exkluderad från det religiösa samhället och all politisk tillvaro. Det var 

alltså en person som stod utanför den gudomliga lagen och den mänskliga jurisdiktionen, 

reducerad till ett ”naket liv” (bare life), tillåten att dödas utan att någon straffades. Det heliga 

hos homo sacer uppstår ur omöjligheten att offras, men möjligheten att dödas. Enligt 

Agamben kan idén om homo sacer tillsammans med den suveräna strukturen belysa 

varandra, då suveräniteten i sin natur är biopolitisk. Lagen tillämpar undantagstillståndet ge-

nom att dra sig ur det, liksom homo sacer tillhör Gud genom att inte kunna offras och är 

inkluderad i samhället genom att han tillåts att dödas. Detta är vad Agamben kallar den ex-

kluderande inkluderingen (exclusive inclusion).18 

Den exkluderande inkluderingen är ursprunget till suveränens möjliga våldsutövning mot 

homo sacer. Suveränen och homo sacer står varandra nära samtidigt som de är varandras 

motpoler. Genom lagens upphävning av sig själv fångas homo sacer i suveränen och är in-

kluderad i den juridiska ordningen genom sin egen exkludering. Homo sacer är följaktligen 

kontrollerad och på samma gång övergiven av lagen. 19 Det är således inte möjligt att säga 

om homo sacer, eller någon annan med liknande kvaliteter, är utanför eller inom den juridiska 

ordningen.20  

Ytterligare ett begrepp som Agamben tar upp och som uppsatsen kommer att behandla 

är lägret (the camp). Lägret är utrymmet som öppnas när undantagstillståndet blir regeln – det 

                                                                                                                                               

 
15 Agamben, 1998, s. 15-16. 
16 Agamben, Giorgio, 2005, State of Exception, The University of Chicago Press: Chicago, s. 33-35. 
17 Agamben, 1998, s.28-29. 
18 Agamben, 1998, s. 73, 81-83. 
19 Agamben, 1998, s. 18, 107. 
20 Agamben, 1998, s. 29. 
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tillfälliga blir permanent. Här förstärks det suveräna våldet, som tidigare nämnts, och 

Agamben refererar till Hannah Arendts ”allting är möjligt”. Det finns inga begränsningar för 

suveränens makt över homo sacers nakna liv och inga handlingar som utförs mot honom är 

ett brott. Andra världskrigets koncentrationsläger tas som exempel för att också förklara läg-

ret som ett politiskt rum där politik totalt har förvandlats till biopolitik.21 

Vidare kommer det att vara viktigt för mig att förhålla mig kritisk till Agamben. Detta 

innebär också att jag har ett kritiskt förhållningssätt till hela den filosofiska synen på proble-

matiken som ämnet berör. Genom läsandet av forskning som behandlar Agamben och lik-

nande teoretiker gör jag mig medveten om den kontroversiella roll som Agamben innehar. 

Samtidigt som han hyllas, beskylls idéerna som han framför för att vara abstrakta och över-

generaliserande. Vissa menar att han förlitar sig för mycket på figuren homo sacer för att 

förklara hela den moderna biopolitiken.22 Jag kommer att ta denna kritik i beaktande i ana-

lysen av mitt primärmaterial. Det är nämligen lätt att hitta punkter i Agambens perspektiv 

som knyter an till flyktingar och västländers ställningstagande, men meningen är inte endast 

att applicera det. Jag syftar att sätta perspektivet i rörelse och diskutera det i relation till Au-

straliens immigrationspolitik gentemot båtflyktingar.  

2.2 Metod 

Agambens teoretiska perspektiv kommer att aktiveras genom att arbeta med en politisk dis-

kursanalys inspirerad av Teun A. van Dijk. För att besvara frågeställningen om hur politisk 

makt reproduceras av den australiensiska staten gentemot båtflyktingar och varför, anser jag 

att det krävs en förståelse för politiska processer och strukturer. Detta ges av en diskursana-

lys, som fokuserar på hela den politiska kontexten. Utifrån artikeln ”What is Political Di-

scourse Analysis?”23 ska jag förklara fördelarna med van Dijks metod i min undersökning, 

hur den kommer att samspela med Agambens teoretiska perspektiv, vad den handlar om och 

på vilket sätt metoden kommer att användas i analysen.  

 Det finns flera tänkbara ingångar till både politisk diskursanalys och en mer klassisk 

(kritisk) diskursanalys. För det första skulle van Dijks mer omskrivna metod, den kritiska 

                                                                                                                                               

 
21 Agamben, 1998, s 168-171. 
22 Ajana, Btihaj, 2013, ”Asylum, Identity Management and Biometric Control”, Journal of Refugee Studies, vol. 
26, no. 4, s. 579-580. 
23 van Dijk, Teun A., 1997, ”What is Political Discourse Analysis?”, Belgian Journal of Linguistics, vol. 11. 
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diskursanalysen, vara ett alternativ. Skillnaden emellan den kritiska och den politiska diskur-

sanalysen är inte särskilt stor, förutom gällande det som är av stor betydelse i min undersök-

ning, nämligen kontexten. I den kritiska diskursanalysen består kontexten av sociala och kog-

nitiva processer. Till följd av intresset för den politiska kontexten ter sig valet av den politiska 

diskursanalysen ganska naturlig. Detta förklarar också valet att inte tillämpa en Foucaultin-

spirerad diskursanalys, som också vidare är väldigt teoretisk och möjligen svår i en praktiko-

rienterad analys. Med praktik åsyftas här undersökningen av de politiska handlingarna, som 

kommer att specificeras i det här avsnittet. Ytterligare ett metodologiskt alternativ, och 

kanske det mest passande efter van Dijks politiska diskursanalys, är Fairclough och Fair-

cloughs politiska diskursanalys. Vad som motiverar valet av van Dijk gentemot Fairclough 

och Fairclough är främst duons fokus på argumentation. Argumentation är relevant och även 

en av de många diskursiva strukturerna hos van Dijk, varav flera jag inte vill välja bort. van 

Dijks perspektiv erbjuder alltså ett större urval av diskursiva strukturer, som även ger möj-

lighet att studera argumentation. 

 Oberoende av typen av diskursanalys som genomförs är jag dock medveten om att 

diskursanalysen inbegriper en teoretisk inriktning, vilket kan ge intrycket att uppsatsen får 

två olika teoretiska perspektiv. Min åsikt är dock att Agamben kan förenas med idén om 

diskurser – och därmed också politiska diskurser. Med bakgrund i den kritik Agambens per-

spektiv har fått, åsyftar jag att ta Agamben från det abstrakta till något mer konkret i den 

politiska diskursanalysen. Således agerar metoden också som en förlängning av det teoretiska 

perspektiv som jag valt. Jag tror nämligen att det är så jag kan ta mig an den politiska proces-

sen runt RRA mest effektivt. Det hade alltså varit möjligt att ha en rent teoretisk analys 

genom biopolitik, men detta hade kunnat genomföras utan materialet. Då mitt intresse också 

ligger i Australiens immigrationspolitik kan jag med hjälp av van Dijks politiska diskursanalys 

förankra undersökningen i avtalet och hur processen relaterar till makt.  

 För att förstå vad en politisk diskursanalys i stora drag handlar om är det av vikt att 

klargöra vad en politisk diskurs är. Enligt van Dijk måste vi behandla två aspekter; aktörer 

och kontext. Aktörerna är politikerna och de som är mottagare av politiken, men också alla 

som på andra sätt är involverade i en viss politisk process. Detta går att problematisera genom 

det teoretiska perspektivet och fråga sig vilken plats Agambens suverän och homo sacer får här. 

Vilka aktörer är de? Detta inkluderar också frågan om vad en politisk process innebär, och 

ytterligare vad som räknas som politik. Med utgångspunkt i van Dijks text är regeringsstyre, 

lagstiftning och valkampanjer exempel på politiska processer, som i sin tur utgörs av politiskt 

tal och text. Tal och text är endast politiska om de är funktionella i den politiska processen, 
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och därmed är de också diskursiva praktiker – nämligen hur deltagare i den politiska proces-

sen tänker, talar och diskuterar om ämnet.24  

 Kontexten är alltså också viktig för att kunna definiera politik och för att kunna utföra 

den politiska diskursanalysen. van Dijk listar några kategorier för definitionen av politisk 

kontext, där bland annat politiska ideologier, institutioner, organisationer, aktörer, relationer, 

processer och handlingar ingår.25 Jag har valt ut politiska relationer, processer och handlingar, 

då de kan sammankopplas med det teoretiska perspektivet, för att konkretisera den diskur-

siva kontexten i vilken Australiens immigrationspolitik förs. I relation till biopolitik är politiska 

relationer relevanta, då de handlar om makt och förtryck, vilket sätter relationen mellan staten 

och medborgaren i centrum. Det biopolitiska paradigmet appliceras på just detta. Vad gäller 

den politiska processen är det genom den jag kommer att förstå diskussionen om RRA, och 

således blir den viktig, om än inte viktigast, för förståelsen av kontexten. Processen knyter 

också ihop materialets olika delar, som tidigare beskrivits. Den politiska processen utgörs i 

sin tur av de politiska handlingarna, som därmed också är centrala för att förstå kontexten. 

