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Abstract 
The Australian immigration policy Operation Sovereign Borders is based on categorically 

denying access to Australia for boat migrants and instead detaining them in offshore 

processing on the islands Manus and Nauru. The policy has both been criticized by human 

rights organizations and seen as an inspiration for other countries. This essay looks into how 

the Australian state legitimizes this policy through Carol Bacchi's WPR-method. We argue 

that this is done by creating space, and therefore examine the legitimation through Henri 

Lefebvre’s theory: The Production of Space. The findings of this essay derive a focus from 

the Australian state on criminalizing boat migration. By doing so and therefore painting 

migrants as a security threat they legitimize confining them to offshore detention. The 

discourse of the legitimation presents a reductionist approach to space whilst the application 

of theory reads it as a social construct shaped by the power of the state.  
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1. Inledning 

 

(Bild från BBC, 2019) 

 

Idag sätter många länder migranter och asylsökande i flyktingförvar1 (immigration detention 

center), som ett sätt att avråda från irreguljär migration. Flyktingförvar är ett globalt växande 

fenomen och har under 2010-talet blivit allt vanligare, fler migranter hamnar i flyktingförvar, 

fler länder använder sig utav flyktingförvar, det sker också en utökad infrastruktur och 

kriterier för att kunna ‘förvara’ människor. Alltså flyktingförvar är en ökande trend (Kassie 

2019)(Sampson & Grant 2013, 98-101). Ett exempel är att Australiens antal flyktingförvar 

mellan år 2010 och 2011, ökade från 10 till 21 stycken (Sampson & Grant 2013, 101). 

Flyktingförvar placeras dels inom länder, i många fall långt ifrån övrig civilisation såsom det 

Israeliska flyktingförvar i öknen (Ne’eman 2020, 97-98) eller som för uppskattningsvis över 

hälften av immigranter i USA som befinner sig i förvaringscenter i rurala och avlägsna 

inrättningar. Där försvåras möjligheterna att nå både familj och juridisk hjälp (Noguchi, 

2019). I Australien har man inrättat flyktingförvar utanför den egna gränsen, s.k. offshore 

processing2. Denna typ av externalisering signalerar om statlig maktutövning som baseras på 

en geografisk strategi. Externaliseringen av gränsen splittrar och avlägsnar migranter och 

rättsligt skydd inrikes (Hyndman och Mountz 2008, 249).  

 

Teorin om the production of space (produktionen av rum) menar att användandet av rum är 

en produkt av politiska krafter (Zieleniec, 2008, 61). Enligt denna teori bör alltså 

1 Vi har valt denna översättning baserat på andra vetenskapliga texter.  
2 Vi har valt att inte översätta “offshore processing” då det inte finns någon etablerad svensk översättning. 
Offshore signalerar i detta fall utanför kusten. 
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användningen av flyktingförvar tolkas ur ett rumsligt perspektiv, då det är vad som 

produceras av den rådande politiken. Production of space utgår från att rummet är socialt. 

Lefebvre presenterar tre huvudsakliga kategorier, eller en triad av nödvändiga och 

sammanvävda element, för rummet: representational spaces, representation of space och 

spatial practice (ibid., 60). Representational space innebär det ‘levda’ rummet och kretsar 

kring diskursen av rummet. Representations of space innebär det skapade rummet och kretsar 

kring diskursen om rummet. Spatial practice innebär det ‘uppfattade’ rummet, alltså en mer 

praktisk syn på det sociala rummet. Dessa tre skapar tillsammans det producerade sociala 

rummet (Lefebvre 1991[1974], 38-39). Det abstrakta rummet är också ett centralt begrepp 

som Lefebvre menar har skapats av kapitalism och neokapitalism och innefattar makten man 

kan attribuera till både pengar och den politiska staten (ibid., 53). 

 

1.1 Problemformulering 

 
Internationell lag fastslår att det är olagligt att sätta någon i förvar med basis att ha rest in i ett 

land utan tidigare tillstånd, i och med rätten att söka asyl (UNHCR, 2019, 5). Däremot är det 

för suveräna stater inte uppenbart att internationella lagar måste upprätthållas när det kommer 

i konflikt med nationella intressen. Internationell lag saknar jurisdiktion i ett anarkiskt 

system. Ett land som fått kritik för att (de anses) strida mot denna lag är Australien och deras 

strategi ‘offshore processing’. Strategin innebär att båtmigranter, som försökt immigrera till 

Australien, placeras på öarna Manus (tillhörande Papua Nya Guinea) och Nauru (självständig 

östat) samt Christmas Island (tillhörande Australien). Dessa inrättningar har omringats av 

kontroverser angående kränkningar av mänskliga rättigheter (Human Rights Watch, 2019). 

FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter Michelle Bachelet har exempelvis öppet 

kritiserat ‘offshore processing’ och den diskurs som kretsat kring den. Hon menar att 

narrativet kring frågan i Australien karaktäriseras av misinformation, diskriminering och 

rasism, och pekar ut islamofobi som en betydande faktor (Laschon, 2019). Hon går vidare 

med att påpeka den allmänna trenden av sådana praktiker runt om i världen.  

Targeting migrants as convenient scapegoats for a range of society's troubles is a practice 

that is certainly not limited to Australia (ibid.). 
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Australiens premiärminister, Scott Morrison, har i sin tur kritiserat en s.k. “negativ 

globalism” och FN:s inblandning i styrningen av självständiga länder (ibid.).  

 

Australien har genomgående fått motta kritik av denna policy från bl.a. 

människorättsorganisationer, sina egna medborgare samt FN (Petrén, 2018). Däremot har 

likasinnade policys fortsatt att försvaras och implementeras av båda sidor av det politiska 

spektrat (Phillips, 2017, 1). Det är därför intressant att observera på vilket sätt denna breda 

acceptans manifesteras inom politiken och legitimeringen av dessa praktiker.  

 

Inom migrationspolitik kan flyktingförvar placerat offshore ses och tolkas som en symbolisk 

manifestering externalisering av gränsen. Begreppet ‘Externalisering av gränsen’ innebär 

bl.a. att människor får det allt svårare att söka asyl. Forskaren Jeff Crisp menar att denna 

strategi som är utformad för att exludera asyl, leder till hot gentemot mänskliga rättigheter 

och underminerar internationell “refugee regime”. Externalisering av gränsen inom 

migrationspolitik som ett hot för mänskliga rättigheter, detta gäller också australiens offshore 

flyktingförvar (Crisp 2020). Vi är intresserade av att kolla på The Production of Space. Som 

en manifestering av denna teori, utövat av stater, har vi flyktingförvar. Mountz menar att 

förvar på detta sätt är en straffåtgärd som bygger på geografisk isolering (2012, 91). Denna 

geografiska isolering som Mountz talar om förstärks ytterligare då det inte enbart är väggar 

som isolerar. När det kommer till Australien har staten även isolerat migranter genom att 

placera de på öarna Manus och Nauru i Stilla Havet. Därav blir Australien ett mer extremt 

eller uppenbart fall av production of space, vilket förenklar analysen.  

 

I Australiens offshore flyktingförvar ingick år 2013: Christmas Island, Nauru och Manus. 

Trots att Christmas Island tillhör Australien, så klassas ön som externaliserat territorium till 

Australien (Britannica 2020). Enligt Godfrey & Milne (2006, 500-501) så grundar sig denna 

externa territoriet i Australien på att människor här inte ska kunna använda denna plats för att 

komma in i landet. Detta innebär alltså att man inte kan söka asyl här, vilket vissa menar går 

emot asylrätten. Christmas Island blir en del av av Australiens “subnational island 

jurisdictions” (ibid.). Alltså även om man först hamnar på Christmas Island, är policyn att 

man ska skickas vidare till Nauru eller Manus (Presskonferens 24 september 2013). 

 

Australien blir även ett passande fall då det inspirerat andra stater, såsom Storbritannien och 

Danmark, att planera liknande hantering av migranter. I Storbritannien har man för andra 
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gången inlett planering av möjliga offshore faciliteter för asylprocessing som liknar den 

Australiska modellen. Även Danmark kom år 2018 med ett likasinnat förslag om att placera 

icke-medborgare som begått brott men inte går att deportera till en ö utanför fastlandet 

(Flynn, 2020). År 2011 och 2012 fördes propositioner i Kanada som hade inspirerats av den 

australiska modellen som menade till att införa krav på ett års flyktingförvar för asylsökande 

som anlänt med båt (Mountz et. al., 2013, 523). 

