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Titel  

På utsidan av den svenska rättvisan – om hur människor utan uppehållstillstånd framställs och konstrueras i den 
politiska debatten 
 
Title 
On the outside of the Swedish justice – on how people without residence permit are represented and constructed in 
the political debate 
 
Sammanfattning 

Abstract 
 
Denna studie undersöker hur politiker inom regeringspartierna i den politiska debatten framställer och konstruerar 

människor utan uppehållstillstånd. Hur talas det kring människor utan uppehållstillstånd? För att få svar på mina 

frågor analyseras, med diskursteori som både metodologisk och teoretisk utgångspunkt, de politiska debatter som tar 

plats i riksdagens kammare.  

Uppsatsen redogör för och diskuterar den asyldiskurs som regeringspolitikerna försöker göra gällande i den politiska 

debatten. Analysen visar på att kriminaliseringen av papperslösa och gömda samt framställningen av Sverige som 

öppet och generöst utgör en utgångspunkt för diskursen.  
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Papperslösa, gömda, politisk debatt, diskursteori, nation, medborgarskap, icke-medborgare 
 
 
 
 



Förord 
Tiden för denna uppsats är nu över. Mållinjen är inom räckhåll och det är med en lättnadens suck 
som jag sätter punkt för det här arbetet. Det har varit en givande och rolig tid då jag fått ägna mig 

åt ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat men det har också varit en tuff tid då stressen och 
pressen allt som oftast har tagit överhanden. Nu sitter jag dock här som segrare över tiden och 
mina inre demoner. Det är flera personer som har hjälpt mig att komma hit och till er vill jag rikta 
ett stort TACK! Tack till Laura Machat, min handledare, som med värdefulla kommentarer och 
synpunkter har drivit mig framåt i mitt arbete. Tack Anna Bredström för inspiration och 
uppmuntran. Jag vill också tacka Love för den ofantliga mängd stöd, uppmuntran och hjälp du 
gett mig under dessa veckor. Till sist vill jag också tacka Ida, Sofia och Elise för alla tankeutbyten 
och för dessa tre år på SKA.  

 
                
 
               Artikel 14. Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse. 
                                                    FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
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Inledning 
2008 var ett år då debatten kring människor som befinner sig i Sverige utan uppehållstillstånd kan 
sägas ha fått en nytändning. Som en reaktion på det lagförslag som i januari lades fram av 
regeringen om hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl. höjdes rösterna från flera läkare, 
frivilligorganisationer, kyrkor, fack- och arbetsförbund. Tillsammans bildade de ”Rätten till vård-
initiativet” vars syfte är att uppmana den svenska regeringen att ta sitt ansvar för att människor 
utan uppehållstillstånd skall få tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som övriga 

invånare.1 I februari samma år uppmärksammades i medierna utnyttjandet av så kallade 
”papperslösa” på arbetsmarknaden. I ett program av Uppdrag granskning avslöjades hur en 
företagare försåg McDonalds, Burger King och Max hamburgerrestauranger över hela Sverige 
med städare genom att ”anställa” billig arbetskraft i form av människor utan uppehållstillstånd.2 I 
Dagens Nyheter publicerades en artikel med rubriken ”Papperslösa städar Sverige” där 
Fastighetsanställdas förbund uppskattade antalet städare utan uppehållstillstånd till 4000.3 I 
september samma år öppnade ”Centret för papperslösa”,4 ett fackligt center dit papperslösa kan 
vända sig för att få information och råd. Centret var ett initiativ från ”Papperslösa Stockholm”5 

och öppnades i samarbete med bland annat de fackliga organisationerna Akademikerförbundet 
SSR, Handels och LO.6 I slutet av december 2008 kunde vi i Dagens Nyheter läsa om hur ett 
svenskt chartrat flygplan lämnade svensk mark för att föra 12 personer till Bagdad. Personerna på 
flygplanet var människor som befunnit sig i Sverige trots lagakraftvunna beslut om avvisning. I 
samma artikel kunde vi recitera Migrationsverkets chef Dan Eliasson uttalande om hur ”År 2009 
blir ett tungt år för många människor”. Han syftade då på det som enligt honom skall komma att 
dominera verksamheten under 2009; tvångsavvisningarna.7 Den 24 januari 2009 startade ”Aktion 
mot deportation” en landsomfattande aktionsinriktad kampanj som en direkt reaktion på 

Eliassons uttalande om att 2009 skall bli återtagandeåret. Aktion mot deportation kräver ett 
omedelbart stopp på våldet och avhumaniseringen, stopp av alla deportationer och frigivning av 
alla människor som sitter inlåsta i förvar.8  

Den organisering som har skett kring människor utan uppehållstillstånd under det senaste 
året kan ses som en reaktion på den förda politiken. Det sociala fält som jag här har försökt ringa 
in ordnas mångt och mycket utifrån de lagar och regler som staten stiftar, eller inte stiftar. De 
möjligheter och rättigheter som människor utan uppehållstillstånd i Sverige har, såväl som själva 
tillståndet ”papperslös”, kommer alla an på de politiska beslut som strukturerar det sociala rum i 

                                                
1 http://www.vardforpapperslosa.se/initiativet.asp, från Internet 2009-05-11 
2 http://svt.se/2.86065/1.1049683/vi_finns_overallt_-_men_ingen_ser_oss, från Internet 2009-05-08 
3 ”Papperslösa städar Sverige” i Dagens Nyheter, 2008-02-12. 
4 ”Nytt center för papperslösa” i Dagens Nyheter, 2008-08-07. 
5 Papperslösa Stockholm är en organisation som kräver regularisering av alla papperslösa som vistas i Sverige. 
6 http://www.fcfp.se/ från Internet 2009-05-09 
7 ”Tusentals ska tvångsavvisas nästa år” i Dagens Nyheter. 2008-12-17. 
8 http://www.aktionmotdeportation.se, från Internet 2009-03-26.  
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vilket vi lever. För att kunna förstå skapandet av gruppen och individerna som idag står utanför 
vårt samhälle måste vi därför undersöka den politiska debatt som ligger till grund för de lagar och 
beslut som strukturerar detta sociala sammanhang. För att förstå hur den nuvarande situationen 

har uppstått måste vi se till hur de som stiftar lagarna konstruerar och reproducerar gruppen som 
befinner sig i Sverige utan uppehållstillstånd och det diskursiva rum i vilket de existerar. I denna 
uppsats kommer jag därför att analysera riksdagens kammares protokoll för att se hur 
regeringspolitiker talar om människor som befinner sig i Sverige utan uppehållstillstånd.  
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur politiker inom regeringspartierna i den politiska 
debatten framställer och konstruerar människor utan uppehållstillstånd. Mina frågeställningar är 
följande: Utifrån vilka utgångspunkter argumenteras och försvaras den förda politiken? Hur talas 
det kring människor utan uppehållstillstånd? Vilka värderingar läggs i de ord som används?  

För att få svar på dessa frågor analyserar jag i den föreliggande studien, med diskursteori 

som både metodologisk och teoretisk utgångspunkt, de politiska debatter som tar plats i 
riksdagens kammare. Som komplement till diskursteorin använder jag mig av begreppen nation och 
nationalism, medborgarskap, icke-medborgare och mänskliga rättigheter.  
 

Begreppsdefinition och diskussion 
I denna uppsats inledande kapitel använder jag mig av frasen ”människor som befinner sig i 
Sverige utan uppehållstillstånd” för att ringa in de människor som ofta kallas för gömda, papperslösa, 
irreguljära, odokumenterade, eller illegala immigranter. Med den ovan nämnda fras syftar jag, precis som 
de nämnda begreppen, på de människor som lever kvar i Sverige trots lagakraftvunna beslut om 
ut- eller avvisning, de som stannat kvar trots att deras visum har gått ut, samt de som immigrerat 
till Sverige utan att någonsin sökt om asyl. Samtliga saknar den officiella dokumentation som 
krävs för att visats i ett land.9 Kristina Mattsson, författare till boken De papperslösa och de aningslösa, 

lyfter fram att benämningar som ”de papperslösa” är nödvändiga för att ens kunna prata om en 
grupp. Vidare poängterar hon att papperslös är inget som man är i sig utan något som man är i 
förhållande till den svenska staten. Begreppet är således en bestämning av en persons legala status 
i det land den befinner sig. Mattsson är dock en aning kritisk till begreppet papperslös då det är 
en direkt översättning av franskans Sans papiers vilket hon menar blir fel i Sverige då 
identitetshandlingar inte är något som vi bär med oss i fickan. Dock menar hon att hon själv 
hellre använder begreppet papperslös än den mer korrekta termen irreguljära då hon anser att 
detta begrepp är klumpigt och tämligen okänt.10 Min avsikt i denna uppsats är inte att ifrågasätta 

de olika begrepp som jag här har redogjort för. Jag kommer därför inte ifrågasätta om det är 
                                                
9 Markus Hansson. (2008). Sårbarhet och möjligheter: om papperslösa immigranters situation i majoritetssamhället. Lund: 
Network for Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University.  s. 23f 
10 Kristina Mattsson. (2008). De papperslösa och de aningslösa. Stockholm: Leopard. s. 8-9 
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begreppet papperslös eller irreguljär som används för att ringa in människor som befinner sig i 
Sverige utan uppehållstillstånd utan min avsikt är snarare att synliggöra och lyfta fram hur 
politiker talar om människor utan uppehållstillstånd och lyfta fram de värderingar som speglas i 

dessa uttalanden. I denna uppsats använder jag mig av begreppen papperslösa och gömda då det 
är de mest vedertagna begreppen och de som i störst utsträckning används i både den offentliga 
och politiska debatten.  
 

Disposition 
Denna uppsats tar sin avstamp i det avsnitt jag valt att kalla för ”Bakgrund” där jag ringar in mitt 
ämnesområde. Efter det kommer jag att presentera delar av den tidigare forskning som är knuten 
till de begrepp som jag anser är av relevans för min studie. Efter detta kommer jag att redogöra 
för mina metodologiska och teoretiska utgångspunkter. Här kommer jag även att redovisa och 
förklara de metodologiska begrepp som varit användbara för analysen. I den efterkommande 
delen kommer jag att presentera det empiriska material som utgör grunden för min studie varpå 

jag kommer att redogöra för den process som lett fram till mitt urval. Därefter tar min analys vid 
för att sedan avslutas med en diskussion.  
 

Bakgrund 
I detta avsnitt ämnar jag kort ringa in det senaste årets politiska debatt för området migrations- 
och asylpolitik. Fokus ligger på några av de reformer och lagar som den sittande regeringen har 
drivit igenom men jag kommer även att redogöra för polemiken mot oppositionspartierna. Detta 
för att ge en bredare förståelse för den kontext som det empiriska material som utgör grunden 
för denna studie har uppstått i.  

Det som präglade den politiska debatten, i alla fall den som uppmärksammades i media, när 
det rörde migrations- och asylfrågor under 2008 var framförallt frågan om vård. Den proposition, 
Lag om hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl., som lades fram av regeringen i januari blev 

omdebatterad på flera olika områden i samhället. I propositionen föreslogs en ny lag som reglerar 
landstingens skyldighet att erbjuda asylsökande hälso- och sjukvård samt tandvård, dock skulle 
lagen endast komma att omfatta de människor som ansökt om uppehållstillstånd.11  
Oppositionspartierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot lagförslaget och många ställde 
sig mycket kritiska till att reglering av vård för papperslösa och gömda lyste med sin frånvaro i 
den nya lagen.12 Det som kan sägas ha legat i fokus i den av regeringen förda politiken inom 
området för migrations- och asylfrågor har varit arbetslinjen. ”Fler vägar in” har varit slagordet 

                                                
11 Regeringens proposition 2007/08:105, Lag om hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl.  
12 Se till exempel: ”Regeringen och oppositionen splittrade” i Dagens Nyheter, 2008-05-16.  