Materialets olika delar kommer var för sig att räknas som politiska handlingar. 

 Det är delvis i detta syfte som jag vill förstå och använda van Dijks politiska diskursa-

nalys – genom att strukturera och förstå kontexten runt omkring en politisk process. Vad 

som ytterligare är centralt är också de diskursiva strukturerna för politisk text och tal. Jag är 

medveten om att van Dijk säkerligen önskar att alla diskursiva strukturer undersöks, men det 

är emellertid inte möjligt i den här uppsatsen. På grund av ett rikt teoretiskt perspektiv och 

ett stort fokus på kontexten kommer undersökningen i den här uppsatsen använda tre av 

dessa strukturer, vilka är följande: 

1. Ämne (topic): Detta är en makrostruktur, som handlar om just – ämnet. Politiska 

ämnen gäller politiska aktörer och deras handlingar i dåtid, samtid och framtid.26  

2. Superstrukturer och textuella scheman (superstructures or textual ”schemata”): Superstruk-

turer strukturerar det diskursiva ämnet. Den kanske mest genomsyrande strukturen 

i politisk tal och text är argumentation, som består av de olika stegen i argumentat-

ion. Det kan finnas andra typer av superstrukturer i politiska diskurser, men i 

undersökningen kommer argumentation att vara i fokus.27 

                                                                                                                                               

 
24 van Dijk, 1997, s. 12-14, 20-21. 
25 van Dijk, 1997, s. 17-18. 
26 van Dijk, 1997, s. 25-28. 
27 van Dijk, 1997, s. 29-30. 
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3. Ordval (lexicon): Vilka ord som används har en stor inverkan på hur diskurser formas 

och blir således viktigt att studera.28  

 Låt oss nu specificera hur metoden kommer att användas i analysen av materialet. De 

diskursiva strukturerna som beskrivits ovan kommer att användas såsom de är förklarade. 

Den kontextuella delen av metoden blir mindre konkret än de diskursiva strukturerna, men 

inte desto mindre viktig. Kontexten är en del av själva definitionen för politisk diskurs, men 

den är också central i själva diskursanalysen. I min undersökning är kontexten inte statisk, då 

det handlar om politiska relationer, processer och handlingar, och kommer således inte end-

ast att fastställas i början. Istället kommer kontexten förstås som dynamisk och genomgående 

vara del av analysen. Frågan nedan underlättar för att uppnå detta:   

 

- På vilka sätt är respektive politiska relationer, politiska processer och politiska handlingar struk-

turerade, organiserade och uttryckta för reproduktionen av politisk makt? 

 

Hur relationerna, processerna och handlingarna är uttryckta relaterar till de diskursiva struk-

turerna. I användningen av metoden som helhet kommer makt att stå i fokus för att förstå 

hur politisk makt reproduceras genom politiska diskurser. Det jag vill komma åt här, likt van 

Dijk, är sociala och politiska ojämlikheter som för oss närmare de diskursiva praktikernas 

relation till de politiska och juridiska strukturerna. När jag har uppnått en sofistikerad politisk 

diskursanalys kommer det att vara möjligt att reda ut relationer mellan text och tal, och di-

mensionerna för politisk kontext, politiska processer och den politiska strukturen.29 

 Med hjälp av det sistnämnda – den politiska strukturen – kan vi alltså förstå Agambens 

samband till politiska diskurser, genom hans fokus på biopolitik och politiken som sådan. 

Jag vill att den politiska diskursanalysen, som van Dijk säger, ska förhöja förståelsen och ge 

en rikare inblick i den politiska processen. Genom att studera strukturer på det här sättet, 

måste vi se att strukturerna i sig spelar en viktig roll i politiska händelser och processer.30 Vi 

måste kunna förstå komplexiteten i dessa processer för att förstå och problematisera relat-

ionen mellan flyktingen, staten och den juridisk-politiska ordningen i RRA.  

 

                                                                                                                                               

 
28 van Dijk, 1997, s. 33. 
29 van Dijk, 1997, s. 41-42. 
30 van Dijk, 1997, s. 37-38. 
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3 Litteraturöversikt och tidigare 

forskning 

I forskningen om den suveräna statens relation till flyktingen är tillämpningen av Agamben 

som teoretiskt perspektiv inte sällsynt. I syfte att förstå hur perspektivet tidigare applicerats 

har urvalet av artiklar och böcker i den här uppsatsen delvis utgått från diskussionen kring 

Agambens tillämpbarhet på ämnet. Ämnet i sig – relationen mellan flyktingen, staten och 

den juridisk-politiska ordningen – har också varit vägledande. För att specificera området har 

sorteringen av forskning vidare grundat sig i policy-skapande och lagens roll i immigrations-

frågan. Geografiskt är översikten centraliserad runt Australien, men även forskning om andra 

västländers politik kring ämnet har studerats. 

Jag har tidigare klargjort Agambens förklarings- och diskussionskraft i frågan om flyk-

tingens relation till den suveräna staten. Hur har andra forskare nyttjat denna kraft? I en 

artikel om Australiens obligatoriska flyktingförvar skriver Lana Zannettino om styrkan i att 

tillämpa Agamben för att belysa hur system och policys för flyktingförvar representerar en 

förlängning av det biopolitiska paradigmet. Hon menar att implementeringen av the Pacific 

Solution var den dåvarande regeringens mest uppenbara försök att skapa det tänkbart renaste 

undantagstillståndet. Placeringen av asylsökande utanför Australien möjliggör ett så stort av-

stånd som möjligt från det australiensiska rättssystemet.31  

Zannettino har likt mig valt att diskutera Agamben i ljuset av Foucault och andra lik-

nande teoretiker. Inbegripet i perspektivet är också ett metodologiskt synsätt på Australiens 

immigrationspolicys som olika delar av politiska diskurser. Politiska diskurser och processer 

kan utifrån Zannettinos analys rättfärdiga både psykiskt och fysiskt våld för att dölja det 

faktiskt mänskliga i flyktinglägret.32 Jag anser att sammankopplandet mellan politiska diskur-

ser med Agambens filosofiska angreppssätt är intressant och relevant, och det speglar även 

vad undersökningen i den här uppsatsen kommer att problematisera. Vad jag däremot är 

kritisk till är hur det abstrakta ändå tar överhanden. Australien är visserligen det konkreta 

                                                                                                                                               

 
31 Zannettino, 2012, s. 1102. 
32 Zannettino, 2012, s. 1110-1113. 
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exemplet utifrån vilket Agambens perspektiv testas, men vad som saknas är en gripbar text 

eller tal som de politiska diskurserna kan fångas upp i. 

En annan artikel skriven av Btihaj Ajana har en mer kritisk ingångspunkt till Agamben. 

Artikeln ”Asylum, Identity Management and Biometric control” fokuserar på biometri för 

att undersöka hur föreningen mellan den biologiska kroppen och teknik blivit ett framstå-

ende sätt att reglera asyl, och vilka konsekvenser detta får för människor vars liv berörs. Jag 

ska inte gå in på detalj på vad detta innebär, då det inte är av relevans för undersökningen i 

uppsatsen, utan istället ska jag utreda hur författaren kritiserar Agamben. Jag har valt att ta 

fasta på två kritiska punkter. Den första gäller liknelsen mellan homo sacer och båtflyktingen, 

vilken Ajana ställer sig ifrågasättande till. Homo sacer, utifrån hennes läsning av Agamben, är 

en gestalt som har dömts av folket till följd av ett brott, vilket skiljer sig från den asylsökande 

eller den ”irreguljära migranten”. Även om den asylsökande i många fall kriminaliseras, sak-

nar kriminaliseringen grund i ett faktiskt brott. Detta är enligt Ajana alltså skillnaden mellan 

homo sacer och flyktingen, vilket borde begränsa, eller åtminstone sätta ifråga, Agambens 

liknelse mellan homo sacer och flyktingen. 33 

Den andra kritiska punkten handlar om perspektivets svaghet i att inte kunna ta hänsyn 

till asylpolitikens heterogenitet. Ajana menar att biometrin inte har samma effekt på alla som 

berörs av den.34 Kritiken anspelar alltså på den övergeneraliserande tendensen hos Agamben, 

som flera andra forskare också ställer sig kritiska emot. Är det möjligt att tänka sig något 

liknande i min undersökning? Finns det olika grader av en inkluderande exkludering, och vad 

får det i sådana fall för konsekvenser för tillämpningen av Agamben? Dessa frågor kommer 

att ges plats åt i diskussionen.  