 

1.2 Syftesformulering:  

 
Syftet med denna uppsats är att analysera och undersöka på vilket sätt stater legitimerar sitt 

användande av rum, i detta fall genom placeringen av migranter i flyktingförvar på öar 

utanför den egna gränsen. Vi vill alltså analysera på vilket sätt stater rättfärdigar en specifik 

policy som leder till platsskapande åtgärder (production of space). Vi vill genom detta få en 

förståelse för hur man som stat skapar mandat för en relativt unik policy. I synnerhet en 

såpass kontroversiell sådan som man kan hävda att Operation Sovereign Borders är.  
 

1.3 Frågeställning: 

 
Hur legitimerar den Australiska staten Operation Sovereign Borders och dess offshore 

flyktingförvar?  

 

1.4 Bakgrund: Operation Sovereign Borders 

 
Operation Sovereign Borders3 (OSB) är en australisk militärledd operation som syftar till att 

skydda de marina gränserna. Operationen inleddes efter regeringsbytet år 2013 och går under 

målen att skydda gränserna, bekämpa människosmuggling och stoppa folk från att riskera 

sina liv på havet (Department of Home Affairs, u.å.). Det var ett av Tony Abbotts 

3 På svenska översätts detta ordagrant till Operation Suveräna Gränser 
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(premiärminister fr.o.m. 2013) vallöften (Murphy, 2013). OSB är den nyaste av Australiens 

tuffa gränsskyddsoperationer, den har föregåtts av en något mildare “Firm but Fair” policy 

från år 2007 samt en från år 2001 “The Pacific Solution” som, likt OSB, placerar flyktingar 

på öarna Manus (tillhörande Papua Nya Guinea), Nauru (självständig ö-stat) och Christmas 

Island (tillhörande Australien). Proportionerna mellan migranter som anländer till Australien 

via luft- kontra vattenvägen fluktuerar från år till år (Phillips, 2015, 7). Människosmuggling 

sker i båda fall, men är mest uppenbar och möjligen vanligast när det kommer till 

båtankomster. En rapport från 2013 menar att en omfattande majoritet av de som anländer 

vattenvägen har gjort så via människosmugglare (Barker, 6). Dessa flyktingförvar, där de 

som inte återvänds till båtens ursprungsland placeras, har motstått internationell och nationell 

kritik till följd av de hårda levnadsförhållanden som rapporterats om. Exempelvis dog en 

migrant 2014 till följd av de upplopp som tog plats på Manus - där bl.a. lägrets egna 

säkerhetsvakter deltagit i misshandel av migranter. Även en mängd självmord och medicinsk 

försummelse har rapporterats (Baker, 2019). Läkare varnar om ett livshotande läge och 

vittnar om den psykiska ohälsan inom flyktingförvaren, specifikt hos barn. En av barnläkarna 

på ön, David Isaacs, berättar att det värsta han sett var en sexåring som försökt hänga sig med 

ett staket (Petrén, 2018). 
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2. Tidigare forskning 

 

Alison Mountz har, tillsammans med olika konstellationer av forskare, varit tongivande inom 

migrationsforskning och externalisering av gränser. Till exempel myntade hon tillsammans 

med Jennifer Hyndman termen “neo-refoulement”. Det är en term som anspelar på 

non-refoulement och hur stater går till väga för att komma runt flyktingkonventionen från år 

1951 (2008, 250). Non-refoulement är en princip som ingår i artikel 33 i 

flyktingkonventionen som säger att stater inte får återlämna flyktingar till ursprungslandet vid 

risk för deras liv eller frihet baserat på deras “ras”, religion, politisk åsikt eller tillhörande av 

social grupp (1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, artikel 33). 

Neo-refoulement beskriver en geografiskt baserad strategi för externalisering av asyl, genom 

att återvända migranter och asylsökare till ursprungslandet alternativt till transitländer. Detta 

hindrar asylanspråk på det egna territoriet. Australiens policys leder till neo-refoulement via 

geografier av uteslutning (Hyndman & Mountz, 2008, 250). Här illustreras den centrala roll 

som geografin och därmed även rum har i den nutida utvecklingen av flykting- och 

migrationsfrågor. Hyndman och Mountz forskning pekar på den förändring som skett i och 

med dessa geografiska strategier och menar att det visar hur asyl allt mindre framställs som 

en fråga om skydd för flyktingar inom internationell lag, utan allt oftare som en fråga om 

säkerhet för mottagarlandet (ibid.). Denna forskning är central för utmärkningen av de trender 

som denna uppsats tar upp, däremot på ett mer generaliserande plan än denna enfallsstudie. 

 

I den vetenskapliga artikeln ‘Conceptualizing detention: Mobility, containment, bordering, 

and exclusion’, lyfter Mountz bl.a. upp hur stater, istället för att försöka stoppa mobiliteten av 

migranter, använder sig utav flyktingförvar av migranter som ett maktmedel i form av 

isolerings- och kontrolltekniker. Dessa kontrolltekniker kommer i form av flyktingförvar, 

diskurser, lagar och policys. Genom dessa tekniker kan man kontrollera och reglera deras 

mobilitet men också exkludera dem från samhället. På så vis kan man påverka och forma 

migranters rörlighet. Flyktingförvar av migranter används ofta av stater genom en diskurs av 

“fear of the unknown” (rädsla för det okända). Där målas det upp att migranter utgör ett hot 

gentemot medborgare p.g.a. deras odefinierbarhet. Deras kroppar/identiteter målas upp som 

sådana som kan vara vem som helst och göra vad som helst utifrån ett främlingsfientligt 

perspektiv. Man beskriver ofta migranter som bråkiga och vilda och misstänkliggör dessa 
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kroppar/individer. (Mountz et al. 2013, 525-526). Utifrån den här teorin fungerar alltså 

flyktingförvar som ett sätt att isolera dessa individer och exkludera dessa från samhället. Det 

bidrar till att diskursen kring migranter som ett hot uppehålls och kontrollen av derar 

mobilitet rättfärdigas.  

 

En sådan tolkning av flyktingförvar pekar på det strategiska användandet av geografi, detta 

exemplifieras av flyktingförvarens typiska spridning och avlägsenhet (Conlon, Hiemstra & 

Mountz, 2017, 3). Genom denna geografiska isolering beskrivs flyktingförvaren som en 

bestraffande åtgärd (Mountz, 2012, 91). Huruvida dessa flyktingförvar är belägrade nära eller 

avlägset landsgränser är dem fortfarande ett upprätthållande av nationsgränser. Där kan 

icke-medborgare hållas just på grund av deras icke-medborgarskap (Conlon, Hiemstra & 

Mountz, 2017, 8). Detta går följaktligen att applicera på fallet kring Christmas Island, Nauru 

och Manus.  

 

Offshore processing är ett nytt fenomen. Denna organisering på öar har fått stor betydelse för 

migrationsprocessen för ex. Australien. Öar som Manus och Nauru har inom offshore 

processing blivit en exterritoriell gräns till Australien, där gränsen för “illegala” båtmigranter 

rör sig längre än Australiens nationsgräns. Tredjeparts länder som Papua Nya Guinea och 

Nauru får agera som en del av denna nationsgräns. Detta resulterar i att värdlandet överför 

ansvaret inom Genèvekonventionen och flyttar gränsen längre ifrån det egna territoriet 

(Yuval-Davis, Wemyss & Cassidy, 2019, 135-136). 

 

Med hänseende till den specifika policyn har bl.a. van Berlo utfört en kritisk diskursanalys av 

OSB ur ett ‘crimmigration’4 perspektiv. Australiens avskräckande policy beskrivs som stark 

och konsekvent. Han menar att immigranter kategoriseras baserat på transportsätt (båt eller 

flygplan). Detta leder till en bild av en enhetlig grupp av illegala och icke-förtjänande 

båtmigranter, “krimmigranter”, som gör affärer med människosmugglare. Den dominanta 

diskursen samt offshore processing skapar simultant en “högljudd panik” som tillåter staten 

en “tyst manövrering” - dessa processer är sammanvävda och förstärker varandra. I sin tur 

möjliggör detta statens restriktiva immigrationsåtgärder (2015, 75). Detta banar vägen för 

analysen då det kan förväntas att finna liknande diskurser i studien. Samtidigt särskiljer både 

teorin och WPR-metoden uppsatsen. 

4 Crimmigration, dvs brottslighet och immigration sammansatt 
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I allmänhet kan sägas att inriktningen ingår i ett relativt nytt forskningsfält. 

Migrationsforskningen har ganska sent och inte så omfattande anammat studiet av rum 

(Scheibelhofer, 2016, 75). Sammanfattningsvis utmärker forskningen som presenterats en 

trend (eller antydan till trend) inom immigrationspolitik som använder sig av diskurser och 

geografiska strategier vilket resulterar i uppbyggandet av flyktingförvar på avlägsna platser.  
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3. Teori 
Uppsatsen kommer använda Henri Lefebvres teori Production of Space. I denna studie 

kommer produktionen av rum appliceras på hur Australien legitimerar Operation Sovereign 

Borders. Vi kommer översätta ‘Space’ till rum, vilket vi har funnit görs i översättningar av 

Lefebvre och av andra som forskar om konceptet ‘space’ exempelvis Rönnlund & Tollefsen 

(2016, 19). 