”Vård är en mänsklig rättighet” i Dagens Nyheter, 2008-05-20. ”Manifestation för papperslösas rätt till vård” i Dagens 

Nyheter. 2008-05-18. ”Inget beslut om vård för asylsökande” i Dagens Nyheter. 2008-05-20.  
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och de nya reglerna för arbetskraftsinvandring trädde i kraft i december 2008.13 De nya reglernas 
syfte är att effektivisera och göra arbetskraftsinvandringssystemet mer flexibelt för att underlätta 
rekrytering av arbetskraft från ett så kallat ”tredje land”.14 Den förda politiken har motiverats med 

att migrationspolitiken måste bli något mer än bara ”asylpolitik”.15 Detaljer kring de nya reglerna 
för arbetskraftsinvandring kritiserades av bland annat Vänsterpartiet som menade att de nya 
reglerna riskerar att underminera asylrätten. Att de nya reglerna inte heller skulle komma att 
omfatta papperslösa och gömda menade man var ”hänsynslöst och ologiskt”.16 

Som en fortsättning på år 2007:s mål att öka antalet personer som återvänder till sitt 
ursprungsland efter beslut om ut- eller avvisning var återvändandearbetet något som regeringen 
fortsatte att prioritera i sin migrations- och asylpolitik under 2008. För att underlätta självmant 
återvändande hade regeringen i augusti 2007 infört ett återetableringsstöd som personer som fått 

avslag på sina asylansökningar kan ansöka om, vars belopp höjdes 2008.17 I juni röstade 
Europaparlamentet igenom en lag om att ”effektivisera” återvändandet från EU av personer som 
meddelats om lagakraftvunna avvisnings- och utvisningsbeslut.18 I Dagens Nyheter kunde vi i slutet 
av december läsa Migrationsverkets chef Eliasson uttalande om att tvångsavvisningarna skall 
dominera verksamheten under 2009.19 

I den politiska debatten som rör migrations- och asylpolitik råder det således oenighet om 
vad som bör prioriteras och vilken typ av reglering som bör införas för människor som befinner 
sig i Sverige utan uppehållstillstånd. Medan den sittande regeringen argumenterar för behovet av 

en reglerad invandring och en effektivisering i genomförande av avvisningar för papperslösa och 
gömda förespråkar till exempel Vänsterpartiet en generell amnesti20 och Miljöpartiet fri 
invandring.21 Det är i denna kontext och polemik som materialet för denna uppsats har blivit till.  

 

                                                
13 Regeringens proposition 2007/08:147, Nya regler för arbetskraftsinvandring. 
14 Regeringens proposition 2007/08:147, Nya regler för arbetskraftsinvandring.  
15 http://www.regeringen.se/sb/d/9685, från Internet 2009-05-08 
16 ”Oppositionen: ”hänsynslöst och ologiskt”” i Dagens Nyheter. 2008-03-27.  
17 Regeringens skrivelse, 2008/09:33, Migration och asylpolitik, s. 16-17 
18 Ibid., s. 18 
19 ”Tusentals ska tvångsavvisas nästa år” i Dagens Nyheter. 2008-12-17. 
20http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=186:flyktingpolitik&catid=419:v

anlig-fragar&Itemid=816, från Internet 2009-05-08 
21 http://mp.se/files/82000-82099/file_82014.pdf, från Internet 2009-05-08, s. 33 
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Teori och tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag att presentera de begrepp som jag anser är relevanta för min studie 
samt den tidigare forskning och teori som är knuten till dessa. 
 

Nation och nationalism 
Michael Billig, professor i samhällsvetenskap och författare till boken Banal Nationalism, menar att 
nationalism och nation bör förstås som något som reproduceras i vårt vardagliga liv. Billig menar 
att det i etablerade nationer oftast antas att nationalism är en ”överhettad” reaktion som tillhör 
andra. Detta antagande menar Billig tillåter ”oss” att glömma ”vår” nationalism. Billig förespråkar 
en annan syn på nationalism. Denna syn ska enligt honom inkludera mönster av tro och praktik 

vilka reproducerar världen; ”vår” värld som en värld av nationalstater, inom vilken ”vi” lever som 
medborgare. Billig vill således ta fasta på hur nationalismen tendrar att dominera det sätt vi 
föreställer oss världen. Genom att använda sig av begreppet banal nationalism syftar Billig till att 
bredda nationalismbegreppet och på så sätt fånga in hur nationen dagligen indikeras eller 
”flaggas”. Med begreppet banal nationalism syftar således Billing till den institutionaliserade 
formen av nationalism som utgör grunden för människors förståelse av dem själva och andra.22 
Tesen om banal nationalism föreslår att tanken om nationstillhörighet befinner sig nära ytan av 
vårt dagliga liv. Vidare menar Billig att om detta stämmer så innebär det att rutinmässiga och 

bekanta vanor av språk konstant agerar som påminnelser om vår nationstillhörighet samt att det 
är genom dessa praktiker som världen av nationer reproduceras. Vidare menar han att det är små 
ord snarare än stora minnesvärda fraser som erbjuder oss konstanta påminnelser om vår nation.23 

 

Medborgarskapet 
Medborgarskap är ett komplext och ganska svårfångat begrepp vars rötter går att spåra tillbaka till 
antikens Grekland. Begreppet har varit under ständig utveckling och antagit flera olika former 
under historiens gång. I denna text tar jag dock min ansats i det moderna medborgarskapet och 
min avsikt är att lyfta fram dess inneboende värden och medföljande problematik som blir synlig 
när det ställs i förhållande till begreppet icke-medborgare och nation/nationalism. 

Shahram Khosravi, fil. dr i socialantropologi, skriver i Om välfärdens gränser och det villkorade 

medborgarskapet att det moderna medborgarskapet är grundat på medlemskap i en nationalstat och 
att det har förvandlats till en translokal och global kulturell form av medlemskap. Vidare menar 
Khosravi att denna form av statsmedlemskap är grunden för en världsordning som kategoriserar 
och territorialiserar människor i nationella (medborgar)enheter. Khosravi menar att 

                                                
22 Michael Billig. (2008). Banal Nationalism. London: SAGE publications. s. 5-7 
23 Ibid., s. 93 
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medborgarskapet är inkluderande i den mån som det etablerar lika rättigheter och skyldigheter för 
alla medborgare men att det också är exkluderande då det inbegriper en kategori av icke-

medborgare.24 På liknande sätt skriver Ulrika Olausson i sin doktorsavhandling Medborgarskap och 

globalisering om hur medborgarskapet har kommit att handla om medlemskap i nationalstaten och 
hur det på så sätt har kommit att blivit ett medlemskap i en specifik nationell gemenskap. Vidare 
menar Olausson att gemenskapen baseras på övertygelsen om att nationen som kulturell enhet 

skiljer sig från andra nationer.25 Även Christian Fernández talar i sin avhandling Medborgarskapet 
efter nationalstaten? om medborgarskapet som ett nationellt sådant. Vidare menar han att den 
nationella medborgaren har uppstått i ett motsatsförhållande till utlänningen och att det är den 

här gränsdragningen mellan medlem och främling som varit fundamental för formeringen av 
medborgaren.26 Med utgångspunkt i denna begreppsdiskussion blir det således tydligt att 
medborgarskapet och nationalstaten är två begrepp som existerar sida vid sida. Genom att lyfta in 
det tredje begreppet icke-medborgare blir det även tydligt att det är dessa tre som förutsätter 
varandra.   

 

Icke-medborgare, anti-medborgare och ”problemet med stort P” 
I Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet skriver Khosravi främst om icke-
medborgarskapet. Icke-medborgare menar Khosravi är dem som inte innehar eller tillerkänns 
medborgarskap i den staten de befinner sig i. Vidare menar Khosravi kategorin icke-medborgare 
är uppdelad i två typer; reguljära och irreguljära. De som ingår i kategorin reguljära är de 
immigranter som har tillstånd att vistas i landet och på så vis har sociala och även begränsade 

politiska rättigheter, immigranter som sökt asyl och väntar på besked samt turister och andra 
tillfälliga besökare som inte behöver ha tillstånd för att befinna sig i landet. De som ingår i 
kategorin irreguljära är de immigranter som stannar kvar i landet efter att deras visums 
giltighetstid har gått ut, asylsökande som är kvar trots av- eller utvisningsbeslut samt personer 
som vars inträde och vistelse i landet är okända för myndigheterna. Den primära skillnaden 
mellan de reguljära och irreguljära icke-medborgarna menar Khosravi är deras legala status. 
Vidare har de reguljära icke-medborgarna vissa sociala och civila rättigheter i samhället, något de 

irreguljära helt saknar.27 

I artikeln Sweden: detention and deportation of asylum seekers skriver Khosravi om hur migration 
har börjat kriminaliseras mer och mer sedan 90-talet men framförallt sedan terrorattacken 2001. 
Khosravis forskning är baserad på etnografiska studier bland odokumenterade och asylsökande 

                                                
24 Shahram Khosravi. (2006). ”Territorialiserad mänsklighet: irreguljära immigranter och det nakna livet” i (red.) 

Paulina de los Reyes. Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet. SOU 2006:37. s. 283-284 
25 Ulrika Olausson. (2005). Medborgarskap och globalisering, Uppsala: Universitetsbiblioteket. s. 29-30 
26 Christian Fernández. (2005). Medborgarskap efter nationalstaten? – Ett konstruktivt förslag. Göteborg: Intellecta Docusys. 

s. 58 
27 Khosravi. (2006). s. 289 
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immigranter samt intervjuer med polis, deportationseskorter, personal på förvarscenter och 
fältarbete i Theran. Khosravi menar att migrationssystemet använder sig av en metod som är 
baserad på straff där målet är att ringa in de icke önskvärda icke-medborgarna som en kriminell 

befolkning som ska övervakas och uteslutas. Vidare menar Khosravi att kriminaliseringen av 
asylsökande skapar kriminella för att göra det möjligt att straffa dem. Detta menar han sker 
genom att man omdefinierar en social fråga till att handla om kriminalitet. Vidare menar han att 
kategoriseringen av en grupp som kriminella är en del av en politisk strategi för att legitimera 
ytterligare åtgärder inom områden som inte tidigare har setts som kriminella frågor.  Khosravi 
menar att den här kriminaliseringen rättfärdigas med behovet av att skydda medborgare från dem 
som ses som anti-medborgare vilka anses vara ett hot för välfärden.28  

Khosravi menar även att kriminaliseringen av icke önskvärda icke-medborgare är ett sätt att 

konstituera medborgarskap. Detta menar han då oidentifierade massor av utlänningar ses som 
icke hanterbara och utgör en kontrast till den ideala medborgaren. Medborgarskapet menar 
Khosravi syftar till att konstruera ansvariga, självreglerade, kloka, rationella och etiska subjekt. De 
”misslyckade” medborgarna, eller snarare anti-medborgarna, menar Khosravi ses som oförmögna 
eller ovilliga att företa sina liv eller hantera sina egna risker, oförmögna att utöva ett ansvarsfullt 
självstyre, och kopplas samman antingen med ett icke moraliskt samhälle eller en gemenskap av 
anti-moral.29 

Peo Hanssen, statsvetare och docent, skriver i Rasismer i Europa – migration i den nya 

världsordningen om hur flyktingar och invandrare från fattiga länder har utpekats som ett av 
Europas allra största problem. Vidare menar Hanssen att flyktingar och invandrare har blivit en 
”fixpunkt” för alla möjliga typer av både yttre och inre hot såsom till exempel terrorism och 
bidragsfusk. För att vi ska förstå denna utvecklig så menar Hanssen att vi måste ställa denna 
situation i förhållande till utvecklingen och dynamiken inom EU.30 Hanssen lyfter fram begreppet 
harmonisering med vilket han syftar på hur EU:s regeringar och institutioner har utformat 
gemensamma lösningar på sådant som man enligt Hanssen gemensamt enats som utgör problem 
inom den europeiska unionen. Vidare menar Hanssen att harmoniseringssträvandena och 

flyktingbekämpningen är två projekt som bistår varandra. Hanssen menar att sedan slutet av 
åttiotalet har EU:s invandrings- och flyktingpolitik framgångsrikt bekämpat asylrätten och som 
han uttrycker det ”lyckats framställa ”kampen” mot den ”illegala invandringen”, inte 
arbetslösheten, som unionens allra viktigaste.”31 Det som Hanssen framhåller som det 
schizofrena förhållandet till gränser och människors rörlighet syftar till den utopi som lanserades 