Det är bland annat den här typen av kritik som Ajana presenterar mot Agamben, som 

Zannettino senare i sin artikel svarar på. Detta är viktigt att nämna för att förstå hur konver-

sationen om Agambens tillämpbarhet har förts och förs. Zannettino menar exempelvis att 

Agambens perspektiv inte nödvändigtvis avfärdar idén om en varierande exkluderande in-

kludering. Istället visar det hur exempelvis avpolitisering kan bli avhumanisering beroende 

på kontext. Det finns alltså en poäng med att göra en koppling mellan koncentrationslägret 

under andra världskriget och det obligatoriska flyktinglägret i Australien för att visa hur en 

händelse i historien inte endast är del av dåtiden, utan ett dynamiskt sätt att förstå nutiden 

                                                                                                                                               

 
33 Ajana, 2013, s. 588-589. 
34 Ajana, 2013, s. 592. 
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(Agamben).35 Jag syftar följaktligen att placera min undersökning i den positiva granskningen 

av Agamben, såväl som i kritiken och motkritiken. 

Vidare är Peter Nyers ett namn som flertalet gånger refereras till i litteraturen kring 

forskningen inom området. Trots att hans bok Rethinking Refugees (2006) är några år gammal 

är merparten av resonemanget i den inte tidsspecifikt, vilket gör att den är relevant för mitt 

arbete. I boken diskuterar han förhållandet mellan den biologiska kroppen, politiken och 

rörelse. Nyers gör skillnad mellan politik och ”det politiska”, där han menar att det senast 

nämnda är bredare och relaterar till upprättandet av den suveräna ordningen som sådan.36 

Jag tolkar detta som ett sätt att skilja mellan politiska handlingar och den faktiska politiska 

strukturen, vilket är del av det metodologiska perspektiv som används i den här uppsatsen. 

Nyers menar att flyktingar är fångade i ett diskursivt nät av makt-kunskapsrelationer som 

definierar dem som endast mänskliga, utan politisk tillhörighet. I relationen till suveränen blir 

flyktingen del av ett problemlösningsperspektiv, vilket är synligt i bland annat policyskap-

ande. I ett sådant perspektiv glömmer vi kontexten av makt och kunskap och vad som foku-

seras på istället är ”lösningen” på ”nödsituationen”.37 

En av styrkorna i Nyers analys är hans normativa ställningstagande till flyktingens röst 

i politiken. Hur ska flyktingens röst komma fram? Nyers menar att vi behöver perspektiv 

som är öppna för möjligheter av politiskt och etiskt engagemang som inte reproducerar su-

veränitetens ”koder”. Vi måste således ifrågasätta vissa diskurser som exkluderar flyktingens 

röst och identitet. Genom ett kritiskt förhållningssätt kan vi förstå att flyktingen endast är en 

avvikelse om den enda politiska identiteten som räknas i det moderna politiska livet är med-

borgarskap. 38 Det är också av vikt för mig att ha denna inställning i min undersökning för 

att inte reproducera den här förståelsen. Enligt Agamben måste vi, som tidigare nämnt, emel-

lertid gå längre än Nyers. Det är inte medborgarskapet och den moderna politiska ordningen 

som utgör problematiken, utan suveränitetens paradox. Jag tror emellertid inte att Nyers 

ställer sig emot detta, då Agamben flera gånger vävs in i hans perspektiv som ett positivt 

komplement. Diskussionen är intressant, men jag håller emellertid fortfarande kvar vid min 

kritik av det abstrakta förhållningssättet hos forskare såsom Zannettino, Ajana och även – 

Nyers.   

                                                                                                                                               

 
35 Zannettino, 2012, s. 1002-1004. 
36 Nyers, 2006, s. 3. 
37 Nyers, 2006, s. 131. 
38 Nyers, 2006, s. 17, 24, 123. 
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Motsatt till det abstrakta, såsom jag ser det, är forskningen som fokuserar på det strikt 

juridisk-politiska. Lagen runt immigrationspolitik är dock inte sällan omstridd. Anne T. Gal-

lagher och Fiona David diskuterar det juridiska ramverket kring migrationskontroll i boken 

The International Law of Migrant Smuggling. I ett avsnitt om bilaterala avtal omnämns tre känne-

tecken för avtal som behandlar människosmuggling, varav två jag väljer att sammankoppla 

med min undersökning. Det första kännetecknet relaterar till avtalens tvivelaktiga juridiska 

status. Stater som ingår i dessa typer av avtal använder sällan etiketten ”traktat”, utan istället 

kategoriseras samarbetet ofta genom partner- och viljeförklaringar.39 Trots att exempelvis 

viljeförklaringen mellan Australien och PNG refererar till bland annat flyktingkonventionen 

och möjligen skulle kunna klassificeras som ett traktat, är relationen till internationell rätt mer 

eller mindre otydlig till följd av policydokuments oklara ställning juridiskt. Det andra känne-

tecknet som observeras av Gallagher och David är avtalens hemlighetsfulla karaktär. Stater 

är ofta beredda att offentligt bekräfta avtal eller andra politiska beslut och sedan inte avslöja 

hela texten för avtalet.40 Detta måste tas hänsyn till i undersökningen, då den politiska pro-

cessen runt RRA säkerligen inte ser ut för mig såsom den faktiska processen utspelade sig. 

Vad som också är viktigt att tillägga är att det är svårt att komma åt förarbetet till RRA, vilket 

alltså skulle kunna förklaras av Gallagher och Davids analys. 

Diskussionen ovan om den politiska processen och avtalets karaktär är avgörande för 

att svara på frågan om hur politisk makt reproduceras gentemot flyktingen. Genom att göra 

oss medvetna om hur politiken utformas i relation till nationell och internationell rätt kan vi 

öka förståelsen om den politiska strukturen i ämnets område. Det blir alltså en analys av 

kombinationen av politik och juridik, som skulle kunna kopplas till Agamben. Hur styr poli-

tiken över det juridiska och tvärtom? Vilken roll spelar lagen om det är genom den som 

suveränen får makt? 

I en studie av John Campbell undersöks Storbritanniens policy för beslut om flyk-

tingstatus genom att granska den institutionella komplexiteten, de sociala relationerna, oviss-

heten och motsägelserna involverade i implementeringen av policy. Vad som granskas är hur 

en policyprocess fungerar, vilket språk som används och vad detta har för påverkan på dem 

som utsätts för den. Här blir alltså relationen mellan individen och politiken central, utan att 

Agamben explicit omnämns.41 I en liknande studie i en amerikansk kontext undersöker Philip 

                                                                                                                                               

 
39 Gallagher, Anne, T. & David, Fiona, 2014, The International Law of Migrant Smuggling, Cambridge Uni-
versity Press: New York, s. 95-97. 
40 Gallagher & Fiona, 2014, s. 98. 
41 Campbell, John, 2013, ”Language analysis in the United Kingdom's refugee status determination system: 
seeing through policy claims about ‘expert knowledge’”, Ethnic & Racial Studies, vol. 36, no. 4. 



 

 17 

L. Torrey the mandatory detention statute och historien bakom flyktinghäkten i USA. Utifrån ett 

resonemang om statutens grunder i diskriminerande praktiker argumenterar Torrey för att 

språket i den måste tolkas annorlunda, för att inte godtyckligt stänga in dem som räknas som 

icke-medborgare i förvar. Slutligen menar han att hela statuten måste upphävas, då den är 

alltför långtgående.42 Jag tror att det är genom dessa typer av policys, som Campbell och 

Torrey diskuterar, som vi kan hitta modern politisk makt och därigenom undersöka dess 

reproduktion gentemot flyktingen.  

Utifrån urvalskriterierna till den tidigare forskningen har jag följaktligen skapat mig en 

överblick över det rådande forskningsläget som placerar min studie mellan två inriktningar. 