 

3.1 The production of space  

 
“Space is at once result and cause, product and producer”  

(Lefebvre 1991[1974], 142) 

 

Lefebvre ser rum som både produkt men också dess producent (ibid.). I Henri Lefebvres teori 

kring The production of space, beskriver han rum/rumslighet som en social konstruktion. Han 

lyfter upp hur rum kan tolkas som något mer än fysiskt. En vital fråga är: vad innebär 

produktion av rum? (Lefebvre 1991[1974], 15). Teorin The production of space kan 

argumenteras som det viktigaste bidraget till studiet av rum. Lefebvre menar att tid och rum 

är invecklat sammankopplat som produktionssätt. Vidare antar han att rum är både en produkt 

samt en determinant, alltså en process av sociala aktioner och relationer (Zieleniec, 2008, 60). 

Det är alltså av vetenskapligt intresse att inte enbart fokusera på den essentialistiska synen på 

rum, som ser rummet som något objektiv som står utanför mänsklig påverkan. Detta har ofta 

inte varit fallet inom forskningen kring migration. Man bör därför kolla på det relationella 

rummet (Scheibelhofer, 2016, 76). Rumsliga relationer produceras av maktrelationer och 

social ojämlikhet, detta uppvisar ett behov av ett sådant perspektiv inom 

migrationsforskningen, till följd av den metodologiska nationalismen inom fältet (ibid., 73). 

Rummet, menar Lefebvre, är en produkt av maktdomänen - dvs ekonomiska, ideologiska och 

politiska krafter som vill kontrollera aktiviteterna inom rummet (Zieleniec, 2008, 61). Hans 

teori har på allt senare tid ansetts intressant inom forskning av internationella relationer, i 

synnerhet kopplat till kritiska perspektiv på territoriella konflikter i relation till stater 

(Brenner & Elden 2009, 353-354).  
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3.1.1 Socialt rum  

Inom Lefebvres teori kommer vi huvudsakligen utgå från hans begrepp socialt rum. Socialt 

rum är något som är beroende av sociala förhållanden, och en social konstruktion. I ett citat 

lyfter han upp; “(Social) space is a (social) product” (Lefebvre 1991[1974], 26). Inom socialt 

rum producerar de tidigare nämnda kategorierna: representational space, representations of 

space och spatial practice det sociala rummet (ibid., 38-39).  Lefebvre menar att då rum är 

socialt konstruerat så kan rum bli ett produktionsmedel, kontrollmedel och ett sätt att utöva 

domination i relation till rum (ibid., 26). Socialt rum kan då användas för att analysera och 

undersöka samhället. Skapandet av rum är, menar Lefebvre, egentligen en del av en större 

process. Produktionen av rum förklaras genom att de anses vara nödvändiga och fyller en 

samhällelig funktion. Därav drivs de av större processer och strukturer inom samhället och är 

på så vis socialt konstruerade (ibid., 33-34). Lefebvre lyfter att man kan se rum utifrån olika 

intersektionella rumsligheter, där produktion av rum kan ses utifrån olika maktrelationer. Där 

är makt centralt i produktionen av rum (ibid.).  

 

Lefebvres teori undersöker även statens roll inom rum. Hur definieras en nation? Ofta ses en 

stats territorium och gränser som naturliga. När det kommer till nation, natur och ideologi så 

utesluter man ofta inom diskursen att lyfta upp rum och rumslighet. Exempelvis kopplas 

mentalt rum, som man identifierar sig med, ofta ihop med reellt rum, rum uppkommet av 

sociala och politiska skäl. Alltså tas den nationella identiteten och nationsgränserna för givna. 

Skapandet och idén av nationen och nationskapet leder till olika former av statligt våld, detta 

då den politiska makten styr, kontrollerar och exploaterar. Dessa krafter värnar om statens 

intresse och styre (Lefebvre 1991[1974], 112).  
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4. Metod 
 

Under detta avsnitt kommer vi lyfta upp metoden för vår uppsats. Att ha en utarbetad metod 

är en väsentlig del för uppsatsens utformning och för att kunna utföra en nyanserad och 

helomfattande analys. Uppsatsen är en kvalitativ enfallsstudie, då vi använder teorin för att 

förklara hur OSB legitimeras är detta en teorikonsumerande studie (Esaiasson et. al. 2017, 

42-43).  

 

Denna uppsats kommer använda Carol Bacchis metod What’s the problem represented to be? 

(WPR). Denna metod används för att kritiskt granska och ifrågasätta naturliga föreställningar 

kring sociala och politiska problem och hur makt utövas inom dessa ramar (Bergström & 

Ekström 2018, 271). Eftersom vi valt att kritiskt undersöka hur OSB och flyktingförvar 

legitimeras har vi valt att använda oss utav WPR-metoden i vår uppsats då den kommer 

kunna hjälpa oss besvara vår frågeställning. Vi kommer applicera WPR-metoden på vårt 

material, och där undersöka hur politiken diskuterar och legitimerar denna policy. 

 
Både Bacchi och Lefebvre är konstruktivitiska i sin utformning. Production of space menar 

att rumsliga relationer konstrueras av maktrelationen. Bacchi ifrågasättande av naturliga 

föreställningar kan liknas vid Lefebvres kritik av den essentialistiska synen på rum och det 

sociala. På så sätt är alla svar på Bacchis frågor ett svar på hur staten skapar ett socialt rum. 

När staten representerar problemet inom OSB så legitimerar de policyn och samtidigt 

producerar ett socialt rum. 

4.1 Analytiska verktyg 

Vi kommer använda Carol Bacchis metod kring ‘What’s the problem represented to be’ som 

analytiskt verktyg för att besvara frågeställningen. WPR-metoden grundar sig ursprungligen 

på policy-studier (Bergström & Ekström 2018, 271), vilket är en anledning till att vi använder 

oss utav den i vår uppsats. 

 

WPR-metoden grundar sig på en diskursanalytisk utgångspunkt och bygger på sex frågor. 

Här nedan lyfts dessa upp: 
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“1. What’s the ‘problem’ [...] represented to be in a specific policy? 

2. What presuppositions or assumptions underlie this representation of the ‘problem’? 

3. How has this representation of the ‘problem’ come about? 

4. What is left unproblematic in this problem representation? Where are the silences? Can the 

‘problem’ be thought about differently? 

5. What effects are produced by this representation of the ‘problem’? 

6. How/where has this representation of the ‘problem’ been produced, disseminated and 

defended? How could it be questioned, disrupted and replaced?” 

(Bacchi 2009, xii)  

 

Av Bacchis sex frågor kommer vi avgränsa oss till tre av dessa sex. Vi kommer att utgå från 

dessa frågor (vår översättning av Bacchi 2009, xii): 

(1) Vad är problemet representerat att vara inom en specifik policy? 

(2) Vilka antaganden ligger till grund för denna framställning av ”problemet”? 

(4) Vad lämnas oproblematiskt inom denna problemrepresentation? Var finns 

tystnaderna? Kan man tänka på problemet på ett annorlunda sätt?  

 

Vi har valt dessa tre frågor då dem kommer hjälpa oss besvara frågeställningen. Fråga 1, 

hjälper oss med det då vi undersöker en specifik policy, d.v.s. OSB. Det problem som 

representeras ligga till grund för policyn kan argumenteras vara den främsta delen av 

legitimeringen av OSB. Denna fråga blir den stora grunden för arbetet, medan de följande två 

kommer att leda till en fördjupning av frågeställningen samt teorin. Fråga 2 kommer tillåta 

oss att undersöka de underliggande faktorerna av legitimeringen, och analysera vad som 

ligger bakom de uttalanden uppsatsen undersöker. Fråga 4 kommer att på samma sätt 

fördjupa analysen men kolla på “mellanrummen” i legitimeringen, och problematiserar vad 

som tas för givet. Detta är speciellt intressant för vår frågeställning då vi kollar på hur staten 

legitimerar sitt arbete, det som lämnas osagt eller antas självklart är också en del av den 

processen. 

 

Vi har därav valt att utesluta tre av Bacchis frågor ur vår metod. Dessa tre har vi uteslutit dels 

på grund av den plats- och tidsbrist vi har. Av de sex frågorna anser vi att dessa tre har minst 

relevans till vår frågeställning. Fråga 3 täcks delvis i bakgrunden då det ligger till grund för 

hur policyn kom till plats, men ytterligare fördjupning anser vi inte vara relevant. Fråga 5 

14 



 

svarar inte heller på vår forskningsfråga då följderna av legitimeringen inte är vårt subjekt. 