                                                
28 Shahram Khosravi. (2009) ”Sweden: detention and deportation of asylum seekers” i Race & Class. Vol. 50, No. 4. s. 

40 
29 Khosravi. (2009). s. 49 
30 Peo Hanssen. (2004). ”I hypernationalismens Europa” i Rasismer i Europa – migration i den nya världsordningen. (red) 

Magnus Dahlstedt & Ingemar Lindberg. Stockholm: Agora. s. 139f 
31 Ibid., s. 156 
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om det ”gränslösa Europa” som står i kontrast till den ökande kontrollen av oönskade 
människoflöden.32  

 

Mänskliga rättigheter 
I Mänskliga rättigheter – en introduktion skriven av David I. Fischer, presenteras mänskliga rättigheter 
som ”grundläggande rättigheter som varje enskild anses kunna hävda gentemot det allmänna”.33 

1948 antogs den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter enhälligt av FN:s 
generalförsamling. Den allmänna förklaringen omfattar såväl politiska och medborgerliga 
rättigheter som ekonomiska, sociala och kulturella.34 Hans Ingvar Roth skriver i Vad är mänskliga 
rättigheter? att utgångspunkten för UDHR (the Universal Declaration of Human Rights) är att 
rättighetsprinciperna gäller alla människor i kraft av att de är just människor. Vidare menar dock 
Roth att flera av rättighetsprinciperna är skrivna med den underförstådda utgångspunkten att det 
framförallt handlar om människor som är medborgare i olika länder.35 Dock menar Roth att med 
själva talet om mänskliga rättigheter så avses för det mesta att det är i kraft av att vara just 

människa som den enskilda människan har rättigheter och inte på grund av någon viss prestation, 
grupptillhörighet eller medborgarskapsidentitet.36  

Talet om att alla människor är födda fria kan sägas utgöra ett slags moraliskt ideal om att varje 
människa ska tillskrivas samma grundläggande fri- och rättigheter. Detta ideal menar Roth skall 
sedan vägleda länderna i världen i utformandet av deras lagstiftningar och konkreta politiska 
praxis.37 På så sätt har nationalstaten en särskild betydelse för uppfyllandet av de mänskliga 
rättighetskraven.  Roth menar att det finns en fara med att tillskriva staten ett övergripande och 
det närmast exklusiva ansvarstagande som det har när det gäller värnandet om de mänskliga 

rättigheterna.38 På liknande sätt talar Fernández om de mänskliga rättigheternas inverkan på 
medborgarskapets organisering. Fernández menar att rent teoretiskt så är inverkan stor. I 
praktiken menar Fernández däremot att de mänskliga rättigheternas inverkan på relationen mellan 
stat och medborgare är mer blygsam än i teorin. Detta då Fernández, precis som Roth, menar att 
även om de mänskliga rättigheterna är globala till sin karaktär så är dess genomdrivande och 
försvar fortfarande nationella angelägenheter vilket Fernández och Roth menar kan påvisas 
genom att lyfta fram exempel på de folkmord som begåtts utan att det internationella samfundet 
har kunnat sätta stopp för det.39  

 

                                                
32 Peo Hanssen. (2004). s. 157 
33 David I. Fischer. (2007). Mänskliga rättigheter – en introduktion. Stockholm: Norstedts Juridik AB. s. 13 
34 Ibid., s. 23 
35 Hans Ingvar Roth. (2007). Vad är mänskliga rättigheter? Stockholm: Natur och kultur. s. 94 
36 Ibid., s. 130 
37 Ibid., s. 87 
38 Ibid., s. 132-133 
39 Fernández, s. 104-105 
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Teoretiska och metodologiska utgångspunkter  
Metoden för min studie är diskursanalys, en metod som används när man analyserar språkliga 
mönster inom olika sociala domäner.40 Jag anser att denna metod passar väl för min studie då det 
är just de språkliga mönstren i den politiska debatten som jag analyserar.  Marianne Winther 
Jörgensen och Lousie Philips skriver i Diskursanalys som teori och metod att ett diskursanalytiskt 
angreppssätt bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi, vilket innebär att vårt 
tillträde till verkligheten alltid går genom språket; språket skapar representationer av verkligheten 

vilket i sin tur får sociala effekter. Representationerna är således inte bara avspeglingar av en 

redan existerande verklighet utan de bidrar till att skapa den.41  
Inom diskursanalysen är teori och metod sammanlänkade vilket innebär att analysmetoden 

inte kan användas lösryckt från den teoretiska och metodologiska grunden.42 Därför utgör min 
valda inriktning inom diskursanalys både en metodologisk och en teoretisk utgångspunkt i min 
studie.  

 

Diskursteori 
Den inriktning inom diskursanalys som jag använder mig av i min analys är diskursteori vars 
främsta företrädare är de politiska teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Essensen i 

diskursteorin beskrivs av Winther Jörgensen och Philips vara att man ser sociala fenomen som 
ofärdiga och aldrig som totala. Inom diskursteorin menar man således att ett socialt fenomens 
betydelse aldrig kan slutgiltigt fixeras då det pågår en ständig social strid om definitioner av 
tecknen. Vidare menar Winther Jörgensen och Philips att diskursanalytikerns uppgift är att 
”studera strävan efter att etablera entydighet i det sociala på alla nivåer”43, dvs. hur diskurser 
konstitueras och förändras. En diskurs ses inom diskursteorin som en fixering av betydelse inom 
ett bestämt område.44 En diskurs kan dock aldrig etableras totalt utan befinner sig hela tiden i 

konflikt med andra diskurser.  I Hegemoni & Socialist strategy lyfter Laclau och Mouffe fram att 
diskursen inte bara har en mental karaktär utan även en materiell.45 De gör således ingen 
åtskillnad mellan diskursiva och icke-diskursiva fenomen.46 Inom diskursteori ses all 
samhällelighet som resultat av diskursiva processer, då alla instanser i samhället vare sig de är 
språkliga eller materiella förstås som diskurser.47 

                                                
40 Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips. (2000). Diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. s. 7 
41 Winther Jörgensen & Philips. s. 15 
42. Ibid., s. 7-10 
43 Ibid., s. 31 
44 Ibid., s. 33 
45 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe. (1998). Hegemony & Socialist strategy. London: Verso. s. 108 
46 Vilket t.ex. Norman Fairclough gör i sin kritiska diskursanalys.  
47 Winther Jörgensen & Philips. s. 41f 
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Laclau och Mouffe utgår i sitt teoribygge ifrån två olika traditioner; marxismen och 
strukturalismen/poststrukturalismen. Winther Jörgensen och Philips menar att marxismen är 
utgångspunkten i synen på det sociala och poststrukturalismen när det gäller en teori om 

betydelse. Kontentan av denna blandning blir att diskursteorin ser det sociala fältet som en väv av 
betydelsebildningsprocesser.48 Den sociala världen ses inom diskursteorin som en konstruktion. 
Denna konstruktion menar man är uppbyggd på betydelsebildningar inom olika diskurser och får 
också sin betydelse därigenom.49  

Inom diskursteori används begreppet politik som syftar till hur vi hela tiden konstituerar det 
sociala på vissa bestämda sätt och hur detta stänger ute andra tolkningar. De diskurser som är så 
fast etablerade att vi glömmer bort deras kontingens50, betraktas i diskursteorin som objektiva. Det 
som framstår som givet och oföränderligt får således beteckningen objektivitet och likställs inom 

diskursteorin med begreppet ideologi i och med att man anser att objektiviteten döljer alternativa 
möjligheter för oss att uppfatta dessa diskurser på. Diskursteorin fokuserar som tidigare nämnts 
på kampen mellan olika betydelsebildningar och det kan således finnas politiska konflikter innan 
en diskurs blir objektiv. Detta mellanting mellan politik och objektivitet kallas för hegemoniska 
interventioner där en bestämd världsuppfattning framställs som den naturliga.51 Den hegemoniska 
interventionen sker när det råder en konflikt mellan diskurserna vilket kallas för antagonism. Den 
hegemoniska interventionen är en process som kämpar med sin kraft för att upprätta entydighet 
och få nya existerande möjliga betydelser att gälla. Motsatsen till hegemoni som är en kontingent 

sammanknytning av element i en obestämbar terräng, är dekonstruktion som visar på 
obestämbarheten. Dekonstruktion visar att en hegemonisk intervention är just kontingent då 
tecknen kunde ha knutits samman på ett annat sätt.52  Dessa begrepp har för mig fungerat snarare 
som tankeverktyg, dvs. ett sätt för mig att förhålla mig till det som genom min analys har 
framträtt, än som verktyg att bearbeta det empiriska materialet med.  

 

Analysverktyg 
I genomförandet av analysen har jag använt mig av flera av de begrepp som presenteras i 
Diskursanalys som teori och metod.53 I detta stycke kommer jag att presentera dessa begrepp, vad de 
innebär och hur jag har förhållit mig till dem.  

I användandet av diskursteori är det således hur diskurser konstitueras och förändras som 

ligger i fokus. Genom att försöka lokalisera olika knuttecken i materialet och se till hur dessa knyts 
samman med andra tecken kan man börja fastställa hur diskurserna är inbördes organiserade. 

                                                
48 Winther Jörgensen & Philips. s. 32 
49 Ibid., s. 41 
50 Med kontingens syftar man inom diskursteorin på att en konkret fixering av tecknens betydelse är möjlig men inte 

nödvändig.  
51 Winther Jörgensen & Philips, s. 43f 
52 Ibid., s. 55f 
53 Ibid.  
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Dessa knuttecken kan bland annat vara nodalpunkter och myter. Nodalpunkten kan ses som ett 
slags nav inom diskursen runt vilken andra tecken ordnas och får sin betydelse. Myten är en 
flytande signifikant som hänvisar till en helhet som t.ex. ”folket” och som organiserar ett socialt 

rum. Dessa olika knuttecken säger ingenting i sig själva utan det är när de sätts i förhållande till 
andra tecken som de får sitt innehåll. Den process i vilken knuttecken får sitt innehåll kallas för 
ekvivalenskedjor.54 Det första steget i min analys har således varit att försöka utröna knuttecken och 
se hur de knyts samman med andra tecken. För att göra detta har jag även använt mig av 
begreppen moment och element. Samtliga tecken inom en diskurs är moment som genom att de 
skiljer sig från varandra på bestämda sätt fixeras.55 De tecken vars betydelser inte är slutgiltigt 
fixerade kallas för element. Element är således tecken som är mångtydiga varpå en diskurs 
försöker reducera dessa teckens mångtydighet för att göra element till moment. Genom att 

försöka utröna moments och elements förhållande till t.ex. nodalpunkter har jag kunnat fastställa 
i vilken grad diskurserna är fixerade. Då en diskurs konstitueras i förhållande till det som den 
utesluter, det diskursiva fältet, finns det alltid en risk att diskursen undergrävs av det som den 
stänger ute. Entydigheten som en diskurs försöker etablera kan således rubbas av att det finns 
andra definitioner av tecknen i diskursens yttre. 56  Element som är mer öppna för tillskrivning av 
olika betydelser än andra kallas för flytande signifikanta, de är tecken som olika diskurser försöker 
ge olika innehåll på olika sätt. Genom att använda mig av begreppet flytande signifikant har jag 
kunnat utröna den kamp om tecken som förs mellan olika diskurser.57 I och med att diskursen 

alltid konstitueras i förhållande till det yttre så är moment alltid potentiella element och i och med 
detta kan diskursen aldrig slutgiltigt fixeras. Diskursen ses i och med detta som ett tillfälligt stopp 
(tillslutning) i tecknens betydelseglidning. Det förs alltid en kamp om vilken betydelse de enskilda 
tecknen i en diskurs skall tillskrivas.58 