Den ena inriktningen behandlar utvärdering och kritiskt granskande av Agamben eller andra 

liknande filosofiska angreppssätt, medan den andra handlar om rent politiska och juridiska 

frågor om immigration. Det finns förstås överlappningar, där Agamben förenas med en dis-

kussion om immigrationspolitik, men dessa studier utförs ofta i väldigt abstrakta samman-

hang, utan en direkt koppling till ett konkret avtal, en policy eller ett politiskt beslut. Min 

undersökning får följaktligen rollen att kombinera dessa två inriktningar genom ett gripbart 

exempel med utgångspunkt i politisk text. 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                               

 
42 Torrey, Philip L., 2015, ”Rethinking Immigration’s Mandatory Detention Regime: Politics, Profit and the 
Meaning of ”Custody””, University of Michigan Journal of Law Reform, vol. 48, no. 4, s. 910-913. 
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4 Analys 

I detta avsnitt analyseras primärmaterialet utifrån teori och metod för att kunna svara på 

frågeställningen om hur politisk makt reproduceras gentemot flyktingen i respektive del av 

den politiska processen runt RRA. Den andra frågeställningen som berör Agambens tillämp-

barhet på processen är del av analysen indirekt genom tillämpningen av teorin, men diskute-

ras särskilt i diskussionsdelen, där förhållandet till tidigare forskning är i fokus. Syftet är alltså 

att genom en bestämmelse i Australiens immigrationspolitik undersöka den suveräna statens 

relation till flyktingen utifrån Agambens teoretiska perspektiv. Vad gäller utmaningen att 

kombinera Agamben med metodologi, som togs upp i teori- och metodavsnittet, utvecklas 

den indirekt och kontinuerligt till en argumentation för att förena Agamben med idén om 

politiska diskurser. Den här uppbyggnaden anser jag vara en styrka för uppsatsen. 

Analysen följer materialet i kronologisk ordning i den mån det är möjligt. Det doku-

ment som kallas Regional Resettlement Arrangement Between Australia and Papua New Guinea (RRA) 

skrevs under samma dag som presskonferensen ägde rum, vilket för med sig att jag väljer 

vilket som analyseras först. Jag anser att kronologin är viktig för förståelsen av den politiska 

processen, trots det mycket korta tidsspannet. Den kronologiska ordningen används för att 

strukturera upp analysen och för att förstå den politiska processen i den ordning den utspe-

lade sig. Följaktligen är det möjligt att knyta ihop delarna, som räknas som politiska hand-

lingar, till en process, för att diskutera den politiska strukturen. 

4.1  Joint Declaration for a new Papua New Guinea-Australia Partnership 

I den gemensamma förklaringen för ett nytt partnerskap mellan Australien och Papua Nya 

Guinea presenteras några punkter som jag, med utgångspunkt i den politiska diskursanalysen, 

tolkar som början av en politisk process där en typ av biopolitik sätts i rörelse. Den diskursiva 

kontexten för förklaringen är inte uteslutande politisk, utan snarare av en juridisk-politisk 

karaktär, med formell utformning. Vad som fastslås vara av vikt är den bilaterala relationen 

samt behovet av ett starkt rättsväsende för att möta de regionala och globala utmaningar som 
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länderna står inför.43 Om vi låter förstå den gemensamma förklaringen som en politisk hand-

ling, vilket är en av de kontextuella kategorierna för den politiska diskursanalysen, är det 

möjligt att undersöka hur den är organiserad och uttryckt. På så sätt för vi oss närmare frågan 

om hur politisk makt reproduceras i den här politiska processen.  

Strukturen för handlingen är uppbyggd genom tre huvudpunkter som organiserar do-

kumentets resterande principer. Detta bildar också ett slags textuellt schema som när det 

studeras noggrant visar en argumentation för varför ett samarbete såsom detta är nödvändigt. 

Den första punkten handlar just om den bilaterala relationen och på vilka sätt den ska för-

stärkas. Den andra punkten berör ländernas nationella intressen för fred, stabilitet och väl-

stånd, vilket knyts ihop med ett engagemang för framtiden i den sista huvudpunkten.44 De 

tre huvudprinciperna utgör argument för det som beskrivs i de principer som kommer sedan. 

I dessa principer berörs bland annat behovet av ett starkt rättsväsende45, vilket är i fokus i 

den här delen av undersökningen.  

Jag menar att superstrukturen och argumentationen som inbegrips i den är ett försök 

från den australiensiska staten att öppna upp för ett biopolitiskt styre. Enligt den 9:e princi-

pen är båda länderna ”committed to strong cooperation in training and capacity building of 

defence, law enforcement, and juridicial officers.”46 Vad som understryks är samarbete gäl-

lande försvar och rättsväsende, som är maktstrukturer för staten, vilka i enlighet med 

Agamben förstärker suveräniteten. Utökning av försvaret är ett kännetecken för ett undan-

tagstillstånd, där militären får större makt att undgå lagen. Detta kan också sammankopplas 

med staternas nationella intressen, varav stabilitet är ett av dem. Både stabilitet och säkerhet, 

som nämns i den 11:e principen47, är argument för att föra hårdare politik mot flyktingar – 

en utveckling som skulle kunna tolkas som biopolitisk.   

Hur ska superstrukturerna för texten tolkas i relation till det diskursiva ämnet om äm-

net är politiskt, juridiskt, ekonomiskt och militärt samarbete? Återigen är det statens maktor-

gan som blir centrala. I metoden beskrevs en viktig del av det diskursiva ämnet; tidsperspek-

tivet. Ofta skrivs dessa dokument med en blick in i framtiden, vilket också är fallet här. Det 

är ett ”partnership for the future”48, som är möjligt att tolka som ett uppöppnande för ytter-

ligare beslut och diskussion. De politiska aktörerna – politikerna – befäster alltså en början 

                                                                                                                                               

 
43 ”Joint Declaration for a New Papua New Guinea-Australia Partnership”, 2013-05-10, Australian Government: 
Department of Foreign Affairs and Trade. 
44 ”Joint Declaration for a New Papua New Guinea-Australia Partnership”, 2013-05-10. 
45 ”Joint Declaration for a New Papua New Guinea-Australia Partnership”, 2013-05-10. 
46 ”Joint Declaration for a New Papua New Guinea-Australia Partnership”, 2013-05-10. 
47 ”Joint Declaration for a New Papua New Guinea-Australia Partnership”, 2013-05-10. 
48 ”Joint Declaration for a New Papua New Guinea-Australia Partnership”, 2013-05-10. 
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och en framtid för en politisk process, eller kanske återupptagandet av något som tidigare 

påbörjats. Det här blir också en viktig del för hur den gemensamma förklaringen, som poli-

tisk handling, är uttryckt och hur den politiska processen är strukturerad. Framtidsaspekten 

blir alltså avgörande för hur politisk makt reproduceras, genom att den politiska strukturen 

som sådan kräver att det finns en eftervärld för bestämmelserna. 

För att förstå politikens struktur runt de politiska handlingarna måste vi också initiera 

en diskussion om juridikens vikt i sammanhanget. Jag tar utgångspunkten i diskussionen ge-

nom betoningen av ”the rule of law” i partnerskapsförklaringen och hur den interagerar med 

politiken i ett lite längre citat.   

 

10. Australia and Papua New Guinea acknowledge the importance of maintaining 

the rule of law in their respective jurisdiction, including through effective and 

accountable policing, and reaffirm their commitment to work in partnership to 

combat corruption, money laundering, people smuggling, arms smuggling, 

terrorism, and illegal drug trafficking.49 

 

Hela citatet utgör alltså en av principerna för den gemensamma förklaringen och är av särskilt 

intresse för undersökningen, bland annat därför ”människosmuggling” nämns för första 

gången. Det är bekämpningen av människosmuggling som senare i den politiska processen 

är den officiella anledningen till att RRA och viljeförklaringen undertecknas. När den diskur-

siva kontexten har fastställts som början av en politisk process där biopolitik sätts i rörelse 

kan vi i detalj också studera ordvalet och frånvarandet av vissa ordval. Begreppet ”people 

smuggling” är centralt i hela den politiska processen och blir därmed av vikt att undersöka 

främst i den första delen av primärmaterialet, samt hur Agamben kan inkorporeras i detta.  

Begreppet ”people smuggling” berör praktiken som har med smugglingen av männi-

skor att göra. Det är alltså själva handlingen som ska stoppas för att lösa ”common security 

challange[s]”50. Vad som inte ryms i begreppet är flyktingen – den som är utsatt för männi-

skosmuggling och människosmugglare. Hur politisk makt reproduceras i citatet ovan inbe-

griper alltså inte flyktingen. Flyktingen inkluderas endast i detta dokument genom att exklu-

deras från den politiska världen och språket – den politiska diskursen. Således är det alltså 

möjligt att förstå Agamben utifrån politiska diskursiva strukturer, då den exkluderande in-

kluderingen även gör sig synlig i språket som används i politiska handlingar. Statens och 
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politikens diskursiva makt blir större när flyktingen inte nämns. Det måste dock medvetan-

degöras att den gemensamma förklaringen inte specifikt behandlar flyktingproblematiken, 

men är å andra sidan en viktig del i den politiska processen som skapar RRA. 