Även fråga 6 går utanför vår frågeställning i.o.m. att den delvis syftar till att svara på 

alternativa tillvägagångssätt. Var och hur problemrepresentationen har producerats, spritts 

och försvarats svarar vi till viss del på då det har skett inom materialet vi undersöker.  
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5. Material 

5.1 Avgränsning av materialet 

För att kunna besvara frågeställningen kommer vi behöva avgränsa uppsatsen. Vi vill 

begränsa vårt material till tid och plats, delvis för att kunna göra materialet mer praktiskt och 

användbart. Vi kommer använda oss utav ett urval av material från år 2013, detta beror på 

flera faktorer. Den största faktorn är att uppsatsen kommer undersöka hur Australien 

legitimerat Operation Sovereign Borders, som inleddes år 2013 i och med parlamentsvalet 

där Abbott-regeringen tillsattes (Donnison 2014). Vi vill också avgränsa oss i tid eftersom 

flyktingförvar som fenomen blivit allt större och växande fenomen som utvecklas i en “ny” 

riktning under 2010-talet (Kassie 2019). Ett ytterligare tillägg som påverkat denna tidsram är 

att flyktingförvar på Nauru och Manus återöppnades år 2012, vilket ledde till att det fördes en 

mediedebatt (Rourke 2012).  

Under hösten efter regeringens tillträde kom veckovisa presskonferenser…. Materialet består 

av tre presskonferenser under hösten 2013.  

 

Därför är det av intresse att undersöka hur dess återöppnande legitimerades, och undersöka 

regeringens diskurser kring flyktingförvarspolitiken. 

 

 

5.1.2 Material av presskonferenser 
 

● Press Conference - Initial Weekly Briefing: Operation Sovereign Borders. 24 

September 2013 

● Press Conference - Operation Sovereign Borders Update. 6 December 2013 

● Press Conference - Operation Sovereign Borders Update. 13 December 2013 

Medverkande: The Hon. Scott Morrison MP - Minister for Immigration and Border 

Protection och Lieutenant Angus Campbell - Commander of Operation Sovereign Borders 

(Australian Border Protection, u.å.) 
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5.1.3 Urval av material 

 
Vi har valt att utgå från ett urval av de veckovisa presskonferenser som hölls vid lanseringen 

av OSB utav Scott Morrison, dåvarande “Minister of Immigration and Border Protection” 

(minister för immigration och gränsskydd), samt den militära befälhavaren för OSB Angus 

Campbell. Detta val har gjorts för att det är direktkommunikation om policyn från staten och 

de ansvariga inom militären. Dessa veckovisa presskonferenser sträcker sig från den 24:e 

september 2013 till den 17:e januari 2014 och består av totalt 16 presskonferenser. Med 

anledning av tidsbegränsning har vi gjort ett urval på tre presskonferenser som vi anser bäst 

kan besvara vår frågeställning. De aktuella presskonferenserna är de där legitimeringen av 

OSB är mest framträdande, specifikt i synnerhet till vårt fokus på flyktingförvar. En av 

konferenserna är den första i följden, vilken kändes viktig för att analysera hur australiska 

staten etablerar sin legitimering av policyn. Följande två är från senare i ordningen, vid det 

tillfället hade policyn sett effekter och man fick rättfärdiga mer praktiska realiteter än de 

planer som man främst rättfärdigade i den första.  

 

Trots att Tony Abbott var premiärminister under tiden och därför den huvudsakliga personen 

som gick till val med OSB som löfte, har vi funnit att Scott Morrison är mer relevant för att 

representera statens legitimering (Karlsen & Phillips, 2017, 2). Detta har vi gjort då hans post 

som “Minister of Immigration and Border Protection” bär huvudansvaret för OSB utifrån 

regeringens sida. Angus Campbell som i sin tur bär huvudansvaret från militärens sida och 

hans roll i denna legitimering anser vi spela en något mindre roll då vi besvarar hur staten 

legitimerar OSB och vi anser att Scott Morrison är en mer direkt representant av staten. 

Huvudsakligen kretsar Campbells uttalanden kring sakliga operativa uppdateringar. Däremot 

är Campbells uttalanden fortfarande relevanta för vår undersökning då staten har valt att låta 

honom representera denna policy i ett sammanhang då man förmedlar operationens nytta och 

därmed legitimitet till det australiska folket. Hans medverkan i presskonferenserna signalerar 

även från statens sida den säkerhetspolitiska signifikansen av policyn.  

 

Anledningen till att vi valt presskonferenser som material är att vi anser det vara en tydligare 

manifestering av statens legitimering än exempelvis det juridiska material som man tagit fram 

i utvecklingen av policyn. Presskonferensen är en enklare länk till det australiska folket och 
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till möjliga migranter än t.ex. juridiska propositioner. Eftersom vi gör en diskursanalys är 

presskonferenser ett mer lämpligt material då det visar vilka diskurser som policyn präglas 

av. 

 

5.2 Källkritik 

 

Vi är medvetna om att det kan finnas partiskhet och egenintresse i både journalisternas frågor 

och i de svar som ges. Däremot anser vi att det snarare hjälper oss att besvara vår 

forskningsfråga då detta material är en reflektion av hur staten rättfärdigar OSB. Det vill säga 

att det vi är intresserade av är hur de valt att formulera sig. Materialet är redan transkriberat 

på Australian Border Force (Australien gränsbevakning) hemsida. Dock har en del av 

journalisternas frågor inte uppfattats av transkriberingen, och har då hänvisats som 

“indistinct” (otydligt). I studien har vi dock inte försökt tyda vad dessa frågor kan ha varit, 

bl.a. då vi inte haft behov av dessa. Dessa oklarheter i transkriberingen skulle eventuellt 

kunna tyda på en tendens hos Australian Border Force. Däremot är detta inget problem för 

uppsatsen, anser vi, då vi återigen fokuserar på det som staten vill ska kommuniceras till 

allmänheten. Tendensen är i många fall objektet som vi kommer undersöka. I analysen 

kommer vi analysera och lyfta tendensen som finns i presskonferenserna, bl.a. under 6.3.1 

“Synen på frihet” (Esaiasson et. al., 2017, 294-295). 
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6. Analys och diskussion 
 

6.1 Fråga 1: Vad är problemet representerat att vara inom en 

specifik policy?  

 

Problemet framställs genomgående inom materialet som illegal båtmigration, vilket är OSB:s 

huvudsakliga syfte att motverka. Detta finner vi exempelvis i hur Scott Morrison presenterar 

OSB på första presskonferensen. 

 

“Operation Sovereign Borders is the government’s response to stopping the flow of 

illegal boat arrivals to Australia that commenced and occurred during the previous 

government where more than 50 000 people arrived illegally by boat in Australia on 

more than 800 such vessels…” (Presskonferens 24 september, 2013). 

 

Här anmärker Morrison även att problemet har uppkommit under den förra regeringen. Vilket 

kan vara en antydan till att den regeringens (mindre strikta) immigrationspolitik är det som 

lett till problemets betydande storlek. Vid tillfället för presskonferensen har 

Abbott-regeringen precis tillträtt och Morrisons antydan om den tidigare regeringens mjukare 

inställning fortsätter bekräftas då han understryker att Abbott-regeringen kommer ha en 

tuffare inställning till problemet. Det är en fråga om gränsskydd, menar han, och de kommer 

att stoppa båtarna (ibid.).  

 

Gemensamt för den problemrepresentation vi observerat är alltså den illegala båtmigrationen, 

vilket är det största fokuset för Morrison. Utöver den direkta kopplingen till illegala 

verksamheter har vi funnit två anknytande teman. Morrison lyfter dessa konsekvenser bland 

sina första anmärkningar: kostnaden för skattebetalarna, över 9 miljarder australiska dollar, 

och de dödsfall som skett under föregående regering, över 1100 (Presskonferens 24 

september, 2013). Det vill säga den ekonomiska aspekten och dödsfall på havet. Gemensamt 

för båda är att de uppkommit till följd av den illegala båtmigrationen som innebär det 

övergripande problemet. 

19 



 

6.1.1 Kostnader för Australien 

 

Den ekonomiska belastningen som denna båtmigration inneburit på australiska skattebetalare 

är en av de anledningarna som understryks som en del av “problemet” (Presskonferens 24 

september, 2013). Den ekonomiska aspekten används på två sätt för att presentera olika 

aspekter av problemet. Delvis, som tidigare nämnt, legitimerar man operationen genom att 

presentera problemet med båtmigration som en stor kostnad för skattebetalarna. Morrison tar 

i Presskonferensen den 24 september 2013 även regelbundet upp den avsaknad av pengar 

som den förra regeringen hade lämnat i budgeten fr.o.m. den 1 januari 2014. Detta innebär att 

de flyktingförvar som fanns på plats innan OSB introducerades var underfinansierade. Detta 

legitimerar i sin tur de planer på att bygga ut verksamheten som OSB innefattar. 