Ytterligare ett begrepp som jag har använt mig av i analysen är begreppet subjektsposition. 
Begreppet subjektsposition syftar till att individer försätts i bestämda positioner av diskurserna. 
När vi försätts i en bestämd position i en diskurs knyts vissa förväntningar till positionen. Dessa 
förväntningar kan till exempel röra vad man kan och inte kan säga. I och med att ett subjekt kan 

positioneras på flera ställen och på olika sätt av olika diskurser så är det fragmenterat. Då 
diskursteorin menar att diskurser alltid är kontingenta så är samtliga subjekt överdeterminerade i 
grunden. Man menar således att det inte finns någon objektiv logik som anger en entydig 
subjektsposition för subjektet.59 Begreppet gruppbildning har också varit användbart för min analys. 
Gruppbildning visar på hur människor konstitueras som grupp genom att vissa identiteter 
framhävs som möjliga och relevanta medan andra ignoreras. I diskursiva gruppbildningar 
ignorerar man de skillnader som kan existera inom gruppen och man utesluter även den i 
                                                
54 Winther Jörgensen & Philips. s. 57 
55 Ibid., s. 33 
56 Ibid., s. 34 
57 Ibid., s. 35 
58 Ibid., s. 34 
59 Ibid., s.49 
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förhållande till vilken som man identifierar sig. Begreppet representation är viktigt när man talar om 
gruppbildning. Det är genom representation, eller genom de ord som några talar om gruppen 
som gruppen i det sociala existerar. Gruppen har således ingen existens i sig själv utan 

konstitueras och existerar först i det ögonblick som någon talar om dem som grupp.60  
 

Empiriskt material 
Det empiriska materialet som jag analyserar i denna uppsats utgörs av riksdagens kammares 

protokoll. Att komma fram till vad som skulle utgöra mitt empiriska material tog mer tid än vad 
jag hade väntat mig. Då det var hur politiker talar kring människor utan uppehållstillstånd som 
intresserade mig var min första tanke att analysera de motioner som går att finna på riksdagens 
hemsida. Efter att ha sökt och gått igenom dessa insåg jag att det sades alldeles för lite om 
människor utan uppehållstillstånd i dem. Jag gick då vidare till att söka efter debattartiklar i 
svenska dagstidningar men stötte på samma problem där. Mitt tredje försök ledde mig till 
regeringens propositioner och skrivelser men även där lyste frågor kring människor utan 
uppehållstillstånd med sin frånvaro. Frånvaron av diskussioner i de politiska dokumenten kring 

papperslösa och gömda vore kanske en intressant aspekt i sig att analysera. Då det är just 
debatten och hur politiker inom allianspartierna talar om dessa människor som jag ville studera 
ansåg jag att jag behövde finna ett material där dessa frågor behandlas i högre utsträckning. 
Tillslut landande jag således vid kammarens protokoll. I kammarens protokoll får vi ta del av det 
som sägs i riksdagens kammare där diskussioner om motioner, propositioner och interpellationer 
sker. Protokollen är i debattform och fångar därför in diskussioner om människor utan 
uppehållstillstånd på ett helt annat sätt än motioner, propositioner och skrivelser. Människor utan 
uppehållstillstånd berörs i betydligt högre utsträckning i dessa dokument än i de tidigare nämnda.  

 

Urval och tillvägagångssätt  
För att finna de protokoll som jag har analyserat i min studie har jag använt mig av riksdagens 

hemsida.61 Där har jag i sökfunktionen använt mig av sökorden papperslösa, gömda, illegala, 
irreguljära, avvisning, utvisning och verkställighet för att få fram relevanta träffar. Dessa sökord valdes 
för att fånga in så många debatter som möjligt som rör människor som befinner sig i Sverige utan 

uppehållstillstånd. Jag har valt att begränsa mig till kammarens protokoll från 2007 till idag dels 
för att inte översvämmas av material, dels för att mitt främsta intresse är att undersöka den 
samtida pågående debatten. Antalet träffar har uppgått till ungefär 40 stycken. Samtliga av dessa 
40 protokoll har jag läst igenom för att kunna få en bild av vilka delar av protokollen som är av 
relevans för min studie. Genom denna första ”skanning” har jag genom att bland annat använda 

                                                
60 Winther Jörgensen & Philips. s. 52f 
61 http://www.riksdagen.se 
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mig av sökfunktionen i Word kunnat sortera bort de stycken ur dessa protokoll som inte 
korresponderar med mitt syfte. Sökfunktion har varit väldigt användbar för mig då protokollen 
kan uppgå till ungefär 130 sidor, och då det genom snabb igenomläsning är lätt att missa något. 

Genom att använda sökfunktionen har jag kunnat få en tydlig överblick över vilka stycken i de 
olika debatterna som rör mitt ämnesområde och den har således fungerat som ett komplement till 
min läsning. Sökfunktionen fungerar som så att den markerar de ord som anges i sökrutan och 
markerar således tydligt användandet av begrepp i texten. Jag har här använt mig av samma 
sökord som på riksdagens hemsida.62 Efter att jag läst igenom protokollen och plockat ut de 
relevanta styckena har jag gått igenom texterna ytterligare en gång för att minska ner mitt material 
ytterligare. Denna minskning av sidantal skedde genom att jag ytterligare en gång, efter noggrann 
läsning, sorterade bort de stycken som inte korresponderade med mitt syfte. De stycken som 

sorterades bort var således de stycken i debatterna som inte berörde människor utan 
uppehållstillstånd.  

Det material som utgör grunden för min analys utgörs således av avskrifter från debatter 
som tagit plats i riksdagens kammare. Då det är just debatter finns det således andra sidor av 
diskussionerna som jag i denna studie inte analyserar. Dessa sidor utgörs av oppositionen, dvs. 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Ytterligare ett urval har således skett av mitt 
empiriska material. Detta urval har baserats på politikernas partitillhörighet. Jag har valt att 
begränsa de anföranden och repliker i de utvalda protokollen till de politiker som representerar 

partierna inom regeringen som består av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna. Detta har jag gjort eftersom det är den sittande regeringen som är i fokus för 
min studie. Då det är den sittande regeringen som tar de slutgiltiga beslut och styr den riktning 
som migrationspolitiken tar så är dessa uttalanden av störst relevans för min studie.  
 

Kammarens protokoll 
För att ge en vidare förståelse för det material som utgör grunden för min analys presenterar jag 
här de ämnen inom vilka debatten om människor utan uppehållstillstånd har tagit plats. Det ämne 
där så kallade papperslösa och gömda har berörts i störst utsträckning har varit i debatter om 
hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl.63 Även i debatter som rör migration, migrationspolitik 
och asylpolitik har frågor kring papperslösa och gömda diskuterats i ganska hög utsträckning.64 

Papperslösa och gömda har även diskuterats i förhållande till barnpolitik65, de nya reglerna kring 

                                                
62 Sökord: papperslösa, gömda, illegala, irreguljära, avvisning, utvisning och verkställighet. 
63 2007/08:55, ”Svar på interpellation 2007/08:305 om rätten till sjukvård för asylsökande, gömda och papperslösa”. 

2007/08:64, ”Sjukvård för papperslösa och gömda”. 2007/08:115,”Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.”. 

2008/09:45, ”Svar på interpellation 2008/09:112 om vård till papperslösa” 
64 2007/08:43, ”Migration”. 2007/08:83, ”Migration och asylpolitik”. 2007/08:87, ”Migrations- och 

integrationspolitiken”. 2008/09:37, ”Migration”. 2008/09:14, ”Migrationspolitik”.  
65 2007/08:123, ”Barnpolitiken och dess inriktning”. 
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arbetskraftsinvandring66, det framtida gemensamma europeiska asylsystemet67 samt i en debatt om 
insatser mot löne- och villkorsdumpning68 och i en frågestund om återvändandebidrag69.  
 

Begrepp 
I det material som utgör grunden för min studie används främst begreppen papperslösa och 
gömda. En skiljelinje dras mellan människor som avvikit från ett lagakraftvunnet beslut om ut- 

eller avvisning och de som immigrerat till Sverige utan att någonsin sökt om asyl. De människor 
som aldrig har ansökt om asyl kallas för papperslösa medan dem som har avvikit kallas för 
gömda. Begreppen papperslösa och gömda används med denna uppdelning mer eller mindre 
konsekvent i mitt empiriska material. Ibland varvas dessa begrepp med den mer vedertagna 
termen irreguljära och den mer omtvistade termen illegala. Vid användandet av dessa två senare 
nämnda begrepp är det oklart vilken av de två tidigare nämnda grupper som åsyftas eller om det 
är båda. Begreppen papperslösa och gömda kommer dock allt som oftast användas sida vid sida 
då det är så som de diskuteras i empirin. I det empiriska materialet gör politikerna nämligen, trots 

den indelning som demonstreras i materialet, oftast ingen åtskillnad mellan papperslösa och 
gömda utan de figurerar i väldigt stor utsträckning sida vid sida.   
 

Analys  
Analysen tar avstamp i den bild av Sverige som figurerar i det empiriska materialet. Detta då 
bilden av Sverige, eller nationen utgör en ram för den asyldiskurs som jag i analysen diskuterar.  I 
det första avsnittet ”Sverige” diskuterar jag den bild av Sverige som framställs. Avsnittet är 
uppdelat i två delar där den första delen behandlar det sätt på vilket Sverige framställs och där 
den andra delen behandlar synen på lagar och regler i förhållande till bilden av Sverige. I det 
efterkommande avsnittet ”Beskrivningen av papperslösa och gömda” diskuterar jag i det första 
stycket hur papperslösa och gömda beskrivs i asyldiskursen, här används begreppen 
subjektspositionering och gruppbildning för att resonera kring de identiteter som papperslösa och 

gömda tillskrivs i diskursen. I den andra delen kopplas det tidigare avsnittet om Sverige och synen 
på lagar och regler samman med det som framstår som skuldbeläggandet av papperslösa och 
gömda samt de skyldigheter som framställs. Här lyfts även politikernas syn på asylsystemet fram. 
För att ge en vidare förståelse för min ingång i analysen börjar jag dock med en presentation av 
den diskurs som jag menar omger mitt material och dess förhållande till det diskursiva fältet.  

                                                
66 2008/09:26,”Nya regler för arbetskraftsinvandring”. 
67 2007/08:6,”Grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet”. 
68 2007/08:141, ”Svar på interpellation 2007/08:836 om insatser mot löne- och villkorsdumpning”. 
69 2007/08:7, ”Återvändandepeng för flyktingar som lever gömda”. 
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Den diskurs som organiserar det empiriska materialet kallar jag för asyldiskursen i analysen. 
Denna diskurs etableras genom knuttecken Sverige, lagar och regler, papperslösa och gömda och 
asylsystemet som jag beskriver i de efterkommande styckena. Asyldiskursen som jag beskriver i 

denna analys är den som aktörerna i allianspartierna försöker göra gällande. Den måste dock 
förstås i förhållande till det diskursiva fältet som i detta fall utgörs av bland annat oppositionen 
och deras definition av de aktuella tecknen. Då diskursen alltid måste förhålla sig till det 
diskursiva fältet är tillslutningen aldrig fullständig, utan tecknen inom denna asyldiskurs hotas 
hela tiden att undermineras av det som befinner sig utanför diskursen. På detta sätt är de 
knuttecken som jag skildrar i kommande stycken också flytande signifikanta, dvs. omstridda 
tecken, vad gäller förhållandet mellan den asyldiskursen som strukturerar empirin och den 
asyldiskurs som försöks göras gällande av oppositionen. Fokus för min analys är dock hur 

allianspartierna försöker konstituera asyldiskursen därför analyserar jag inte förhållandet mellan 
diskursen och det diskursiva fältet vidare. Dock vill jag framhålla att den politiska debatten kan 
ses som en kamp om vilka diskurser som skall gälla och vilka betydelser de olika tecknen inom 
diskursen skall tillskrivas då oppositionen kämpar om att ge samma diskurs ett annat innehåll.  
Det empiriska materialet är således en avspegling av en dialektisk kamp där olika sidor av den 
politiska debatten försöker ge olika innehåll åt samma tecken.  
 