Det finns trots allt ett ställe i förklaringen där flyktingen nämns som del av begreppet 

”people”: ”Both countries commit to the legal movement of people across this border [the 

torres strait]”51. Flyktingen verkar i början av den här processen vara oupplösligt förenad 

med lagen. Utifrån Agamben skulle man kunna tänka sig att argumenten pekar på att det är 

endast det här medlet – lagen – som staten kan använda för att kontrollera säkerhet och säkra 

stabilitet. Jag drar slutsatsen av detta att politisk makt inte reproduceras direkt mot flyktingen 

i den här fasen av processen. Istället reproduceras politisk makt i frånvaro av flyktingen och 

genom ett försök att stärka statens typiska maktorgan, där lagen börjar att få en mer och mer 

intressant roll.   

4.2   Regional Resettlement Arrangement Between Australia And Papua New 
Guinea  

The Regional Resettlement Arrangement, till skillnad från den gemensamma partnerskapförkla-

ringen, handlar särskilt om båtflyktingar och hur Australien och PNG ska hantera den rå-

dande situationen med människosmuggling. Det blir således lättare här att med hjälp av den 

politiska diskursanalysen och Agambens teoretiska perspektiv undersöka den suveräna sta-

tens relation till just flyktingen, samt i vilken utsträckning flyktingproblematiken är närva-

rande. För att knyta samman denna del av analysen med föregående kommer frågan om 

huruvida biopolitisk makt befästs vara i centrum.  

Om den gemensamma förklaringen mellan Australien och PNG utgör början på en 

biopolitisk process, vilken plats har RRA i processen? Inledningen av avtalet klargör att RRA 

bygger på de gemensamt överenskomna principerna i den gemensamma förklaringen. Den 

sista punkten refererar i sin tur till viljeförklaringen som ska komma att undertecknas den 6 

augusti 2013.52 Det går således att dra slutsatsen att det här avtalet placerar sig i mitten av 

den politiska processen, såsom jag valt att avgränsa den. Vad innebär detta för förståelsen av 

biopolitik och politiska relationer? Istället för att se biopolitik som något som plötsligt sätts 

i rörelse av en politisk process, är det tänkbart att utifrån detta se reproduktionen av politisk 
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makt som att det skapar rum åt biopolitiken. Hur politisk makt reproduceras påverkar således 

vilken form det biopolitiska paradigmet tar.   

När den politiska handlingens plats i den politiska processen slagits fast kan strukturen 

inuti handlingen undersökas – de diskursiva superstrukturerna som organiserar ämnet. Do-

kumentet är formellt skrivet och båtflyktingar definieras genom både handlingar och som 

personer. Överenskommelsen organiseras genom elva punkter där syftet är att skapa en ”en-

hanced cooperation to combat people smuggling.”53 Staternas samarbete är alltså det som 

ska förändras och förbättras för att bekämpa människosmuggling. I relation till den gemen-

samma förklaringen i den första delen av analysen renodlas idén att motarbeta människo-

smuggling i avtalet. Syftet med ett ökat samarbete strukturerar alltså det diskursiva ämnet.  

Vad handlar det då egentligen om? De politiska aktörerna är premiärministrarna för 

Australien och PNG, som genom undertecknandet av avtalet genomför en typ av politisk 

handling, med konsekvenser för hur lagen tillämpas. Avtalet är skrivet på ett sätt som för oss 

närmare nutid. De bestämmelser som beslutas om får omedelbar verkan genom uttryck och 

ordval som exempelvis; ”Commencing on the day of announcement”54. Konsekvenserna av 

politiken för båtflyktingarna blir alltså mer direkta och relationen mellan staten och flyktingen 

borde få en förnyad innebörd. Möjligen går det att tänka sig att politikens makt över männi-

skan blir starkare, men också mer distanserad, då beslutet gäller förflyttandet av flyktingen 

längre bort från australiensisk statlig kontroll. Det diskursiva ämnets nutida karaktär i avtalet 

gör således inkluderingen av flyktingen i politikens makt starkare, men också exkluderingen 

mer omfattande. Är det en sådan polariserad exkluderande inkludering som öppnar upp för 

ett undantagstillstånd? 

Från den gemensamma partnerskapsförklaringens fokus på försvarets och rättsväsen-

dets förstärkning menar jag att RRA vidare utvecklar ett slags tillstånd för ett undantag. Mak-

ten att besluta om ett undantagstillstånd från lagen skapar, som Agamben säger, ett speciellt 

band mellan människan och staten. Är detta band synligt i RRA? Jag menar att det här för-

hållandet gör sig synligt genom ordval såsom: ”the serious and urgent humanitarian and bor-

der security challenge.”55 Det är alltså utifrån konfliktsambandet mellan människan och sta-

tens territoriella gränser som avtalet presenteras. Skildringen av situationen som allvarlig och 

brådskande påverkar också nutidsaspekten, som behandlats precis, genom att det blir ännu 

viktigare att föra politik som mer direkt påverkar flyktingar. För att öka förståelsen för det 
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här konfliktsambandet och hur det möjligen kan kopplas till undantagstillståndet kan Agambens 

idé om homo sacer problematiseras. Om homo sacer står för den ena delen av en allvarlig huma-

nitär utmaning och den andra delen utgörs av gränssäkerhetsproblematiken, vilken relation 

har staten till respektive del? 

Statens politiska relation till respektive del av konfliktsambandet fångar problematiken 

i den här uppsatsen på ett spännande sätt. För att komma åt den politiska maktens relation 

till flyktingen eller homo sacer och gränssäkerhet är det viktigt att fråga vad en utmaning signa-

lerar. Låt oss definiera utmaning som ett problem, som i de flesta fall kräver någon slags 

lösning eller arbetsinsats. Den politiska relationen och även den politiska strukturen sam-

manförs alltså med ett problem-och-lösning-perspektiv. Homo sacer fångas av suveränen i be-

slutet om undantagstillståndet. Flyktingen fångas i fallet med Australiens immigrationspolitik 

i diskussionen om gränssäkerhet, där makten att besluta om lösningen i den politiska relat-

ionen tillhör staten. Med detta menas att politisk makt reproduceras genom att besluta om 

det diskursiva konfliktsambandet gränssäkerhet, i vilken flyktingen blir inkluderad (och ex-

kluderad) i. Det speciella bandet mellan staten och människan är delvis synligt i avtalet genom 

problem-och-lösning-perspektivet och påverkar således tanken om att en typ av undantagstill-

stånd är möjligt.  

Hur menar Australien att besluten i RRA, som är den tänkta lösningen på problemet 

utifrån det diskursiva konfliktsambandet, ska fungera? 

 

These measures will make a significant further contribution to encouraging pot-

ential unauthorized arrivals to avail themselves of lawful channels to seek asylum 

and to abandon the practice of perilous sea journeys which has led to the deaths 

of so many.56 

 

Låt oss sammankoppla bearbetandet av den exkluderande inkluderingen med citatet ovan. 

Den exkluderande inkluderingen inbegrep i den första delen av primärmaterialet inte explicit 

flyktingen. I citatet ovan är flyktingen däremot sammankopplad med ordval såsom ”unaut-

horized arrivals” och ”deaths of so many”. Att auktorisera handlar om att godkänna, vilket i 

den diskursiva politiska relationen tillhör staten. I förhållande till citatet och RRA är det 

således tänkbart att förstå flyktingen som en uttalad gränsfigur mellan lagen och staten. De 

territoriella gränserna definieras av vilka som får vara inne eller ute – vilka som är inkluderade 

och vilka som är exkluderade. Med detta menas att statens territorialitet, och möjligen även 

legitimitet, blir beroende av politiken om immigration. Flyktingens legitimitet och statens 
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legitimitet hänger följaktligen ihop, vilket ytterligare visar bandet mellan staten och männi-

skan. 

Lagens mer och mer intressanta roll som en superstruktur i den politiska processen 

skapar också med beslutet av flyktingförvar en ny dimension av ett tänkbart undantagstill-

stånd. RRA innefattar det politiska beslutet att återigen införa flyktingförvar:  

 

Persons found not to be refugees may be held in detention or returned to their 

home country or a country where they had right of residence.57  

 

Det här citatet speglar mycket av den kritik Australien har fått för sin immigrationspolitik. 

Vad som är av intresse är den första delen av citatet, nämligen det som behandlar den obe-

stämda tiden i ett flyktingförvar. Personer som inte får flyktingstatus kan alltså stanna kvar i 

ett sådant flyktingförvar så länge som staten godkänner det. Texten är svår att tolka juridiskt 

vilket det säkerligen finns en anledning till, då gråzonen i tillämpningen av lagen blir större. 