Sammantaget kan man utläsa att det ena legitimerar det andra, i och med att staten förväntar 

sig spara pengar på att stoppa båtarna kan man motivera de pengar som läggs på offshore 

processing.  

 

6.1.2 Det farliga havet 

 

Förlusten av liv på havet, och farorna i att lita på människosmugglare i försök att nå 

Australien via båt representeras som en del av problemet (Presskonferens 24 september, 

2013). Denna del av problemrepresentationen är till synes unik inom denna kontext, då den är 

ensam i att lyfta de existerande farorna för migranterna. Resterande delar talar snarare om 

faror för Australien och dess invånare.  

 

Under presskonferenserna lyfts genomgående upp att människosmugglarna är ett problem för 

OSB, det lyfts hur illegala båtmigranter är ett offer för människosmugglare, då dessa luras 

och manipuleras av dem (Presskonferens 6 december, 2013). Rykten kring att offshore 

flyktingförvar är fulla har exempelvis spridits från människosmugglare. Genom att lita på 

smugglare sätter immigranterna sig i en livshotande situation. Ett skäl till att OSB behövs är 

för att göra det svårare för den illegala båtmigrationen. Med hjälp av OSB kan dessa liv 

räddas (Presskonferens 13 december, 2013). Morrison menar, som tidigare nämnt, att havet 

innebär en fara och att 1100 dödsfall har skett i samband med båtmigrationen innan 

Abbott-regeringens tillträde (Presskonferens 24 september, 2013). Båtarna 
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människosmugglarna använder beskrivs under presskonferenserna som extremt farliga, 

osäkra och odugliga att använda. Ett flertal båtar människosmugglare använt sig av har 

kapsejsat, detta kommenteras inom presskonferenserna som ett förödande problem. Att 

illegala båtmigranter utsätter sig för livshotande risker anses dessutom vara till ingen nytta då 

de oavsett inte kommer få tillträde till Australien (Presskonferens 6 december, 2013). 

 

Vidare används denna problemrepresentation då Campbell riktar sig till möjliga framtida 

båtmigranter och för argumentet att oavsett om man klarar av den farliga resan, kommer man 

garanterat hamna på Manus eller Nauru (Presskonferens 13 december, 2013). På så sätt 

legitimerar man OSB genom att yrka för den absoluta effektiviteten av policyn. Inom 

presskonferenserna används det både som en del av problemet samt som en 

avskräckningsteknik. 

 

6.1.3 Illegal båtmigration 

 
Scott Morrison lyfter att det är problematiskt att ge ut permanent uppehållstillstånd till 

båtmigranterna som kommit till Australien illegalt. Detta eftersom att det sänder ut en signal 

som inte ligger i Australiens intresse. 

 

“We believe that handing permanent visas to people who have arrived illegally by 

boat, regardless of when they have arrived, sends the worst possible message” 

(Presskonferens 6 december, 2013). 
 

Han menar att genom att ge båtmigranter permanent uppehållstillstånd legitimerar man deras 

“illegala” flyktingväg. På så vis, framhäver Morrison, kommer det innebära att fler kommer 

göra samma sak, fler kommer fly illegalt med båt till Australien vilket han ser som 

problematiskt. Han menar att genom att införa OSB och stoppa denna flyktingväg bekämpar 

man denna problematik (Presskonferens 24 september, 2013; 6 december, 2013).  

 

Som tidigare nämnt, beskyller främst Morrison den tidigare regeringen som bidragit till 

problemet med illegal båtmigration till Australien.  Sedan införandet av policyn OSB menar 

Scott Morrison att båtflyktingarna till Australien minskar. Han jämför med den tidigare 
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regeringen, där inte alla illegala båtmigranter hamnade i offshore flyktingförvar, vilket han 

lyfter som problematiskt. Hans egna regering har däremot, genom OSB, lovat att alla 

båtflyktingar ska hamna i offshore flyktingförvar (Presskonferens 13 december, 2013). 

Genom OSB menar Morrison att man minskat det antal som försökt fly illegalt via båt till 

Australien. Genom att avskräcka från denna flyktingväg har man lyckats med OSB (ibid.). 

Problemet man bekämpar inom OSB handlar om att stoppa den irreguljära “illegala” 

båtmigrationen till Australien. På många sätt och vis används OSB som en strategi till 

avskräckning, för att hindra andra att försöka fly illegalt med båt till Australien (ibid.) 

 

Slutligen kan konstateras att det finns ett flertal problem som OSB strävar att bekämpa. Dessa 

problemen står inte för sig själva, utan går in i varandra. Då Bacchis fråga 1, lyfter upp vilket 

problem policyn försöker bemöta, svarar man då också på hur staten legitimerar policyn 

OSB. Till följd av den beskrivande karaktären av frågan så besvaras den mer konkret. Detta 

kommer att stå till grund för vidare analys där teorin kommer att vävas in. 

 

6.2 Fråga 2: Vilka antaganden ligger till grund för denna 

framställning av “problemet”? 

6.2.1 Antagande: Illegal migration 

 

I presskonferenserna nämns termen “illegal” av Morrison och Campbell konsekvent. Detta 

lägger grunden för hur framställningen av problemet kommuniceras. Illegala inträdesfartyg, 

illegala ankomster och illegala immigranter är exempel på hur ordet illegal tillämpas för att 

appliceras på problemet båtmigration (Presskonferens 13 december, 2013). Antagandet som 

lyfts bygger alltså på att alla försök att ta sig in i Australien via båt utan visum är illegala. 

Som tidigare nämnt är det inte illegalt att söka asyl, utan det är en mänsklig rättighet. 

Däremot är människosmuggling illegalt.  

 

Sett ur teorin Production of Space, är användandet av begreppet “illegal” av intresse då man 

menar att maktdomänen och dess ekonomiska, ideologiska och politiska krafter är ursprunget 

till rummet och söker kontrollen av rummet (Zieleniec, 2008, 61). Här är maktdomänen 

staten och den diskursiva användningen av ‘illegal’ förmedlar detta antagande. Detta skapar 
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en legitimering för användningen av de frihetsberövande rummen på Manus och Nauru. 

Utformningen av de rummen innebär den yttersta kontrollen av rummet som en stat kan ha - 

frihetsberövning.  

 

Antagandet som betonas under presskonferenserna är att då människosmuggling är illegalt så 

blir de som använder sig utav den typen av tjänster illegala. I förlängningen ses därför deras 

försök till asyl också som det. Scott Morrison kriminaliserar på detta sätt immigranterna, han 

menar att då de har försökt komma till Australien illegalt, är de illegala migranter 

(Presskonferens 24 september, 2013; 13 december, 2013). Utifrån Lefebvres teori kring 

produktion av rum menar han att språket spelar en stor roll. Inom det sociala rummet kan 

språket och diskursen producera dessa rum. Då rum är socialt konstruerade kan man tolka 

produktionen av språket och diskursen som en del av produktionsfaktorerna av det sociala 

rummet (Lefebvre 1991[1974], 5, 69-70). Därav är presskonferenserna relevant för teorin, då 

de producerar diskurser om rum. På så vis går det att mena att Morrison och Campbell 

använder sig utav språket för att producera den “illegala migranten” och dess tillhörande rum. 

  

Diskussionen kring diskursen om den “illegala migranten” kan ses utifrån begreppet abstrakt 

rum, som förlitar sig på konsensus för att överleva. Denna konsensus förlitar sig på rådande 

diskurser, normer och lagar, när dessa anses brytas kan det på så sätt rättfärdigas att någon 

behöver gripa in (Lefebvre 1991[1974], 56-57). Genom kriminaliseringen av båtmigranter 

görs detta även till en säkerhetsfråga (vilket vi kommer utveckla under “Antagande: 

säkerhetshot för Australien”). Båtmigranterna bryter genom sin kriminalisering 

samhällsordningen, vilket innebär att man kan rättfärdiga ett handlande gentemot dem. Detta 

resonemang kan kopplas till utformandet av det fängelseliknande rummet på Manus och 

Nauru. Om en människa har gjort något illegalt, är man som samhälle överens om att den ska 

avtjäna ett straff där dens frihet berövas. När Morrison och Campbell beskriver dessa 

människor som illegala så legitimerar de den frihetsberövning som offshore processing 

innebär. Inom framställningen av problemet kriminaliseras på så sätt illegala båtmigranter, 

vilket legitimerar statligt ingripande och gör det möjligt att frihetsberöva dessa under 

fängelseliknande förhållanden. 
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6.2.2 Antagande: säkerhetshot för Australien 

 

Ännu ett antagande är att båtmigrationen är ett säkerhetshot för Australien. Detta signaleras 

tydligt genom att operationen går under flagget “border protection” (Presskonferens 24 

september, 2013). Det görs tydligt av bl.a. befälhavaren Angus Campbell då han gör sina 

första anmärkningar om OSB. 