Sverige  

Öppenheten och generositet 
Vi ska återigen påminna oss om att vi i Sverige redan tar detta ansvar som ett av de största 
flyktingmottagande länderna i världen.70 

Inom diskursteori kallar man ett knuttecken som hänvisar till en helhet för en myt. Vidare menar 
man inom diskursteorin att vi använder oss av myter i försök att avgränsa en helhet med ett 
objektivt innehåll.71 I det empiriska materialet kan jag se att Sverige, eller nationen, är ett 
knuttecken i den diskurs inom vilken debatten pågår och det organiserar på så sätt det sociala 
rummet. Genom att Sverige hänvisar till en helhet utgör det på så sätt, med diskursteoretiska 
begrepp, en myt. Genom att tala om Sverige på ett visst sätt implicerar politikerna en bild av en 
total struktur som fungerar som en nödvändig riktlinje eller plattform för handlingarna inom 
denna debatt. Utan myten Sverige skulle svensk politik vara omöjlig att diskutera och den 

organiserar på så sätt föreställningarna i materialet om hur samhället är beskaffat. Genom att det 
är Sverige som utgör myten i protokollen kan jag även se vad som utgör ramen för debatten och 
genom att se till de tecken som kan knytas till myten kan jag se på vilket sätt myten framställs.  

Hur bilden av Sverige målas upp kan vi bland annat se i följande citat: 

                                                
70 Fredrick Federley (c), anf. 3, 2007/08:87, ”Migrations och integrationspolitiken”. 
71 Winther Jörgensen & Philips, s. 47 
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Inte i något annat land kan du se lika generösa möjligheter och en lika stor öppenhet hos en 
nation att tillåta människor från andra länder att komma till ens hemland och arbeta (…)72   

I detta citat beskrivs Sverige som ett öppet och generöst land. Det framhålls på så vis en bild av 
Sverige som utgör en myt genom att det hänvisas till ”en nation”. Nationen, eller Sverige, får sin 
betydelse genom att kopplas ihop med andra betydelsebärande tecken som öppenhet och generösa.  

Det tål också att upprepas att Sverige är ett generöst land vad gäller att ta emot flyktingar. 
Sverige är land nr 2 i världen.73  

Även detta uttalande förmedlar en bild av Sverige som ett generöst land. Här framhålls även att 
Sverige är ett av de länder i världen som tar emot flest flyktingar. Vilket vi också kan se i följande 
citat: 

Det är ingen hemlighet att Sverige är ett land vars värderingar bygger på öppenhet och ett 
generöst flyktingmottagande och där alla partier i riksdagens kammare – oavsett vad som 
framförts i talarstolen – värnar den hållningen. Det är också därför som vi är tacksamma för att 
vi kan föra med de svenska värderingarna in i den europeiska debatten. Vi vet ju att många av 
våra vänner ute i Europa har en helt annan syn på öppenheten och generositeten i 
mottagandet.74    

Genom att myten utgörs av tecknen generöst, öppenhet och ett av världens främsta länder på 
flyktingmottagande ger det en ram för hur det är meningsfullt att diskutera. Debatterna i 
materialet organiseras således utifrån bilden av Sverige som öppet och generöst – på så sätt anger 
det en riktning för hur diskussionen om andra saker inom ramen för denna strukturering skall 
diskuteras.  

Dessa uttalanden är även intressanta att knyta an till den nations och nationalismteori som 
jag presenterat tidigare i uppsatsen. Genom att lyfta in Billigs teori om banal nationalism kan vi 

fånga ytterligare en dimension av politikernas uttalande. I samtliga av dessa citat kan vi se hur 
politikerna reproducerar nationen och ger uttryck för den banala nationalismen genom att 
använda sig av ord som tar nationen för given. Billig menar att vi ständigt blir påminda om att vi 
lever i nationer och att vår nationsidentitet ständigt ”flaggas”. Denna påminnelse menar Billig 
bland annat sker genom en rutinmässig användning av ord som förutsätter nationen. Genom att 
se till användandet av ord som ”samhälle” och ”vi” kan vi ringa in de nationalistiska antagandena 
som finns i uttalandena.75 I samtliga av ovanstående citat kan vi finna just dessa ord som tar 
nationen för given och som på så sätt ger uttryck för den banala nationalismen som är 

institutionaliserad i vårt samhälle. Samtliga av politikerna använder sig, i dessa uttalanden, av ord 
som ”vi” ”Sverige” ”hemland” ”land” ”svenska värderingar” som rymmer nationalistiska 
antaganden. Genom att använda dessa ord så ”flaggas” nationen ständigt i debatten inom 
asyldiskursen. På så sätt tas även de värderingar de knyter till nationen för givna.  

                                                
72 Fredrick Federley (c), anf. 86, 2008/09:26, ”Nya regler för arbetskraftsinvandring”. 
73 Mikael Cederbratt (m) anf. 12 2007/08:83, ”Migration och asylpolitik”. 
74 Fredrick Federley (c) anf. 22, 2007/08:6, ”Grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet”. 
75 Billig, s. 93f  
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Bilden som jag nu redogjort för är den dominerande bild av Sverige som hålls fram i de 
debatter som det empiriska materialet omfattar. Bilden som målas upp är att Sverige är ett 
generöst och öppet land och detta påpekas genom att lyfta fram Sveriges flyktingmottagande som 

ett av världens främsta. Det är denna bild som på många sätt är utgångspunkten för debatterna 
från allianspartiernas sida och den organiserar det sociala rum i vilken allianspartiernas uttalanden 
sker. Bilden av Sverige som generöst och öppet är den som politikerna inom allianspartierna 
försöker göra gällande. I denna bild ryms även föreställningen om nationen som också förutsätter 
denna diskussion. Genom att nationen flaggas i politikernas uttalanden reproduceras nationen 
som vår bild av världen. Att se bortom världen av nationer blir på så sätt svårt i och med den 
banala nationalismen genom vilken vi ständigt blir påminda om vår nationstillhörighet och på så 
vis hela tiden tar en värld av nationer för given. Myten om Sverige blir än mer komplex när vi 

sätter den i förhållande till andra uttalanden. Vi kan då se hur bilden av Sverige används för att 
legitimera och försvara den förda migrationspolitiken. I det kommande stycket kommer jag 
därför att fortsätta att diskutera myten Sverige i förhållande till framhållandet av lagar och regler.  
 

Lagar och regler 
Ett centralt tema i det empiriska materialet är lagar och regler. Dessa framhålls på ett specifikt sätt 
i förhållande till myten om det öppna och generösa Sverige. Det sätt på vilket politikerna 
framhåller de svenska lagarna och reglerna i empirin tydliggörs med tecken som enhetliga signaler, 
värna om, lagar och regler.  

Betydelsen av lagar och regler uttrycks bland annat på följande sätt: 

Den svenska lagstiftningen och det regelverk som gäller i Sverige är någonting som vi måste 
värna om.76   

I detta citat ges det uttryck för vikten av att värna om den svenska lagstiftningen. På ett liknande 
sätt, i ett annat uttalande, lyfts vikten av att lagar och regler efterföljs fram som en förutsättning 
för asylrätten: 

Vi har strukit under att vi tycker att asylrätten är oerhört viktig, det vill säga att det finns regler 
och lagar i Sverige som styr hur asylrätten ska bedömas.77  

Asylrätten likställs i detta citat med de existerande svenska lagarna och reglerna. Om asylrätten, 
som i detta citat, förvandlas till svenska lagar som reglerar asylrätten så blir kritik av och brott 

mot sagd lag ett direkt angrepp på själva asylrätten. Genom att på så sätt upphöja de egna 
nationella och föränderliga lagarna och reglerna till att vara samma sak som universella 
rättigheter, som rätten till asyl är, så öppnar man upp för en tolkning där man själv är rättighetens 
försvarare i det att man enbart följer sina egna regler. Genom denna likställning så öppnar man 
även upp för tolkningen att papperslösa och gömda, vilka står utanför lagarna och reglerna, blir 

                                                
76 Solveig Zander (c), anf. 111, 2008/09:26, ”Nya regler för arbetskraftsinvandring”. 
77 Solveig Zander (c), anf. 113, 2008:09:37, ”Migration”. 
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utmålade som hot mot asylrätten, vilket jag i det följande stycket kommer att ge exempel på. 
Denna likställning mellan asylrätten och svenska lagar och regler gör det möjligt för att 
människor i praktiken kan fråntas sina mänskliga rättigheter genom att fråntas sina medborgerliga 

rättigheter. Som visats tidigare finns det nämligen en intim koppling mellan mänskliga och 
medborgerliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna skall ses som universella och gälla alla 
oavsett medborgarskap, dock regleras de i stor utsträckning av nationerna själva, vilket till 
exempel Frenández och Roth påvisar.78 

Ett citat som är hämtat från debatten om Lag om hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl. visar 
tydligt på hur lagar och regler lyfts fram som viktiga genom att framhålla betydelsen av att sända 
enhetliga signaler: 

(…) Det är min bestämda uppfattning att det svenska samhället måste sända ut enhetliga 
signaler. (…) Det finns problem med att erbjuda människor som saknar tillstånd att vistas i 
landet tillgång till det svenska välfärdssystemet. Därför tycker jag att det är viktigt att man 
väger av de här frågorna. Ett system som innebär att vissa myndigheter har uppdraget att 
verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut samtidigt som andra myndigheter ska erbjuda dessa 
människor fullständig hälso- och sjukvård kan uppfattas som ganska inkonsekvent.79  

Här påpekas således vikten av att sända ut enhetliga signaler. Vidare uttrycks det att det vore 
inkonsekvent av Sverige att stifta en lag som säger att papperslösa och gömda skall ha rätt till 
sjukvård på samma villkor som övriga medborgare då detta skulle ställas i konflikt med andra 
instansers och myndigheters uppdrag. Vikten av att värna om lagar och regler samt vikten av att 
sända enhetliga signaler är således någonting som framhålls i det material som utgör grunden för 
min studie. Vid en första anblick skulle denna syn kunna sägas utgöra en kontrast till bilden av 
öppenhet och generositet. Denna motsats mellan öppenhet och generositet och vikten av lagar, 

regler och enhetliga signaler blir extra tydlig i citatet ovan. Citatet visar på att samtidigt som det 
finns en tanke om Sverige som ett öppet och generöst land så står denna tanke i motsats till 
vikten av att följa svenska lagar och regler samt vikten av att sända enhetliga signaler. I detta 
uttalande uttrycks det att det vore fel att utvidga rättigheterna för hälso- och sjukvård till alla som 
befinner sig i Sverige. Detta då det skulle sända inkonsekventa signaler då andra instanser i vårt 
samhälle arbetar för att rent konkret stänga ute dessa människor. Detta kan till synes tyckas vara 
en paradox i den förda politiken där öppenheten och generositeten ställs mot lagarna och 
reglerna.  