Exempelvis är det svårt att veta hur brett ”may be held in detention” ska tolkas. Många har 

analyserat ”immigration detention” i enlighet med vad Agamben och Arendt kallar ”lägret”, 

där undantaget blivit regeln. Huruvida den här parallellen går att dra är egentligen inte så 

intressant om den inte kopplas till staternas politiska diskussion och beslut om flyktingförvar. 

Reproduktionen av politisk makt sker genom att flyktingen uttryckligt nämns i den politiska 

handlingen när ämnet handlar om obestämd förvaring. Att flyktingförvar inkluderas i hur 

Australien och PNG resonerar om immigrationspolitik blir ett sätt att reproducera politisk 

makt och föra utvecklingen om biopolitik och undantagstillståndet framåt.  

4.3 Transcript of Joint Press Conference  

Presskonferensen som ägde rum den 19 juli 2013 är en annan typ av politisk handling än de 

som undersökts tidigare i den politiska processen. Under konferensen närvarade premiärmi-

nistrarna för Australien och Papua Nya Guinea, Australiens immigrationsminister och några 

journalister.58 Det material som undersöks här är en avskrift av det som sas under presskon-

ferensen, vilket medför att jag endast analyserar text och kontext, likt tidigare. Jag utelämnar 

alltså diskussionen om hur aktörerna talar, då det inte är möjligt att studera. Vad som är 
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viktigt att understryka är den spontana argumentationen på presskonferensen, vilken kan 

öppna upp för mer frågetecken och tolkning än tidigare.  

Det är just avtalet RRA som är det officiella ämnet för konferensen. Redan i detta 

skede av analysen blir teoretiseringen av flyktingen och staten utifrån Agamben intressant. 

Varför är inte ämnet inriktat på flyktingen och svårigheten för den australiensiska staten att 

ta hand om dem som kommer? Den problematik som Australien och PNG anser sig behöva 

lösa innefattar flyktingen genom att minimera dess plats i debatten även här. Personer som 

ankommer med båt utan ”authorization” diskuteras endast i egenskap av om de är flyktingar 

eller inte. Vad som undersöks i den här delen av analysen är hur superstrukturerna och ord-

valet bidrar till formandet av en sådan diskurs.  

Det diskursiva ämnet organiseras av superstrukturerna i texten genom konkreta argu-

ment och utläggningar. RRA introduceras och diskuteras först av Kevin Rudd, premiärmi-

nister för Australien. Därefter får O’Neill, premiärminister för PNG, taltid och även immi-

grationsminister Burke, och presskonferensen avslutas med frågor från journalister. Jag anser 

att argumentationen för införandet av RRA är en del av det som strukturerar konferensen. 

Argumenten behandlar inte endast varför avtalet är viktigt, utan berör också avtalets laglighet 

för att förtydliga att det inte strider mot vare sig nationell eller internationell rätt. Det är de 

juridiska omständigheterna och utmaningarna som står i centrum.  

Premiärministern för Australien specificerar ansvaret de har som stat, vilket är av in-

tresse för att förstå argumenten för avtalet och för att bredda förståelsen för den suveräna 

statens relation till flyktingen: 

 

[…] our responsibility as a government is to ensure that we have a robust system 

of border security and orderly migration on the one hand as well as fulfilling our 

legal and compassionate obligations under the Refugee Convention on the ot-

her.59  

 

I citatet ovan kommer problematiken som den här uppsatsen behandlar återigen fram, men 

i ny form. I den ena änden finns Australiens gränssäkerhet och i den andra finner vi skyldig-

heten som staten har gentemot flyktingar under internationell rätt. Det är möjligt att tolka 

detta som en diskursiv politisk relation, vilket kan underlätta för att förstå maktperspektivet. 

Vi vet sedan tidigare att relationer i den politiska diskursanalysen handlar om hur makt och 

förtryck förhåller sig till definitionen av statens relation till sina medborgare, bland annat. 
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Det är tydligt att citatet för fram det diskursiva ämnet genom ansvar – ansvar från statens 

sida. Vad som däremot inte är tydligt är gentemot vem ansvaret riktas. Genom att ta ut pro-

nomen i citatet blir resultatet följande: ”[…] our responsibility […] that we have […] and 

[…] our […] obligations.” Den enda aktören är staten, och relationen som är i centrum är 

den mellan staten och dess skyldigheter inåt och utåt. Ansvaret riktas alltså mot lagen, och 

de andra politiska aktörerna görs inte synliga här. Utifrån detta skapas politisk makt med 

hjälp av att specificera den politiska relationen så att den endast handlar om staten och an-

svaret gentemot lagen. Jag anser att biopolitik utvecklas i detta maktförhållande.  

Vidare är beslutet om att skapa ett mer ordnat flyktingmottagande eller migration – 

”orderly migration” – också ett nytt sätt att strukturera den politiska handlingen och proces-

sen. Det här kan sammankopplas med problem-och-lösnings-perspektivet som nämndes i 

den andra delen av analysen. För att lösa ”the legal challenges” behövs det alltså något som 

strukturerar situationen. Australien och PNG menar att de måste arbeta ”calmly, rationally 

and with resolve”60. Rationellt agerande speglar svaret på den brådskande utmaningen som 

diskuterades i föregående del av analysen. En nödsituation måste mötas med ett lugnt och 

rationellt handlande, vilket förklarar de olika politiska handlingarnas uttryck att något måste 

göras nu. Undantagstillståndet formas i en sådan bakgrund. Det är alltså ett sådant tillstånd 

av kris som skapar rum åt det biopolitiska paradigmet, vilket i sin tur begränsar flyktingen i 

relationen till staten.  

Jag berörde i föregående del av analysen hur beslutet om flyktingförvar kan vara ett 

sätt för Australien att föra utvecklingen för ett biopolitiskt styre framåt. Under presskonfe-

rensen nämner immigrationsminister Burke att intentionen är att ”the temporary facility 

moves to a permanent facility”61. Förvaringen bildar lösningen på utmaningen och nödsitu-

ationen och förkroppsligar således det lugna och rationella agerandet. Detta skulle kunna 

tolkas en möjlig övergång från undantagstillståndet till lägret. Återigen är det viktigt att återknyta 

till den politiska diskursen för att förstå hur den suveräna staten genom ordval i politiska 

handlingar kan forma vad ett undantagstillstånd innebär. 

Låt oss återknyta till den diskursiva politiska relationen som tidigare beskrivits: statens 

gränssäkerhet gentemot flyktingen. Trots att relationen i de flesta fall är stängd för flyktingen 

finns det ett antal referenser till flyktingen genom begreppet ”genuine refugee[s]”. Ordvalet 
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är specifikt för presskonferensen, men påverkar den politiska diskursen genom att det ut-

märker hur politikerna pratar om flyktingar utanför avtal och politisk-juridiska förklaringar. 

Begreppet ”genuine refugees” används i den politiska handlingen för att beskriva hur fast-

ställandet av flyktingstatus ska gå till – ”determination of refugee status”62. Ordvalet blir så-

ledes del av en större politisk-juridisk ordning, där de två identiteter som tillåts är ”genuin 

flykting” eller ”icke-genuin flykting”. ”Flykting” blir juridiskt laddat, medan ”genuin” eller 

”icke-genuin” hänvisar till politiska uppfattningar, då vad som räknas vara en legitim anled-

ning att fly tolkas politiskt. Relationen mellan stat och människa på flykt baserar sig i Austra-

liens fall endast på inkluderingen eller icke-inkluderingen i den juridisk-politiska ordningen.  

På så sätt skulle man kunna dra parallellen till Agambens homo sacer. Vilken av den 

genuina och den icke-genuina flyktingen passar bäst in på definitionen av homo sacer, som är 

en person som reducerats till ett naket liv, berövad på sina rättigheter? Är det samma typ av 

inkluderande exkludering för de båda? Låt oss utgå från definitionen av homo sacer som varken 

innanför eller utanför den juridiska ordningen. Premiärministern för Australien klargör att 

”any asylum seeker who arrives by boat will have no chance of being settled in Australia as 

refugees”.63 Det här uttalandet innebär att båtflyktingen, vare sig genuin eller icke-genuin, 

aldrig kan ingå i den australiensiska juridiska ordningen. Det skulle vara möjligt att tänka sig 

att den icke-genuina flyktingen på ett tydligare sätt gestaltar homo sacer, när flyktingen efter 

fastställandet återigen riskerar förflyttning till hemlandet. Det är inte tydligt var i den juridisk-

politiska ordningen den icke-genuina flyktingen hör hemma. Vad som emellertid är tydligt är 

att beslutandet om flyktingstatus blir en slags superstruktur som styrs av ordvalet. Flyktingens 

relation till den juridiska ordningen och staten genomsyras av hur politikerna använder sin 

makt. 