 

“The operation is military-led and it is approached as a border security operation” 

(Presskonferens 24 september, 2013).  

 

Han understryker att det är en fråga om gränsskydd, som leds av militären. Detta grundlägger 

antagandet att denna båtmigration är ett säkerhetshot som måste hållas utanför gränsen och 

alltså inte inskränka Australiskt territorium. Därav legitimeras användandet av offshore 

processing, för att hålla hotet på avstånd. Denna legitimering förklarar skapandet av avståndet 

mellan fastlandet Australien och migranterna. 

 

Utifrån Lefebvre kan man koppla ‘säkerhetshotet’ till termen abstrakt rum. Antagandet om 

illegaliteten av migration som nämnts tidigare legitimerar det rum som flytkingförvaren 

utgör. Då detta antagande samverkar dialektalt med det om säkerhetshotet kan man istället för 

att direkt fokusera på rummen som skapas på Nauru och Manus här granska de rum 

migranterna utesluts från i Australien. Enligt Lefebvre innebär abstrakt rum ett tyst kontrakt 

av icke-våld. Det är det som gör att vi vet ungefär vad vi ska förvänta oss av människors 

beteenden, exempelvis på ett café eller på trottoaren. Detta ges ett socialt värde och via 

diskurser skapas en konsensus där vissa rum förväntas vara problemfria (1991[1974], 56). 

När båtmigranterna målas upp som ett hot, innebär de ett hot mot detta rum. Rummen hade, 

om detta hot släpptes in, inte längre varit problemfria. Det abstrakta rummet efterfrågar vid 

möjlighet ett respektfullt avstånd som understryker att på samma sätt som saker som tillhör 

mig, tillhör de inte dig, samma sak gäller för platser (ibid., 56-57). Platsen som inte tillhör 

migranterna är i detta fall Australien och det respektfulla avstånd som hålls är de hundratals 

kilometrarna mellan Australien och Manus respektive Nauru. Därav uppfylls Lefebvres 

förutsägelse att svaret på våldsformer - i detta fall säkerhetshotet - blir formellt och 

kategoriskt avvisat (ibid., 57). 

24 



 

 

En annan ingång till hur säkerhetshotet tolkas utifrån teorin, är att det rum som skapas för att 

skydda från det utmålade hotet, i sin produktion, bekräftar själva antagandet om hotet. Som 

mycket av teorin utgår från, produceras det sociala av rummet samtidigt som rummet 

produceras av det sociala. Det dialektiska förhållandet som Lefebvre menar är centralt för 

produktionen av rum utgår från att rum både är en produkt och ett produktionsmedel. Därmed 

kan det aldrig skiljas från staten eller från produktionskrafter såsom kunskap (1991[1974], 

85). Representations of space är i detta fall diskursen om säkerhetshot vilket staten använder 

som legitimering av rummet. Spatial practice är det faktiska rummet som skapas av staten, 

här ett offshore flyktingförvar som innebär restriktion av frihet. Representational space är det 

som rummet i sig förmedlar d.v.s. att dessa individer inte borde vara fria då de är ett 

säkerhetshot. Detta fungerar som sagt dialektiskt och dessa tre nivåer av rum skapar varandra 

och skapar tillsammans det producerade sociala rummet (Lefebvre, 1991[1974], 33). Alltså 

skapar diskursen kring säkerhetshot (representations of space) det upplevda rummet (spatial 

practice) och de båda skapar i sin tur diskursen av rummet (representational space) som 

signalerar att det finns ett säkerhetshot.  
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6.3 Fråga 45. Vad lämnas oproblematiskt inom denna 

problemrepresentation? Var finns tystnaderna? Kan man 

tänka på problemet på ett annorlunda sätt? 

6.3.1 Synen på frihet 

Den restriktion av frihet vi berört tidigare i analysen blir ett resultat av att ha offshore 

flyktingförvar. Men enligt Morrison är de fria, fria att antingen återvända till sitt 

ursprungsland eller att stanna kvar i flyktingförvaret. 

 
“Ultimately, if they're found not to be refugees, well, they'll remain in those centres 
until they decide to go home or if they're able to be voluntarily returned, then they 
will be” (Presskonferens 13 december, 2013).  

 

Det som lämnas oproblematiskt är användandet av ‘fri’ i denna kontext, då man enbart är fri 

att välja mellan två alternativ som en högre makt lagt fram. Vidare undrar en journalist hur 

läget ser ut om man har blivit beviljad flyktingstatus, hen undrar ifall man då är fri att “gå 

fritt”. Svaret blir då att man i nuläget i så fall är fri att röra sig på ön Manus (Presskonferens 

13 december, 2013). Då Manus som bekant är en ö insinuerar detta, vid tiden för uttalandet, 

att denna frihet inte sträckte sig utöver öns gränser. Observera att denna legitimering av 

flyktingförvaren har uppkommit från frågor av journalister. På så sätt har användningen av 

frihet problematiserats. Däremot är det statens svar vi är intresserade av, då det är dem som 

presenterar problemet. De framför ingen problematisering av detta utan framlägger det 

snarare som en självklarhet att de två alternativen innebär detsamma som frihet.  

 

Som kan utläsas ur analysen av de antaganden vi funnit, lämnas produktionen av rum till stor 

del oproblematisk inom diskursen. Denna användning av ‘frihet’ kan kopplas till ett 

lingvistiskt strukturalistiskt perspektiv. Detta perspektiv är något som Lefebvre öppet uttalat 

sig kritiskt till. 

 

“The systematic study of language, and/or the study of language as a system, have 

eliminated the 'subject' in every sense of the term” (Lefebvre 1991[1974], 61).  

 

5 Notera att vi kallat vår tredje fråga i ordningen för Fråga 4, då det är Bacchis fjärde fråga 
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Den lingvistiska strukturalismen missar alltså dialektiken som är väsentlig för Lefebvre. Det 

är inte bara språket som skapar rummet, utan de skapar varandra. Han menar att det (sociala) 

rummet är en (social) produkt, detta döljs av illusionen av transparens. Den ger illusionen att 

rummet är fritt, oskyldigt och fritt från fällor. Detta härleds till fetischismen av det talade och 

skrivna ordet som påstår att rummet kan avläsas enbart med dessa verktyg (Lefebvre, 

1991[1974], 27-28). Framställningen av den frihet som Morrison påvisar kan hävdas vara en 

fälla som medförts av det talade ordet. Lefebvre avsåg att reduktionism var ett politiskt 

verktyg använt av staten för att reducera motsägelser. Detta gjorde man genom att framställa 

det reducerade som etablerad kunskap (ibid., 106). Denna tendens kan alltså betraktas som ett 

politiskt verktyg. I relation till Morrisons uttalande använder han alltså reduktionismen på två 

plan, språket och rummet. ‘Frihet’ i den bemärkelsen som Morrison beskriver tas för givet då 

det presenteras som kunskap, detta till följd av illusionen att det talade ordet är fritt från 

fällor. I och med denna reduktion fråntas samtidigt det sociala rummet sina dialektala 

egenskaper. På så vis kan man se språket som ett politiskt verktyg, då det presenteras som 

oproblematiskt.  
 

6.3.2 Offshore flyktingförvar och asylprocess 

 

Något som framhävs som oproblematiskt inom presskonferenserna är då Scott Morrison 

lyfter upp att offshore flyktingförvar och asylprocess kommer förbli under hans regering, 

vilket utifrån vår teori går att diskutera. I en presskonferens säger han;  

 

“We are committed to the policy of offshore processing, we always have been and we 

always will be.”  (Presskonferens 13 december, 2013).  