För att Sverige ska kunna ha en fortsatt generös asylpolitik är det A och O att vi har ett 
rättssäkert och hållbart system som det finns tilltro till. Det är avgörande att de som har fått 
avslag på ansökan om uppehållstillstånd lämnar landet för att tilltron till vårt system inte ska 
urholkas. Det är viktigt, inte minst därför att asylprocessen ska ha ett tydligt avslut som också 
efterlevs.80 

Vid en närmare granskning och genom exemplifiering med ovanstående citat blir det dock tydligt 
att det finns en mer komplex koppling mellan myten och lagar och regler. Det framgår i citatet 

                                                
78 Fernández. s. 104-105. Roth. s. 132-133.  
79 Tobias Billström (m), anf. 62, 2007/08:115, ”Lag om hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl.”. 
80 Tobias Billström (m), anf. 53, 2007/08:83, ”Migration och asylpolitik”. 
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hur en argumentation för hårda lagar och regler är möjlig genom att ställa dem i relation till 
myten. I detta citat kan vi tydligt se hur nödvändigheten av att följa lagar och regler kopplas ihop 
med möjligheten att kunna ha ”en fortsatt generös flyktingpolitik”.  Det blir här tydligt att 

politikerna kan tala så konkret om vikten av att följa svenska lagar och regler för att de sätts i 
förhållande till myten. På så sätt förutsätts diskussionen om vikten av lagar och regler av myten. 
Då lagarna och reglerna framhålls som ett försvar för den öppenhet och generositet som lyfts 
fram i myten kan det ses som fullt legitimt att prata om lagarna och reglerna på det sätt man gör i 
empirin. Det blir således möjligt att argumentera för en politik som i praktiken på flera plan är 
utestängande genom att använda sig av myten om Sverige som öppet och generöst. Behovet av 
reglerna och lagarna får alltså sin legitimitet genom den bild av Sverige som målas upp av 
politikerna i debatten. Denna typ av argumentation möjliggör också ett fråntagande av de 

rättigheter som skall ses som mänskliga men som regleras av nationalstaten. Genom att tala om 
vikten att värna om lagar och regler ger det också en bild av att det finns något innanför dessa 
lagar och regler som bör försvaras, nämligen medborgarna.  
 

Beskrivningen av papperslösa och gömda  
De uttalanden som rör papperslösa och gömda talar ett tydligt språk om hur politikerna inom 
allianspartierna försöker framställa dessa två grupper. Denna bild av papperslösa och gömda ryms 
i den asyldiskurs som omger mitt material inom vilken de positioneras på ett visst sätt. 
Papperslösa och gömda försätts i bestämda positioner inom asyldiskursen och till dessa 
positioner knyts olika förväntningar. I de följande styckena beskriver jag hur papperslösa och 
gömda framställs i det empiriska materialet samt vilka attribut de tillskrivs.  

 

Den kriminella identiteten 
Både gömda och papperslösa bryter mot utlänningslagen genom att vistas illegalt i landet och 
ska även i fortsättningen avvisas eller utvisas.81 

När man själv ställer sig utanför rättvisan som en vuxen och myndig människa, ska man då ha 
rätt till vård? Ja, enligt oppositionen. Nej, enligt mig. (…) vuxna människor som lever som 
gömda och inte är i akut vårdbehov borde söka sig till sitt hemland efter att de ställt sig utanför 
den svenska rättvisan.82 

Den som efter en rättssäker prövning motsätter sig svenska lagar och det svenska 
domstolsväsendet genom att inte återvända befinner sig olagligen i landet.83  

Genom att sammanställa dessa citat blir det tydligt att det är en kriminaliserande bild av 
papperslösa och gömda som det ges uttryck för i empirin. I det första citatet poängteras att 
papperslösa och gömda bryter mot den svenska utlänningslagen och på så vis befinner sig illegalt 
                                                
81 Fredrick Federley (c), anf. 19, 2007/08:83, ”Migration och asylpolitik”. 
82 Fredrick Federley (c ), anf. 17, 2007/08:83, ”Migration och asylpolitik”. 
83 Fredrick Federley (c), anf. 17, 2007/08:83, ”Migration och asylpolitik”. 
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i landet. I det andra citatet förmedlas inte bara en bild av papperslösa och gömda som brottsliga 
genom att säga att de befinner sig utanför den svenska rättvisan, utan det förmedlas också en bild 
av att papperslösa och gömda själva ställer sig utanför denna rättvisa. Det faktum att det är den 

svenska regeringens lagar och regler som ställer dessa människor utanför ”den svenska rättvisan” 
framhålls inte utan istället förmedlas det en bild av att det är dem själva som intar den positionen. 
I det tredje citatet kan vi på samma sätt som i de andra uttalandena se hur det är en 
kriminaliserande bild av papperslösa och gömda som uttrycks. I samtliga av dessa uttalanden kan 
vi se hur papperslösa och gömda får sin betydelse genom att knytas samman med tecken som 
bryter mot utlänningslagen, visats illegalt, ställer sig utanför rättvisan, motsätter sig svenska lagar, befinner sig 
olagligen i landet. 

I ett annat uttalande kan vi se ett liknande exempel på hur gömda och papperslösa 

positioneras på ett visst sätt inom asyldiskursen och hur denna positionering knyts samman med 
vissa förväntningar: 

 (…) Ändå framförs det med jämna mellanrum krav på amnestier för personer som inte 
respekterar svenska myndigheters och domstolars beslut (…) amnestier medför att den som 
följer de lagar som riksdagen stiftat och lämnar landet efter en rättssäker asylprövning hamnar i 
ett sämre läge än den som har förbrutit sig mot lagarna.84 

Citatet utgör en replik på ett anförande från vänsterpartiets sida som ganska konsekvent i 
debatten framhåller behovet av en amnesti för människor som befinner i Sverige utan 

uppehållstillstånd. Svaret på detta, som det framgår av citatet, är således att det vore fel då de 
människor som följt lagen och lämnat landet försätts i en sämre position än de som stannat kvar 
och på så sätt inte följt lagen. Det som framgår i uttalandet är att papperslösa och gömda tillskrivs 
en identitet där attribut som respektlöshet mot svenska lagar och förbrytandet av lagar knyts till 
identiteten. Khosravi, vars forskning jag presenterat tidigare, menar på liknande sätt att det är en 
kriminaliserande bild av asylsökande som görs gällande i det material som ligger till grund för 
hans forskning. Dock är Khosravis forskning främst koncentrerad till tjänstemän inom polisen, 
deportationseskorter och personal på förvarscenter.  Samt att han menar att en kriminaliserande 

bilden görs gällande för asylsökande i allmänhet. Min analys som endast fokuserar på papperslösa 
och gömda visar dock på samma fenomen inom den av allianspartierna förda debatten.  

En annan aspekt som är intressant att lyfta fram här är att papperslösas och gömdas 
identitet också skapas i förhållande till andra identiteter. Följande citat är ett uttalande där det 
argumenteras emot papperslösa och gömdas rätt till vård på lika villkor som svenska medborgare: 

Inte alltför sällan, fru talman, utnyttjas dessa människor på ett inhumant sätt. (…) Under 
närmast slavliknande förhållanden tvingas de jobba långa pass i en osäker miljö och på en svart 
arbetsmarknad. En sådan tillvaro verkar vara det som åtminstone delar av oppositionen nu 
verkar vilja legitimera genom att erbjuda vård på lika villkor som för den som följer lagen, den 
som har gjort rätt för sig och den som betalar skatt.85 

                                                
84 Tobias Billström (m), anf. 130, 2008/09:37, ”Migration”.  
85 Fredrick Federley (c), anf. 17, 2007/08:83, ”Migration och asylpolitik”.  
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Det vi kan se i detta citat är att papperslösa och gömda inte beskrivs på ett direkt sätt, istället 
beskrivs dem genom att lyfta fram svenska medborgare och på så sätt påvisa vad papperslösa och 
gömda inte är eller inte gör. Det som framgår av citatet är således att papperslösa och gömda inte 

följer lagen, de gör inte rätt för sig och de betalar inte skatt. Inom diskursteorin menar man att 
identiteten konstitueras diskursivt genom ekvivalenskedjor där tecknen sorteras och knyts ihop i 
kedjor. Dessa kedjor beskriver hurdan man är och hurdan man inte är.86 Ekvivalenskedjan som 
beskriver hurdan papperslösa och gömda inte är utgörs således av tecknen betalar inte skatt, följer 
inte lagen, gör inte rätt för sig och ekvivalenskedjan för hurdana de är utgörs av respekterar inte lagar och 
beslut, förbryter sig mot lagen, ställer sig utanför rättvisan. Identiteten är således inom diskursteorin alltid 
relationellt organiserad. Detta då man är någon eftersom det finns något som man inte är vilket 
blir tydligt genom exemplet i citatet ovan. Det blir här även påtagligt hur dikotomin medborgare 

och icke-medborgare skapas. På samma sätt som vi kan se att papperslösa och gömda 
konstitueras som icke-medborgare i förhållande till medborgare kan vi se hur medborgare 
konstitueras i förhållande till icke-medborgare, vilket även Khosravi lyfter fram i sin forskning. 
Bilden av den ideala medborgaren blir tydlig genom tecknen skattebetalande, gör rätt för sig, lagliga 
mot vilken papperslösa och gömda som icke-medborgare ställs i motsats till. På liknande sätt 
menar även Fernández att den nationella medborgaren har uppstått i ett motsatsförhållande till 
utlänningen. Vidare menar han att det är gränsdragningen mellan medlem och främling som varit 
fundamental för formeringen av medborgaren.87 Det blir också tydligt i ovanstående citat att 

papperslösa och gömda framställs som en samhällsbelastning. Detta genom att de ställs i motsats 
till skattebetalande vit-arbetande svenska medborgare. På så sätt blir de också framställda som det 
som Khosravi kallar för anti-medborgare.88 Detta då de associeras med svartarbete och med 
förlorade skatteintäkter vilket blir tydligt i citatet.  

Genom att se till hur medborgare och icke-medborgare konstitueras genom ett 
motsatsförhållande blir det också aktuellt att tala om de rättigheter som knyts till just 
medborgarskap. Det ovanstående citatet utgör också ett exempel på hur kriminaliseringen av 
papperslösa och gömda används för att legitimera vissa åtgärder. Det argumenteras således i det 

uttalandet emot vänsterns förslag om att lagfästa papperslösas och gömdas rätt till vård just på 
grund av att de inte följer lagen. Den kriminaliserande bilden av papperslösa och gömda ligger 
således som grund för det här uttalandet. Genom att luta sig mot denna kategorisering av 
papperslösa och gömda som kriminella kan politikerna argumentera för att de inte ska omfattas 
av vården på samma villkor som övriga människor som befinner sig legalt i landet. Genom att 
ställa papperslösa och gömda i motsats till medborgare kan de således argumentera för att icke-
medborgarna inte skall omslutas av de rättigheter som regleras av medborgarskap. På liknande 
sätt lyfter Khosravi fram i sin forskning att kriminaliseringen av asylsökande sker för att 

legitimera ett visst behandlande av dem. Khosravi menar att kriminaliseringen används för att 

                                                
86 Winther Jörgensen & Philips. s. 50 
87 Fernández. (2005). s. 58 
88 Khosravi. (2006). s. 300f 
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legitimera åtgärder som tidigare inte setts som kriminella frågor.89 Jag kan således se en liknande 
tendens där vårdfrågan utgör ett exempel på hur framställandet av papperslösa och gömda som 
kriminella gör att åtgärder som till exempel uteslutning från vård blir möjliga.  