Presskonferensen är slutligen också intressant i relation till det diskursiva ämnets tids-

perspektiv. Att RRA är del av en ”multi-layered approach” och ”comprehensive approach” 

mot människosmuggling kan förklara presskonferensen som en politisk handling, som läm-

nar den politiska processen relativt öppen. ”We are prepared to do more,”64 säger Australiens 

premiärminister. Jag har tidigare försökt argumentera för att den här politiska processen öpp-

nar upp för ett mer och mer biopolitiskt styre. En sådan förståelse av den politiska processen 
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runt RRA förstärks av vad som nämns under presskonferensen. Australien och PNG är redo 

att göra mer, men hur mycket? Den politiska processens oändlighetskaraktär kan bidra till 

förståelsen av den politiska strukturen som sådan. Politisk makt reproduceras genom att för-

säkra dem som är del av den att den inte tar slut.  

4.4 Memorandum of Understanding  

Under primärmaterial nämndes att RRA förstärks av ett Memorandum of Understanding 

(viljeförklaringen) mellan Australien och PNG. Viljeförklaringen är alltså en typ av befäs-

tande av det som beslutades om i avtalet, och den politiska handlingens plats i den politiska 

processen definieras också av detta. Är det möjligt att tänka sig att politisk makt reproduceras 

genom att upprepa diskursiva strukturer och därmed ge stöd åt den politiska processen? Hur 

förhåller det sig i sådana fall till biopolitik och vilken inverkan har ett sådant förstärkande 

dokument för eventuell biopolitik? Dessa frågor behandlas nedan. 

Den inre strukturen som utgörs av textuella scheman speglar det som har klargjorts 

om platsen i den politiska processen. Texten är organiserad så att vad som beslutats om 

tidigare, fastslås i ett antal punkter. I överskrifterna ”noting that:”, ”recalling that” och ”re-

cognizing”65 beskrivs mycket av det som har berörts tidigare om bekämpningen av männi-

skosmuggling. Därefter följer ”objectives”, ”guiding principles” och ”operation of this 

MOU”66, vilket ytterligare specificerar hur bestämmelserna ska sättas i rörelse. Den här över-

gripande strukturen skapar den diskursiva kontexten av att det är något som är bestämt, inte 

nödvändigtvis avslutat, men är redo att sättas i bruk. Den juridiska bundenheten av en vilje-

förklaring är emellertid inte helt säkerställd och även i detta sammanhang är det svårt att 

fastslå dess juridiska styrka. Detta påverkar den politiska maktrelationen mellan staten och 

flyktingen, då lagen som maktmedel blir mer diffust, vilket dock blir fördelaktigt för staten. 

Det diskursiva ämnet har delvis berörts, då det handlar om konstaterandet av besluten 

som tidigare fattats. Det finns dock ett antal uttryck som är värda att studera för att vidare 

förstå vad viljeförklaringen handlar om och politiken i relation till flyktingen. I viljeförkla-

ringen används ”irregular migration”, ”irregular movement” och ”irregular travel”67. Dessa 
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begrepp är inte uteslutande specifika för just denna politiska handling, men får mest variation 

här. 

Vid första anblick verkar det som att den ”irreguljära” aspekten av migration är mest 

intressant att undersöka, men vid vidare eftertanke är också själva rörelsen av vikt att greppa. 

Återigen är det själva handlingen som står i fokus och inte människorna som utför den. I den 

politiska diskursen, likt den första delen av analysen, går handlingen alltså före aktörerna, 

vilket skulle kunna vara centralt för hela den politiska processen och strukturen. I viljeför-

klaringen förklaras begreppet irreguljär migration som ”the phenomenon of people moving 

without proper authorization to a country including for the purpose of seeking asylum”68. 

Den här definitionen måste problematiseras. 

Vad som först och främst är intressant att observera i ordvalet ”irreguljär” är att det 

inte associeras till lag eller rättsväsende. Hänvisning till lagen är tydlig i nästan alla begrepp 

som på något sätt berör flyktingar eller flykt som har studerats, men i det här fallet är det 

alltså inte närvarande. ”Irreguljär” pekar istället på något som inte är reguljärt; något som är 

annorlunda från hur det ska vara. ”Irreguljär” behöver inte nödvändigtvis innebära ”okon-

trollerat”, men det öppnar upp för en sådan, eller liknande, tolkning. För att återkoppla till 

Agambens perspektiv är det intressant att ställa sig frågan om hur den irreguljära migranten 

i den politiska diskursen skulle agera som homo sacer. Den irreguljära migranten som homo sacer 

är inkluderad i den politiska diskursen genom att strida mot den normala ordningen. Det här 

är intressant, då fallerandet av den normala ordningen är det som leder till upprättandet av 

ett undantagstillstånd. Av att migranten räknas som irreguljär följer således statens relation 

till flyktingen genom en exkluderande inkludering och en utveckling av undantagstillståndet. 

Den exkluderande inkluderingen och undantaget handlar också om makt, vilket enligt 

Agamben möjliggör suveränens våldsutövning mot homo sacer. Låt oss undersöka hur suverä-

nens makt kan relatera till rörelsen, som behandlas i alla politiska handlingar i processen. 

”Migration”, ”rörelse” och ”resa” som begrepp är egentligen inte intressanta i sig – det hand-

lar om människor som förflyttar sig, både frivilligt och ofrivilligt. Tillsammans med klargö-

randet av vad som är reguljär och irreguljär rörelse blir det emellertid mer intressant. Det är 

staten som har makt att bestämma vad som är vad, vilket leder till att politisk makt reprodu-

ceras. Flyktingens relation till staten definieras således genom reproduktion av politisk makt 

att avgöra vad som tillhör det normala. Det innebär dock inte att ”allting är möjligt” från 
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statens sida att göra vad den vill mot det som inte är normalt. Åtminstone inte i Australiens 

immigrationspolitik. 

Vidare sätter också strukturen i den politiska handlingen relationen mellan flyktingen 

och staten i ett slags motsatsförhållande. I viljeförklaringen noteras att: 

 

[…] While border control and law enforcement measures are important, practical 

cooperative solutions that also address humanitarian needs are required.69 

 

Citatet kan tolkas på olika sätt. Jag anser att vad som menas ovan är att rättsväsendet inte 

inkluderar tillgodoseendet av humanitära behov, vilket medför att det behövs praktiska sam-

arbetslösningar för att säkra deras uppfyllelse. Relationen mellan flyktingens humanitära be-

hov och rättsväsendet blir således centralt. Den här problematiken har delvis behandlats i 

analysen av de tidigare politiska handlingarna också. Det som gör det viktigt att fortsätta reda 

ut detta är den stora fokus som läggs på att erkänna det skydd som många personer i ”irre-

guljär rörelse” behöver. ”Creating increased protection” utvecklas på olika sätt i ett helt 

stycke.70 Det är oklart vad som syftas skydda, då humanitära lösningar associeras med mänsk-

liga behov och ”those in need of international protection”71 – som nämns senare – kan tolkas 

som ett politiskt skydd. Det biologiska förs samman med det politiska, och det blir svårt att 

skilja dem åt. Likt homo sacer är det svårt att bedöma om båtflyktingen är utanför eller innanför 

den juridiska ordningen, då det humanitära ställer sig utanför den medan det politiska är 

innanför. 

Om vi ställer gränssäkerhet mot humanitära behov, vilket verkar vara syftet i citatet 

ovan, vad handlar gränssäkerhet egentligen om? Det är tänkbart att förstå gränssäkerhet som 

en typ av biopolitik där staten har full makt att besluta över det mänskliga livet – staten 

bestämmer var människan får lov att vara, om den får leva eller inte. RRA öppnar inte upp 

för denna typ av makt. Det är emellertid intressant att tänka sig gränssäkerhet och förflyttan-

det av människor som den starkaste makten en modern suverän stat kommer över det 

mänskliga livet idag. Gränssäkerhet kontrollerar mänsklig rörelse på ett sätt som inget annat 

politisk-juridiskt beslut kan göra.  Immigrationspolitik skapar makt åt suveränen, vilket öpp-

nar upp för biopolitiskt rum att bestämma över människan kroppsligt, juridiskt och politiskt.  
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5 Diskussion  

Syftet med den här undersökningen är att ge en djupare förståelse för den suveräna statens 

relation till flyktingen genom studerandet av politiska handlingar, processer och strukturer i 

Australiens immigrationspolitik. För att förstå maktdimensionen i relationen har frågeställ-

ningen om hur politisk makt reproduceras genomgående behandlats och besvarats i analysen. 