 

Utifrån citatet kan tolkas att Morrison understryker att hans regering har en stark bestående 

ståndpunkt och inställning till offshore flyktingförvar och asylprocess. Utifrån fråga 4 inom 

Bacchi kan en analys av hur Morrison och den australiska regeringens inställning vara 

intressant för vad som lämnas oproblematiskt inom detta. Med utgång i Lefebvres teori kan 

undersökas varför dessa rum skapas och vad som lämnas oproblematiskt i regeringens 

inställning och syn på båtmigranternas rätt att söka asyl.  
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Det går att se relationen mellan Australien och Manus respektive Nauru utifrån Lefebvres 

teori kring dominerande rum. Scott Morrison pratar konsekvent i presskonferenserna om att 

då människor kommer in illegalt i Australien med båt, kommer dessa människor skickas 

vidare till Nauru eller Manus, där kommer deras asylprocess att ske, alltså inte i Australien 

(Presskonferens 24 september, 2013). Offshore placeringen av flyktingförvaren är något som 

man utifrån Lefebvres teori kan mena lyfts upp som oproblematiskt. Genom att placera dessa 

båtflyktingar offshore istället för i Australien kan man utifrån Lefebvre mena att detta är en 

sorts produktion av rum skapad av politiska skäl. Under presskonferenserna presenteras det 

som oproblematiskt att Nauru och Manus blir en del av den australienska politiken. 

Konsekvenserna av detta är att de blir en del av den Australienska periferin. Det dominerande 

rummet är i det här exemplet Australien. Dominerande rummet är det som har kapital och 

makt. Detta formar periferin, och den byråkratiska politiska auktoriteten förtrycker rum i 

periferin (Lefebvre, 1991[1974], 49). Genom att applicera dessa av Lefebvres begrepp på vårt 

fall går det att mena att Australien, som dominerande rum, formar dessa öar, rummets 

periferi, enligt sina behov. Genom att ha en sådan fast och beständig bild av att ha offshore 

flyktingförvar och asylprocess skapas en dikotomi mellan det dominerande rummet och 

rummet i periferin. Man kan hävda att denna uppdelning tas upp oproblematiskt, trots att en 

diskussion kring denna rumsliga uppdelning bör finnas.  

 

6.3.3 Australiens politik i Manus och Nauru - betydelsen av offshoring 

 

Något som presenteras på ett oproblematiskt sätt är Australiens belägring av sina 

flyktingförvar, där försummas problematiken kring ansvarsutkrävandet som suveränitet kan 

innebära. Motiveringen till att offshore processing legitimeras bl.a. genom att mena att det 

underlättar asylprocesserna från Australiens sida, men också att Nauru och Manus kommer 

tjäna pengar på denna verksamhet (Presskonferens 24 september, 2013; 13 december, 2013). 

Samtidigt finns det en grundläggande problematik med offshore flyktingförvar och 

asylprocess som inte lyfts upp inom presskonferenserna, inom denna organisering innebär det 

att det praktiskt sett inte är Australien som bär allt ansvaret eller all kontroll över 

flyktingförvaren, utan det är Nauru och Manus. 
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Mer specifikt så gäller inte Australienska lagar där, utan Nauranska och lagar från Papua Nya 

Guinea gäller. Ett exempel på detta lyfter en journalist upp på en presskonferens, där hen 

ifrågasätter att intagna i flyktingförvaren varnas över att homosexualitet är ett brott på Manus. 

Hen frågar även hur Australiska regeringen reflekterar kring att homosexualitet är olagligt i 

Papua Nya Guinea. Scott Morrison besvarade genom att mena att det ännu inte varit någon i 

flyktingförvar som dömts för det, och framställde det därför inte som ett problem 

(Presskonferens 13 december, 2013). Problematiken är i detta fall alltså att dessa 

flyktingförvar är belägrade i ett annat land än Australien, vilket medför vissa begränsningar 

av Australiens jurisdiktion, skyldigheter och ansvar. Genom offshoring innebär denna 

organisering att människor kan straffas för brott som inte är olagliga i Australien, vilket kan 

anses problematiskt.  

 

En stats suveränitet, menar Lefebvre, består av både det abstrakta och konkreta rummet. 

Statens suveränitet, där bl.a. landets lagar hör till, innebär i det här fallet en fysisk plats, (det 

konkreta rummet) den har lagar som även tillhör det abstrakta rummet (Lefebvre 1991[1974], 

279-281). På så vis innebär det en problematik då Australien själva inte vill ha detta rum 

fysiskt inom sina gränser, men heller inte kan förlora ansvaret över det abstrakta rummet helt 

då australisk immigrationspolitik har skapat detta rum. Utifrån Lefebvre innebär detta en 

problematik då detta inte kan innefatta båda delar (ibid.). Utifrån Bacchis fråga 4 och teorin 

kan man på så sätt mena att det lyfts som oproblematiskt. Trots att Australien har ansvar och 

har grundat flyktingförvaren så innebär denna offshore organisering genom OSB svårigheter 

och problematik som inte besvaras under presskonferenserna.  

 

6.3.4 Avskräckning inom OSB  

 
Inom problemrepresentationerna i presskonferenserna lyfts avskräckning upp som en metod 

för att stoppa båtmigranterna (Presskonferens 24 september, 2013). Då Morrison lyfter upp 

OSB som ett sätt att signalera vad som inte kommer accepteras inom denna policy, kan man 

mena att OSB i sig själv är en avskräckningsmetod. Syftet med operationen är således att 

minimera viljan att fly till Australien via båt. Detta implementeras exempelvis genom 

operationens målsättning att alla båtmigranter kommer hamna i flyktingförvar (ibid.). Det är 

något som man utifrån den valda teorin kan mena lämnas oproblematiskt. Detta då det kan 
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tolkas som en typ av våld som staten använder sig av för att skydda idén om nationen. Scott 

Morrison säger detta i nedanstående citat: 
 

“Our resolve to implement what we have promised the Australian people: to stop the 

boats is absolute. Those seeking to come on boats will not be getting what they have 

come for. They will be met by a broad chain of measures end to end that are designed 

to deter, to disrupt, to prevent their entry from Australia and certainly to ensure that 

they are not settled in Australia.” (Presskonferens 24 september, 2013) 

 

Avskräckning används alltså som ett medel för att få antalet båtmigranter att minska. Som 

illustrerats av “antagande: säkerhetshot” och “antagande: illegal migration” fungerar 

Australiens legitimering av OSB genom att hävda att de bryter mot diskurser och lagar. Detta 

banar vägen för att använda sig av en avskräckningsmetod. Genom detta kan man dra 

paralleller till Lefebvres teori kring idén av nationen. Idén av en rumslig nation och 

nationskap, menar han, leder generellt till statligt våld när något utgör ett hot för denna idé, 

bl.a. eftersom det går emot statens intresse (Lefebvre 1991[1974], 112-113). Det går även att 

se exemplet utifrån Lefebvres idé kring det abstrakta rummet. Detta rum bygger på en 

gemensam konsensus, så som normer, diskurser och lagar, för att överleva (ibid., 56-57). 

Utifrån det abstrakta rummet bryts denna “konsensus” utifrån Scott Morrison och OSB:s 

skildring av båtmigrationen (Presskonferens 24 september, 2013; 6 december, 2013). Genom 

detta perspektiv kan menas att avskräckningen inom OSB legitimeras, och genom 

användningen av idén om den rumsliga nationen och abstrakt rum så lämnas denna 

avskräckningsmetod oproblematiserad av regeringen. 

 

6.3.5 Kapitalistiska intressen 

 

Termer som ‘operationell effektivitet’ dyker upp flera gånger i materialet och ur ett rumsligt 

perspektiv kan man tolka det som ett uttryck för abstrakt rum och dess kapitalistiska natur. 

Exempelvis i presskonferensen den 13:e december 2013 får Scott Morrison svara på frågor 

angående rapporter från olika hjälporganisationer. Han avböjer att svara på en fråga angående 

att Frälsningsarmén bekräftat att de inte fått förlängning av sitt kontrakt att förse Nauru och 

Manus med sina tjänster. I detta refererar han till att kontrakten för centrumen är i stånd att 

bearbetas och att man jobbar på att förbättra flyktingförvarens operationella effektivitet. 
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Något som inom det lämnas oproblematiskt är den kapitalistiska aspekten. 

Hjälporganisationers plats är osäker medan den s.k. operationella effektiviteten ska garanteras 

av Serco, ett multinationellt privat företag som har anlitats för att styra flyktingförvaren. 

Serco har behövt förlita sig på dessa kontrakt med den australiska regeringen för att gå med 

vinst (Kollewe, 2014). Detta är något som inte diskuteras vidare under presskonferenserna, 

och alltså inte problematiseras.  