Det framgår också tydligt i empirin att begreppen papperslösa och gömda figurerar ganska 
oreflekterat och utan något större ifrågasättande av de olika människor som åsyftas med 
begreppen. Vi kan således i samtliga citat även skönja att det sker en gruppbildning av 
papperslösa och gömda inom den politiska debatten som genom representation av politikerna 
konstitueras som en grupp. Inom diskursteorin menar man att det är genom de ord som några 
talar om gruppen som gruppen existerar i det sociala. Gruppen papperslösa och gömda har 
således ingen existens i sig själv utan konstitueras och existerar först i det ögonblick som 
politikerna talar om dem som grupp.90 Inom diskursteorin menar man att i diskursiva 

gruppbildningar så ignorerar man de skillnader som kan existera inom gruppen vilket också 
framgår i min analys. Det ges egentligen inga vidare förklaringar av vilka människor det är som 
ingår i gruppen papperslösa och gömda och de inneboende skillnader som finns i dessa grupper. 
Genom gruppbildningen framhävs vissa identiteter som möjliga och relevanta medan andra 
ignoreras. I detta fall framhävs identiteten kriminell medan till exempel identiteten ”utsatt”  
ignoreras. Precis som deras identitet konstitueras i förhållande till andra så konstitueras även 
gruppen papperslösa och gömda i kontrast till andra grupper såsom asylsökande, vit-arbetande och 
svenskar.  

 

Skyldigheter och skuldbeläggande  
Samtidigt som en kriminaliserande bild av papperslösa och gömda lyfts fram så blir det också 

tydligt hur papperslösas och gömdas skyldigheter framhålls och även hur de skuldbeläggs inom 
asyldiskursen. Detta sker genom att flera av politikerna lyfter fram vikten av att följa de lagar och 
regler som reglerar asylrätten och asylsystemet varpå vi kan skönja att det implicit menas att 
genom att papperslösa och gömda inte följer lagarna så är de skyldiga till en möjlig urholkning av 
asylrätten.  

Hur papperslösas eller framförallt gömdas skyldighet lyfts fram i det empiriska materialet 
kan vi se i följande citat: 

En rättssäker asylprocess har också ett tydligt avslut: antingen genom ett bifallsbeslut varpå det 
gäller att så snabbt som möjligt komma ut på den svenska arbetsmarknaden – därför har vi 
också stärkt arbetslinjen för nyanlända – eller genom ett avslagsbeslut varpå personen har en 
skyldighet att lämna Sverige. Att så sker är avgörande för att vi i längden ska kunna värna 
asylrätten.91  

I detta citat kan vi se hur ansvaret läggs över på framförallt gömda som det här framhålls att de 
genom att inte följa de beslut som tas sätter asylrätten på spel. I uttalandet påpekas gömdas 

                                                
89 Koshravi (2009). s. 40 
90 Winther Jörgensen & Philips, s. 52f 
91 Tobias Billström (m), anf. 130, 2008/09:37, ”Migration”. 
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skyldighet att lämna landet efter ett avslag vilket menas är avgörande för att asylrätten ska fungera 
i längden.  

Även i ett annat citat kan vi se hur ansvaret för asylrätten läggs över på personer som 

stannar kvar i Sverige trots ett negativt beslut: 

Vill man värna den asylrätt som vi har i Sverige måste det innebära att en del människor 
faktiskt inte uppfyller de kraven men ändå söker asyl. De måste också lämna landet. I annat fall 
innebär det att man urholkar asylrätten.92  

Detta citat tydliggör hur papperslösas och gömdas skyldigheter gentemot asylrätten, och därmed 
andra asylsökande, lyfts fram samtidigt som man skuldbelägger dem och menar att om de inte 

följer lagarna så leder det till en urholkning av asylrätten. Detta lyfts fram på ett liknade sätt i 
detta uttalande: 

De som inte beviljas uppehållstillstånd efter en rättssäker domstolsprocess förväntas acceptera 
ett sådant beslut och lämna landet. Om så inte sker riskeras i förlängningen trovärdigheten och 
hållbarheten för asylsystemet och då också möjligheten att ge skydd till dem som behöver 
det.93  

Även i detta citat lyfts det således fram hur människor som stannar kvar i landet trots beslut om 
utvisning riskerar hållbarheten och trovärdigheten för asylsystemet. Citatet ger också uttryck för 

en slags skuld gentemot andra människor som söker asyl varpå man alltså skriver över ansvaret 
för andra människors behov av asyl på papperslösa och gömda. På liknande sätt lyfts detta fram i 
ett annat uttalande: 

När vi har ett stopp som säger att de inte får stanna måste de lämna. Ordningen är att man ska 
lämna frivilligt. Har man en asylprövning och inte respekterar resultatet faller hela systemet på 
sikt.94  

Vikten av att papperslösa och gömda följer de beslut som fattas i asylprocessen framhålls även på 
detta sätt: 

För att man ska lyssna till svenska lagar och kunna få respekt för det svenska domstolsväsendet 
måste en person lämna landet efter att han eller hon har fått sin sak prövad (…) det handlar 
om respekten för lagen, respekten för domstolarna och respekten för den gällande 
rättsordningen. 95 

I detta citat talas det om vikten av att ha respekt för svenska lagar och för den svenska 
domstolen. I uttalandet påpekas det att för att asylsökande ska kunna få denna respekt så krävs 

det att de som har fått ett negativt beslut lämnar Sverige. Ordet gömda används inte utan istället 
används ”en person” vilket jag tolkar som att det syftar på just gömda; personer som fått avslag 
men som ändå stannar kvar i landet. I uttalandet påpekas således vikten av att asylsökande 
respekterar de beslut som tas i det svenska domstolsväsendet just för att de skall få respekt för 
den svenska domstolen och dess lagar. Denna diskussion om, eller framhållandet av, papperslösa 

                                                
92 Fredrick Federley (c), anf. 13, 2007/08:43, ”Migration”. 
93 Tobias Billström (m), anf. 32, 2007/08:43, ”Migration”. 
94 Mikael Cederbratt (m), anf. 12, 2007/08:83, ”Migration och asylpolitik”. 
95 Fredrick Federley (c), anf. 17, 2007/08:83, ”Migration och asylpolitik”.  
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och gömdas skyldigheter förutsätts också av myten Sverige och av synen på lagar och regler. 
Diskussionen om att papperslösa och gömda måste respektera de beslut som tas förutsätts av hur 
lagarna och reglerna framställs som i sin tur få sin legitimitet genom att ställas till myten.  

Det framhålls således i det empiriska materialet både papperslösas och gömdas skyldighet 
att följa de beslut som tas och att de ges skulden för en möjlig urholkning av asylrätten i och med 
att de inte följer de beslut som tas. Det är intressant att lyfta fram hur politikerna inom 
allianspartierna förväntar sig att papperslösa och gömda ska följa svenska lagar och regler 
samtidigt som man inte vill inkludera dem i dem. Papperslösas och gömdas skyldigheter 
gentemot den svenska staten är något som framhålls men deras rättigheter är i stort sett utom 
räckhåll. På detta sätt är de både inkluderade i lagen och på så sätt i samhället men också 
exkluderade från dem. Khosravi skriver i Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet om 

hur irreguljära immigranter befinner sig på en ”tröskel”. Han menar att de både exkluderas från 
samhället och inkluderas, genom juridiska och politiska procedurer. De exkluderas från lagens 
sfär men står ändå som objekt för lagens utövning.96 Detta är något som de citat jag här har 
redogjort för också påvisar. Det är tydligt att man anser att papperslösa och gömda har en 
skyldighet gentemot de svenska lagarna och mot det svenska samhället. Genom de beslut som tas 
i asylprocessen så står de som objekt för lagens utövning och genom de skyldigheter som de 
anses ha gentemot det svenska samhället inkluderas de även i det. Samtidigt exkluderas de dock 
från samhället genom att utestängas från t.ex. vård och arbete och de exkluderas också genom 

flera av de rättigheter som regleras av lagen. Samtidigt som politikerna tillskriver dem skyldigheter 
som är reglerade av lagen så exkluderas de genom lagen i och med de rättigheter som de fråntas 
genom de lagar som reglerar rättigheterna. Det går även att skönja hur man inom alliansen ser 
rättigheter och skyldigheter som något som går hand i hand och hur det är någonting som man 
använder för att kunna argumentera för att papperslösa och gömda inte skall ha samma 
rättigheter som svenska medborgare. Bristen på rättigheter kan således argumenteras genom att 
lyfta fram att papperslösa och gömda inte accepterar de skyldigheter som man menar att de har 
gentemot den svenska staten, på så sätt kan de heller inte få del av rättigheterna eftersom man 

menar att rättigheter är något som man har rätt till först när man också accepterar sina 
skyldigheter. Detta resonemang är dock något som vi skulle kunna ifrågasätta genom att se till 
talet om att alla människor är födda fria vilket Roth menar kan sägas utgöra ett slags moraliskt ideal 
om att varje människa ska tillskrivas samma grundläggande fri- och rättigheter. Även om de 
mänskliga rättighetsprinciperna enligt Roth är skrivna med den underförstådda utgångspunkten 
att det framförallt handlar om människor som är medborgare i olika länder97 så avses med talet 
om mänskliga rättigheter för det mesta att det är i kraft av att vara just människa som den 
enskilda människan har rättigheter och inte på grund av någon viss prestation, grupptillhörighet 

eller medborgarskapsidentitet.98  

                                                
96 Khosarvi. (2006) s. 305 
97 Roth. s. 94 
98 Roth. s. 130 
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En annan aspekt som är intressant att lyfta fram här är det som kan beskrivas som 
politikernas oreflekterade förhållningssätt till asylsystemet. Det hänvisas gång på gång till 
asylrätten och asylsystemet som något som måste värnas om och hur detta görs bäst genom att 

följa lagarna och reglerna som utgör ramen för asylsystemet. Detta framhålls i snudd på helt 
oreflekterat, det finns inget ifrågasättande av om de regler och lagar som stiftas är bra, huruvida 
det är på grund av brister i det svenska asylsystemet som människor befinner sig utan tillstånd i 
Sverige. Nej, att asylsystemet är rättssäkert det framhålls av de flesta av politikerna: 

Det är då en utgångspunkt för mig att de som har fått avslag i en rättssäker process, med 
möjlighet att överklaga till domstol, faktiskt också måste flytta härifrån.99 

(…) Genom vår rättssäkra prövning har man kanske funnit att så inte var fallet. Personen var 
inte flykting.100 

Dessa två citat utgör exempel på det oreflekterade sätt som asylprocessen omnämns i debatten. 
Att det framhålls på detta sätt kanske inte är så förvånande eftersom det vore konstigt om 
allianspolitikerna skulle ifrågasätta det system de själva varit med och byggt upp i en debatt med 
oppositionen. Dock utgör asylsystemet ett knuttecken i asyldiskursen till vilken tecknen rättssäker 
prövning och rättssäker process knyts. Det är alltså denna bild av asylsystemet som politikerna inom 
allianspartierna försöker göra gällande. 

Om man har fått ett avslag betyder det att det regelverk som vi har i Sverige har följts. Om 
man, som personen i fråga, inte klarar av att följa det svenska regelverket kan jag undra vad det 
skulle betyda om vi ändrade på lagen.101  

Ovanstående citat är en replik på ett anförande från oppositionen som föreslår att man ska ge 
permanent uppehållstillstånd till alla som fått avslag och befunnit sig i Sverige sedan den 1 januari 
2008 och att en generell amnesti ska täcka även dem som inte sökt om asyl. I detta uttalande blir 
det tydligt hur politikern som står bakom uttalandet lutar sig helt blint tillbaka på det svenska 
asylsystemet och de lagar och regler som reglerar denna och säger att om man fått ett avslag 

betyder det att det regelverk som vi har i Sverige har följts. Det blir också tydligt hur ansvaret 
istället läggs över på individen som i detta uttalande framställs som oförmögen att följa lagar och 
regler. Genom att hävda att personen i fråga, eller personer som stannar kvar i landet trots beslut 
om avvisning i övrigt, inte klarar av att följa svenska regelverk så framhålls det att det inte spelar 
någon roll om det skulle ske en lagändring. Resonemanget är således att om människorna inte 
följer lagen nu, vad är det då som säger att de kommer att göra det om vi ändrar dem? Detta 
uttalande visar tydligt på hur framställandet av papperslösa och gömda som kriminella och som 
oförmögna att följa svenska regelverk möjliggör ett oreflekterade och okritiskt förhållningssätt till 

de lagar och regler som styr asylprocessen.   