Det har vidare utvecklats till en diskussion om människans plats i hela den juridisk-politiska 

ordningen, vilket är i linje med Giorgio Agambens diskussion om biopolitik. Det teoretiska 

perspektivet har blivit ett medel att uppnå syftet, samtidigt som det också i sig granskas. I det 

här avsnittet sammanfattas inledningsvis svar på frågan om hur politisk makt reproduceras 

för att sedan presentera en avslutande diskussion om Agambens tillämpbarhet på den poli-

tiska processen som undersökts, genom att återknyta till den tidigare forskningen. Uppsat-

sens relation till framtida forskning rundar av uppsatsen.  

 Sammanfattningsvis reproduceras politisk makt i materialet genom hänvisandet till la-

gen, exkluderingen av flyktingen, genom skapandet av ett problem-och-lösning-perspektiv 

och beslutandet om gränssäkerhet och flyktingförvar. Då lagen får en större roll verkar den 

exkluderande inkluderingen bli mer och mer polariserad. Lagen strukturerar den politiska 

maktrelationen mellan människan och staten, och får desto mer makt genom relationen mel-

lan flyktingen och staten. Maktrelationen mellan staten och flyktingen tar sig uttryck i immi-

grationspolitik, där politisk makt skapar rum åt biopolitik; makt att bestämma över livet. 

Det övergripande temat i analysen är just biopolitikens möjliga ingång i en politisk 

process och struktur. Tillämpningen av Agambens förståelse av biopolitik på materialet blir 

därmed motsägelsefull, då biopolitik enligt Agamben redan från början är inbäddad i relat-

ionen mellan suveränen och människan. Det finns alltså inte någon början på det, vilket jag 

i viss utsträckning argumenterat för. I sådana fall ger möjligen Foucault ett mer fördelaktigt 

perspektiv genom att hänvisa till nationalstatens grundande, vilket bättre går att koppla till 

gränssäkerhetspolitik. Således skulle det vara tänkbart att förklara biopolitikens ingång i en ny 

typ av immigrationspolitik med hjälp av Foucault. Förhållandet mellan Foucault och 

Agamben är viktigt och bör tas hänsyn till, men jag anser ändå att Agamben ger en bättre 

helhetsförståelse när perspektivet verkligen sätts i rörelse.  
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Jag menar att det finns rum att tolka för ett skiftande biopolitiskt styre i Agambens 

verk, genom exempelvis tolkningen av andra världskrigets koncentrationsläger som en total 

utveckling av biopolitik. Det indikerar att det finns total och således också mindre total bio-

politik, vilket utgör argument för att Agamben öppnar upp för en skiftande skala av biopo-

litiskt styre. På så sätt får den här uppsatsen användning av Agamben för att förklara hur 

biopolitiken återupptas på ett nytt sätt genom politiska beslut. Det här kan också samman-

kopplas med den politiska strukturen som en oändlig process, där biopolitik aldrig har någon 

början eller slut. 

För att återkoppla ytterligare till tidigare forskning skulle vi kunna ställa oss frågan: Är 

Agambens perspektiv flexibelt nog att ta sig an en analys av diskursiva strukturer i policys 

och avtal? Det här diskuteras utifrån Ajanas och Zannettinos kritik och motkritik. Jag anser 

att Ajana har viktig kritik när hon menar att biometri och asylpolitik påverkar människor i 

olika grad. Undersökningen som genomförts om Australiens immigrationspolitik bevisar 

sanningen i kritiken, då en varierande exkluderande inkludering är synlig i materialet. Zan-

nettino gör en viktig anmärkning på den här kritiken, genom att betona betydelsen av kon-

texten, där jag väljer att hålla med. Avtalet RRA är starkt kopplad till en suverän stats immi-

grationspolitik och det kanske inte vid första anblick går att koppla till totalitarismens kon-

centrationsläger, men det finns ett samband.  

Genom att tillämpa Agamben i en politisk process där konkreta politiska handlingar 

undersöks kan vi vidare greppa juridikens plats i relationen mellan människa och stat. För att 

förstå individens plats i den juridisk-politiska ordningen måste individ förenas med policy, 

såsom i studierna av Campbell och Torrey. Politiken visar sig i text och kontext, vilket gör 

att beslutet i en politisk handling är det som ger rum åt biopolitik. Ordvalet har också visat 

sig relevant. Min analys av exempelvis ”irregular migration” visar statens makt att besluta om 

vad som är reguljär och irreguljär rörelse. Den politiska makten reproduceras utifrån resone-

mang och beslut om lagen och immigrationspolitik, vilket görs synligt i politiska handlingar.  

 Vidare kan också tillämpningen av Agamben hjälpa oss att diskutera kring flyktingens 

status i den internationella juridisk-politiska ordningen. Diskussionen om liknelsen mellan 

homo sacer och flyktingen är något som kritiseras av Ajana och diskuterades i analysen. I för-

arbetet till den här undersökningen var det bland annat den här diskussionen som fångade 

mitt intresse. Om det enligt Ajana är kriminaliseringens grund i det brott som homo sacer döms 

för som skiljer homo sacer från flyktingen, vad får det för konsekvenser för tillämpningen av 

Agamben? För det första skulle flyktingförvar och förflyttning av flyktingar kunna tolkas 

som en typ av straff, vilket antyder att enbart egenskapen av att vara båtflykting skulle vara 
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ett brott. I sådana fall försvagas kritiken som Ajana för fram. Diskussionen om hur vi ska 

tolka flyktingen i den juridisk-politiska ordningen verkar stärkas av att tillämpa Agambens 

homo sacer, oavsett om en liknelse emellan dem är relevant eller inte. Jag anser att så fort något 

endast appliceras och inte diskuteras förlorar perspektivet sin kraft. Från undersökningen i 

den här uppsatsen och tidigare forskning har Agamben visat sin relevans och kraft att ge en 

rikare inblick i ämnet.  

 Agambens problematisering av stat, politik, juridik och människa visar att relationen 

mellan dem är oerhört komplex. Det här har jag utifrån Agamben försökt förklara genom att 

visa den inneboende motsägelsen i att besluta om gränssäkerhet och immigration. Jag 

nämnde att det är hotet om fallerandet av den normala juridiska ordningen som öppnar upp 

för ett undantagstillstånd. Agambens perspektiv hjälper oss att med hjälp av undantagstillstån-

det problematisera ”den normala juridiska ordningen”. Jag menar att immigration i sin struk-

tur som biopolitisk strider mot ”den normala juridiska ordningen” genom att rörelse i det 

suveräna statssystemet är en avvikelse, vilket gör att immigrationspolitik och policy alltid 

utgör ett undantagstillstånd.  

Paradoxen i immigrationspolitik och gränssäkerhet visar sig i flyktingens roll. Rollen 

som både symbolisk och faktisk gränsfigur i relation till den suveräna staten blir alltså lättare 

att förstå genom Agambens teoretiska verktyg. I sin mest renodlade form är den politiska 

maktrelationen mellan flyktingen och staten just det som beskrivits ovan – ett undantag. Jag 

tänker mig att den politiska maktrelationen utifrån reproduktionen av politisk makt styr de 

politiska handlingarna, processen och strukturen. Det förklarar hur de politiska handlingarna 

i den politiska processen i undersökningen organiserar bland annat den exkluderande inklu-

deringen. 

 Avslutningsvis vill jag förklara min undersöknings relation till möjlig framtida forsk-

ning genom att återknyta till Peter Nyers normativa förhållningssättet till problematiken som 

berörts. I linje med hur Nyers menar att vi måste ifrågasätta vissa diskurser och öppna upp 

för ett politiskt engagemang som inte reproducerar dem, anser jag att vi måste ta vara på 

förståelsen om hur politisk makt reproduceras. När detta har uppmärksammats blir det lät-

tare att förstå immigrationspolitik som innefattar akut problemlösning och arbeta mot detta 

för att inkludera flyktingen. I vidare forskning skulle också Agambens teori, eller liknande 

perspektiv, med hjälp av metodologi kunna förankras ännu mer explicit i text. Immigrations-

politik har sin grund i vad olika aktörer gör och hur de handlar, vilket för oss till politiska 

handlingar, som grundas i text och kontext. För att synliggöra och förstå underliggande makt-
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relationer i politiska processer, strukturer och politiken som sådan krävs det en sådan kom-

bination. Följaktligen blir Agambens teoretiska perspektiv mer konkret och politisk makt och 

struktur mer förståelig.  
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