 

Lefebvre applicerade marxistisk teori på det rumsliga, därav handlar mycket av rummets 

produktion om hur de sociala förhållandena reproduceras. Marx, menar han, gick emot sin 

tids trend av att studera ting isolerade från varandra. Detta gjorde han genom att effektivt 

klassificera tingen operationellt. Istället framhöll Marx en kritisk analys av produktionssätt 

och produktionsförhållanden och kritiserade med det kapitalismen. (Lefebvre, 1991[1974], 

89). Detta kan liknas vid produktionen av rummets fokus på dialektiska förhållanden och 

kritiken av det reduktionistiska sättet att se på t.ex. det sociala och rummet. Morrison 

använder operationell effektivitet för att beskriva hur flyktingförvaren ska skötas. I och med 

att ett vinstdrivande företag ansvarar för detta kan det tolkas som en kapitalistisk och 

reduktionistisk syn på rummet. Lefebvre poängterar att den nutida västvärlden är 

neokapitalistisk. Rummet, menar han, representerar den politiska och neokapitalistiska 

användningen av kunskap. Detta innebär en ideologi som utformats för att dölja denna 

användning av kunskap (ibid., 8-9). Utifrån Lefebvre kan tolkas att Morrison och Serco 

enbart betraktar rummet genom sitt kapitalistiska intresse att effektivisera rummet, och 

därmed reducerar de sociala aspekterna. Diskursen kring operationens effektivitet kan utläsas 

som presenterad kunskap som inom sig döljer dess neokapitalistiska tendenser. 

 

Abstrakt rum är, som tidigare nämnt, ett rum för kapitalismen som förlitar sig på en 

konsensus för att överleva (Lefebvre, 1991[1974], 57). Denna konsensus skapas av den 

australiska regeringen och deras legitimering av OSB. Lefebvres nytappning av den 

marxistiska synen av produktion avvisar det tidigare fokuset på enbart handelsvaror. Han 

menar att det finns en konflikt mellan den sociala produktionen av platsen och det privata 

ägandet av platsen (ibid., 88-89). Därav kan man genom teorin tolka att det finns en konflikt 

mellan den sociala produktionen av flyktingförvaren och det kapitalistiska vinstdrivna sättet 

de styrs på.  
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7. Slutsats 
 

Denna uppsats har analyserat, diskuterat och problematiserat Australiens policy Operation 

Sovereign Borders och dess offshore flyktingförvar. Detta har utförts genom att undersöka tre 

presskonferenser förda av Minister for Immigration and Border Protection, Scott Morrison, 

samt operationens militära chef Angus Campbell. De tre utvalda frågorna från Carol Bacchis 

WPR-metod har besvarat frågan ur tre perspektiv: hur problemet representeras, vilka 

antaganden ligger till grund för den representationen och vad lämnas oproblematiskt inom 

den representationen.  

 

I den första av Bacchis frågor har uppsatsen besvarat på vilket sätt problemet har 

representerats. Resultatet som presenterats i analysen kretsar kring tre teman, kostnader för 

Australien, det farliga havet och illegal båtmigration. De ekonomiska aspekterna av 

legitimeringen lyfts, där den centrala delen bestått i att OSB lovas bespara australiska 

skattepengar. Därav legitimeras samtidigt utbyggnaden av flyktingförvaren. En del av 

problemet beskrivs även som faran med att fly genom båtmigration. Detta anses vara en farlig 

och riskabel resa. Här lyfts människosmugglare som en stor del av problemet. Dem gör 

båtmigrationen möjlig, men utsätter också människor för stora risker genom den farliga resan 

med undermåliga båtar. På så sätt legitimeras OSB:s löfte att stoppa all illegal båtmigration. 

Den största delen av problemrepresentationen är den illegala båtmigrationen i sig. Det 

fungerar som ett paraplybegrepp där i princip hela problemet får plats och är därför central 

för hur den australiska staten legitimerar OSB. Till följd av den illegala väg som 

båtmigrationen beskrivs som kan man legitimera policyn och dess flyktingförvar. Den anses 

vara ett hot för Australiens gränser. Det framläggs att utan OSB hade man uppmuntrat till 

denna typ av migration.  

 

Inom Bacchis andra fråga diskuteras de antaganden som ligger till grund för 

problemrepresentationen, och därmed för legitimeringen av policyn. Där lyfts den illegala 

båtmigrationen som ett antagande. Utav detta följs antagandet att den illegala båtmigrationen 

innebär ett säkerhetshot för Australien. Genom att diskutera båtmigrationen som något 

illegalt legitimeras OSB och dess offshore flyktingförvar. Samtidigt kan man utifrån Lefebvre 

mena att denna retorik är ett socialt konstruerad som en del av produktionen av rummet. 
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Grunden för att använda säkerhetshotet som ett antagande kommer från rubriceringen av 

policyn som en gränsskyddsoperation, genom att kategorisera och tala om det på så sätt 

signalerar man att båtmigranterna är ett säkerhetshot. Detta samverkar med antagandet om 

den illegala båtmigrationen. Tillsammans kommunicerar de ett behov av ett separat rum för 

migranterna. Delvis genom att legitimera att utesluta dem ur det australiska rummet samt 

genom att legitimera att de förvaras under fängelseliknande förhållanden.  

 

Den sista frågan bemöter vad som lämnas oproblematiskt, där fokuserar analysen på fem 

områden. Dels på användningen av begreppet frihet som enligt Lefebvre kan anses användas 

som ett politiskt verktyg där en reducerad variant av termen frihet framställs som den givna 

sanningen. Även på hur offshore processing skapar ett förhållande mellan dominerande rum 

och periferi, mellan Australien och flyktingförvaren på Manus och Nauru, där det 

dominerande rummet formar periferin utifrån dennes behov. Samtidigt lämnas båda parternas 

suveränitet oproblematiserad då Australien inom OSB har ansvar för flyktingförvaren men 

saknar jurisdiktion på Manus och Nauru. Enligt Lefebvre innebär detta en inre konflikt för 

staten mellan det abstrakta och det fysiska rummet. Vidare lämnas användningen av OSB 

som en avskräckningsstrategi oproblematisk då det kan tolkas som en utövning av en typ av 

våld i syfte att skydda idén om den rumsliga nationen. Slutligen lyfts de kapitalistiska 

intressen som styr flyktingförvaren, dessa lämnas oproblematiserat och belyser en konflikt 

mellan den sociala produktionen av rummet och privat ägande. Här exemplifieras en rad av 

Lefebvres begrepp då det till stor mängd är rummets komplexitet som lämnas oproblematiskt 

inom statens legitimering.  

 

Inom materialet utmärks några generella drag kopplat till produktionen av rum. Främst 

präglas materialet av en reduktionistisk tendens. Statens skapande av det sociala rummet 

erkänns inte, och därmed inte heller de medföljande rumsliga relationerna. Exempelvis bidrar 

detta till en legitimering som menar att man är fri på flyktingförvaren vilket reducerar 

flyktingförvarets begränsande och frihetsberövande kapacitet. På samma sätt används 

diskursen för att legitimera frihetsberövning via uttryck som illegal, gränsskydd och 

avskräckning. 

 

Studien har vissa begränsningar. Uppsatsen är skriven utifrån den tid och längd vi som 

författare har haft till förfogande, vilket har inneburit att vi behövt anpassa oss till detta 

ramverk. Vår forskningsdesign är utformad efter vår frågeställning, där vi valt de analytiska 
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verktygen och materialet för att kunna besvara vår forskningsfråga. I koppling till 

frågeställningen kan menas att vi har lyft hur man inom de valda presskonferenserna 

legitimerade OSB och dess offshore flyktingförvar. Samtidigt kan fler perspektiv vara 

relevanta för hur legitimeringen skett som inte synts inom vårt valda material, vilket i så fall 

går att lyfta upp som en begränsning av vår uppsats. Utifrån materialet går det att läsa studien 

som ett stickprov på hur OSB legitimeras. Därav kan vi inte definitivt säga att detta innefattar 

samtliga legitimeringar. Däremot kan man argumentera att presskonferenserna till stor del 

illustrerar de huvudsakliga dragen inom statens legitimering av OSB. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

 

Då forskningsfältet är ett relativt nytt sådant finns det många vägar till vidare forskning. Vid 

en framtida forskning hade det varit intressant att närmare undersöka fler perspektiv på 

materialet. Exempel på material som hade varit intressant är bildmaterial som givits ut i 

samband med kampanjen kring Operation Sovereign Borders. Detta material hade man 

kunnat göra en bildanalys eller en narrativanalys av, vilket hade varit intressant för att se 

vilka budskap och berättelser materialet försöker förmedla. Eftersom det handlar om en 

humanitär fråga hade varit vetenskapligt intressant att undersöka upplevelser och vilken 

påverkan flyktingförvar har haft på flyktingarna och migranterna på dessa offshore öar. Detta 

hade exempelvis kunnat genomföras genom fältstudier eller en form av intervjustudie på en 

av dessa öar för att få fram flyktinförvarens innebörd för människor som placeras där.  

Inom denna typ av forskning hade det även varit intressant att lyfta annan teori, ex. 

postkolonial teori, säkerhetiseringsteori såsom Köpenhamnsskolan. 
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