                                                
99 Ulf Nilsson (fp), anf. 120, 2008/09:37, ”Migration”.  
100 Mikael Cederbratt (m), anf. 81, 2008/09:26, ”Nya regler för arbetskraftsinvandring”. 
101 Solveig Zander (c) anf. 107, 2008/09:37, Torsdagen den 27 november.  
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Sverige ska enligt regeringen ha en aktiv återvändandepolitik. Den person som får avslag på sin 
asylansökan ska återvända, för om personen får ett negativt beslut har man prövat 
skyddsbehovet och funnit att det inte finns.102  

Även detta citat visar på hur rättssäkerheten i asylprocessen tas för given. De ovanstående citaten 
visar tydligt på hur politikerna tar för givet, eller framställer det som, att det inte är systemet det 
är fel på utan människorna, det vill säga de människor som trots avslag väljer att stanna kvar i 
landet. Tillsammans med de exempel som jag redogjort för tidigare i detta avsnitt visar det tydligt 
på hur människorna framställs som kriminella men systemet som fullt legitimt. Det oreflekterade 
förhållningssättet förutsätts av att de som står som objekt för systemet framställs som kriminella 

och därmed felaktiga. Genom att framställa papperslösa och gömda som ”problemet” krävs det 
ingen vidare ifrågasättning av asylsystemet eftersom det också framgår av analysen att de lagar 
och regler som finns är något som måste värnas om då de är en förutsättning för att Sverige som 
framställs som öppet och generöst skall kunna fortsätta vara detta. Genom att framställa Sverige 
som öppet och generöst och de lagar och regler som finns som skydd för denna öppenhet finns 
det ingen mening med att ifrågasätta det system som regleras av lagarna då dessa lagar framhålls 
som skydd för bevarandet av öppenheten och generositeten.  
 

Slutdiskussion  
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur politiker inom regeringspartierna i den 
politiska debatten framställer och konstruerar människor utan uppehållstillstånd. I analysen av det 
empiriska materialet har jag kunnat urskilja två övergripande och relevanta teman som delvis ger 

svar på denna fråga. Dessa två teman har berört vilka värderingar, förväntningar och attribut som 
knyts till papperslösas och gömdas subjektspositionering inom den asyldiskurs som politikerna 
försöker göra gällande i debatten. Dock kan förståelsen eller framställandet av papperslösa och 
gömda inte enbart förstås genom att se till dessa två teman, utan det är först när de ställs i 
förhållande till de andra temana i analysen som vi kan börja förstå framställningen och 
konstruktionen av dessa människor.   

Jag har i analysen av materialet kommit fram till att den asyldiskurs som allianspartierna 
försöker etablera utgörs av knuttecknen Sverige, lagar och regler, papperslösa och gömda och asylsystemet. 

Samtliga av dessa knuttecken strävar allianspolitikerna att ge innehåll åt på sitt sätt. Sverige får sitt 
innehåll genom till exempel tecknen öppenhet och generositet och papperslösa och gömda får sitt 
innehåll genom exempelvis tecknen följer inte lagar, betalar inte skatt osv. Samtliga av dessa 
knuttecken och de innehåll de får genom tecknen är utgångspunkten för framställningen av 
denna specifika asyldiskurs. Förståelsen, eller framställningen, av Sverige är högst relevant inom 
diskursen då den anger hur det är möjligt att diskutera. Då Sverige får sitt innehåll genom tecknen 
öppenhet och generositet utgör just denna framställning plattformen för den politiska debatten 
som utgör det empiriska materialet. Då Sverige på detta sätt förstås som ett relativt problemfritt 
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fenomen blir det tydligt att det som ställs i relation till Sverige, dvs. icke-medborgarna (de 
papperslösa och gömda), måste utgöra ett problem. Hade Sverige istället fått sin betydelse genom 
tecken som ”slutenhet” eller ”främlingsfientlighet” så skulle det vara relevant att diskutera på ett 

annat sätt. Retoriken skulle då antagligen se ut på ett annat sätt där icke-medborgare skulle 
framställas mindre som problem och kanske mer som möjligheter och resurser. På detta sätt är 
framställningen av Sverige som just öppet och generöst bärande för hur knuttecknen inom 
asyldiskursen är organiserade. Myten Sverige anger på detta sätt hur det är meningsfullt att 
diskutera och det blir genom att Sverige förstås som öppet och generöst, meningsfullt att 
diskutera ”de problem” som ”hotar” denna öppenhet.  

Samtliga av knuttecknen inom asyldiskursen förutsätter varandra. Som jag redan konstaterat 
är framställningen av Sverige det som strukturerar diskursen, men emellertid utgör papperslösa 

och gömda en springande punkt, den asyldiskurs som allianspartierna försöker göra gällande står 
och faller mer eller mindre med förståelsen/framställningen/konstruktionen av papperslösa och 
gömda. Framställningen och konstruktionen av dessa människor lutar sig således mot förståelsen 
av Sverige. Förhållandet mellan myten och framställningen och konstruktionen av papperslösa 
och gömda måste dock också förstås som ett symbiotiskt förhållande. Framställandet och 
konstruktionen av papperslösa och gömda som kriminella är avgörande för resonemanget kring 
Sverige, lagar och regler och asylsystemet. Men förståelsen av Sverige, lagar och regler och 
asylsystemet är också beroende av framställningen och konstruerandet av papperslösa och 

gömda. Det finns således en kedja av bekräftelse och återbekräftelse där till exempel myten 
Sverige är en förutsättning för debatten men där Sverige också förutsätts av förståelsen av 
papperslösa och gömda. Mot framställningen och konstruktionen av papperslösa och gömda som 
kriminella lutar sig även framställandet av lagarna som legitima och något som måste värnas om 
eftersom det är dem som framställs som förutsättningen för att Sverige skall kunna vara öppet 
och generöst och det är också en förutsättning för att politikerna skall kunna tala om asylsystemet 
på ett så oreflekterat sätt.  

Framställningen och konstruktionen av papperslösa och gömda som kriminella är en 

förutsättning för politikernas argumentation. Att identiteten papperslös och identiteten gömd 
kopplas ihop med just kriminella attribut möjliggör den argumentation som vi sett exempel på i 
analysen. Det blir, genom att framställa och konstruera papperslösa och gömda på detta sätt, 
möjligt att argumentera emot exempelvis deras rätt till reglerad hälso- och sjukvård genom att de 
ställs i motsats till medborgarna som det framhålls betalar skatt och gör rätt för sig. Fråntagandet 
av mänskliga rättigheter blir på så sätt möjligt genom att de mänskliga rättigheterna likställs med 
medborgerliga vilka det påpekas att papperslösa och gömda inte har del av som icke-medborgare. 
Kopplingen mellan skyldigheter och rättigheter är även den ett sätt att legitimera borttagandet av 

rättigheter genom att framställa det som att papperslösa och gömda inte accepterar sina 
skyldigheter. Accepterar man inte sina skyldigheter kan man heller inte få ta del av sina 
rättigheter. Fråntagandet av rättigheter går så pass långt att det till och med handlar om ett 
utestängande från vården som i grunden ses som en mänsklig rättighet. Detta visar på att den 
kriminella identiteten som tillskrivs papperslösa och gömda inte är jämbördig med kriminella 
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svenska medborgare. Detta då fråntagandet av kriminella svenska medborgares rättigheter inte är 
uppe för diskussion på samma sätt i den politiska debatten. Frågan är om argumentationen för 
uteslutning av vård och från samhället i övrigt endast sker på basis av medborgarskap, eller i detta 

fall papperslösa och gömda som icke-medborgare, eller om det finns en annan faktor som spelar 
in. Om jag hade haft tid, utrymme och möjlighet hade jag för att få in ytterligare en dimension i 
analysen lyft in teorier om etnicitet i min studie. Detta är något som jag tänker kan vara av 
intresse för fortsatt forskning inom området då tankar om etnifiering emellanåt har dykt upp i 
mitt huvud under skrivandet av denna studie. Detta då jag har funderat på förhållandet mellan 
kriminella svenska medborgare och papperslösa och gömda som kriminella. Tankar och teorier 
om etnicitet och postkolonialism skulle därför kunna vara relevanta för fortsatt forskning.  

Det är tydligt att det sker en gruppbildning av människor utan uppehållstillstånd i det 

empiriska materialet. Papperslösa och gömda beskrivs ofta tillsammans och de skillnader som 
existerar inom gruppen ignoreras. Inom diskursteorin menar man att gruppbildning måste 
uppfattas som en reducering av möjligheter. Detta då vissa identitetsmöjligheter framhävs som 
relevanta medan andra ignoreras. Genom att framställa och konstruera människor som befinner 
sig i Sverige utan uppehållstillstånd på ett visst sätt utesluter man således alternativa sätt. 
Förståelsen av papperslösa och gömda som kriminella stänger ute förståelsen av dem som till 
exempel ”utsatta” eller ”offer”. Då det är just den kriminella identiteten som görs gällande 
bortser man inom debatten från andra möjliga förklaringsmodeller. Politikerna, vars uttalanden 

ligger till grund för denna studie, bortser till exempel från strukturella förhållanden. Istället kan vi 
säga att de använder sig av en individbaserad förklaringsmodell, som jag anser är vanlig i liberala 
förklaringsmodeller över lag, där ”problemet” tillskrivs individen själv och inte den struktur som 
omger dem. Att utestänga andra typer av förklaringsmodeller när det gäller papperslösa och 
gömda är lika orimligt som att förklara exempelvis arbetslöshet på samma individbaserade sätt 
och helt bortse från de sociala och strukturella fenomen som möjliggör arbetslöshet. Det är dock 
en retorik/ett förhållningssätt som inte är särskilt främmande i regeringspartiernas politik där allt 
mer fokus läggs på individen. Att använda sig av denna individbaserade förklaringsmodell är 

också en förutsättning för att resten av debatten och argumentationen skall kunna fortlöpa som 
den gör. Framställningen och konstruerandet av papperslösa och gömda som kriminella 
möjliggör argumentationen om värnandet av lagar och regler och det oreflekterade 
förhållningssättet till asylprocessen. Skulle papperslösa och gömda istället få sin betydelse genom 
tecknen som ”offer” så skulle ett ifrågasättande av systemet vara mycket troligare och mycket 
mer fruktbart. Framställningen av papperslösa och gömda på detta sätt blir alltså ett sätt för 
regeringspolitikerna att slippa ta ansvar. Asyldiskursen i sig är uppbyggd på ett sådant sätt att den 
gör det möjligt för politikerna att frånsäga sig ansvaret att se över asylsystemet då Sverige är 

öppet och generöst, då lagarna och reglerna bara finns till för att försvara denna öppenhet, på så 
sätt framställs det att det inte är något problem med vare sig Sverige, lagarna och reglerna eller 
asylsystemet. Istället utpekas individerna, som inte följer de beslut som tas, som problemet. 
Politikerna skapar på så sätt ett subjekt, en homogen grupp av heterogena människor och 
tillskriver dem ett kollektivt ansvar genom att ge dem egenskaper som speglar problemen med 
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asylprocessen. Detta möjliggörs således av framställandet av dem som kriminella individer, 
frånvaron av social analys och närvaron av liberala individualiseringsresonemang. Inom denna 
asyldiskurs som jag här har redogjort för och diskuterat existerar papperslösa och gömda i ett 

slags icke-tillstånd, de placeras i samhällets periferi. De kriminaliseras och målas upp som hotet 
mot asylrätten då de inte accepterar det som framställs som deras skyldigheter mot den svenska 
staten och andra asylsökanden. De existerar på utsidan av den svenska rättvisan, en plats de blir 
placerade på genom framställningen och konstruktionen av dem inom den politiska debatten.    
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