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Förord 

Uppkomsten av denna uppsats fann vi i de senaste tidernas rapporteringar från tidningar, 

dokumentärer och organisationer, om hur människor på sin väg in till Europa genomgår 

livshotande processer samt i sina livsavgörande beslut många gånger blir bemötta på ett 

inhumant vis. Europas och inte minst EU:s egen syn på detta problem har ständigt diskuterats 

men i ett tillsynes ganska hårt klimat har problematiken inte mildrats utan snarare blivit det 

motsatta. Tankar om hur vi i denna uppsats skulle kunna tillmötesgå ämnet har varit många. 

Diskussioner om huruvida det, med vår grundläggande kunskap överhuvudtaget skulle vara 

genomförbart har således även funnits på agendan. Motivationen har dock hela tiden funnits 

hos oss då vi båda har ett starkt intresse för dessa frågor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning  

 

Syftets bakgrund har sin utgångspunkt i antagandet att globaliseringsprocessen har gett 

effekter i form av migration och den typ av organisation som betecknar EU och Frontex. Det 

huvudsakliga syftet är att utifrån en teoretisk diskussion belysa förhållandet mellan Frontex 

arbete och de mänskliga rättigheterna. De tre teorier som har använts är styrningsmentalitet, 

sociologisk globaliseringsperspektiv och mänskliga rättigheterna. Den metod som användes 

för att besvara undersökningens syftet har varit kvalitativ i form av textanalys. Denna teknik 

har gett tillfredställande resultat i besvarandet av problemformuleringen. Materialet visar att 

det finns ett avstånd mellan Frontex och de mänskliga rättigheterna, samt ett behov av 

harmonisering. Samtidigt visar materialet att det mest prioriterade strukturella området är 

kontroll och övervakning av dess primära grupp, de irreguljära migranterna.  

 

Nyckelbegrepp: Mänskliga rättigheter, Frontex, Irreguljär migration, Globalisering, 

Styrningsmentalitet. 

 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this paper originates in the assumption that the process of globalization has 

had an effect on the form of migration and on the type of organization that characterizes the 

EU and Frontex. Our main purpose is to shed light on the work of Frontex and its relationship 

to human rights from a theoretical perspective. The three main theories used are 

Governmentality, Sociology of Globalization, and Human Rights. The method followed for 

the purpose of the research was qualitative textual analysis, which showed satisfying results in 

answering our questions. The connection between the work of Frontex and Human Rights 

reveals their distance from each other and their need of harmonization. The most prioritized 

area of the agency is to control the borders of the European Union and supervision of 

migration, specifically the irregular migration. 

  

Keywords: Human rights, Frontex, Irregular migration, Globalization, Governmentality.  
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1. Inledning  

Från den 1 januari 1993 till den 30 maj 2010 uppskattas det ha omkommit 13 824 personer på 

grund av omständigheter relaterade till deras försök att ta sig in till eller stanna i Europa 

(www.unitedagainstracism.org). Bland de tio i topp nationaliteter som av medlemsländerna 

rapporterats ha uppehållit sig illegalt inom EU:s gränser och som tillfångatagits år 2009, 

inkluderas Afghaner totalt 38 637 personer, Irakier 18 618 personer och Somalier 11 737 

personer (http://www.cir-onlus.org/fran_q2_2010_public_en[1].pdf). Nyhetsrapporteringarna 

angående den humanitära misären och den oerhörda vånda som drabbar dessa tre nationers 

befolkningar är många. Migrationens orsaker kan ses bero på Push och Pull- effekter där push 

ses som skeenden som exempelvis öppna konflikter, naturkatastrofer, fattigdom, politisk 

förföljelse och diskriminering vilka förskjuter individer ifrån landet medan pull kan sägas 

bestå av exempelvis en stats behov av migration, oftast kopplade till arbetsmarknaden och 

inte sällan till områden som kräver särskild kompetens. Den ekonomiska aspekten av 

globaliseringen innebär att det inte längre endast är frågan om tillgång och efterfrågan på 

varor utan det inbegriper numera även tillgång och efterfrågan på både lågavlönad och 

högutbildad arbetskraft.  

 

Det går att argumentera för att globaliseringen även bidragit till uppförandet av internationella 

aktörer såsom EU. Enligt Foucaults (1987) resonemang om styrningsmentalitet är EU som 

helhet med och styr både sig själv men styr även indirekt andra internationella aktörer genom 

att knyta till sig dessa genom bi/ multilaterala avtal.  I förhållande till den irreguljära 

migrationen kan EU ses präglas av en dubbelmoral där regleringen och styrningen av dess 

institutioner och organ ständigt utvecklas för att utesluta oönskad migration till förmån för de 

europeiska medborgarnas ”frihet och säkerhet”. Samtidigt som det finns arbetsområden 

(exempelvis service sektorn) i EU som är beroende av just sådan arbetskraft som tillgodoses 

av immigration. År 2004 ingicks ett samarbete som ledde till skapandet av Frontex. Det 

uppfördes med syfte att motverka irreguljär migration genom kontroll och övervakning av 

EU:s yttre gränser. Dess befogenheter att operera legitimeras och grundas genom uppdrag 

från medlemsstaterna, vilket gör Frontex till ett verktyg för det som medlemsländerna i själva 

verket skall tillhandahålla vid respektive gräns. Det gör att de som bär det största ansvaret för 

de operationer som görs av Frontex helt vilar på det medlemsland som står som 

uppdragsgivare. Ett ytterligare fördjupat samarbete av detta slag ska utöver en samordning av 

gränskontroll, även innebära ett ansvarstagande i samordning av kontroll för att i samband 

http://www.unitedagainstracism.org/
http://www.cir-onlus.org/fran_q2_2010_public_en%5b1%5d.pdf
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med Frontex arbete inte kränka de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen vilket har 

ratificerats av EU:s samtliga medlemsländer. I samband med formuleringen av 

undersökningens syfte och problemformulering hittade vi en stor mängd forskning kring EU 

som institution och förhållandevis mindre om Frontex som dess underorgan. Vi hade väldigt 

svårt att hitta forskning som behandlar frågor angående relationen och möjligtvis 

konsekvenserna av Frontex arbete i förhållande till mänskliga rättigheter men desto lättare att 

hitta information i form av artiklar, dokumentärer, intervjuer (Amnesty international., Dagens 

nyheter 2010.12.02., guardian.co.uk., ingenillegal.org/artiklar/1300-flyktingar-brot-sig-ut-ur-

forlaggning-i-italien., Tempus, 2007., Utrikesdepartementet 2005) som indikatorer på 

relevansen av en sådan undersökning.  

 

2. Syfte och Problemformulering 

2.1 Syfte 

Syftets bakgrund har sin utgångspunkt i antagandet att globaliseringsprocessen har gett 

effekter i form av migration och den typ av organisation som betecknar EU och Frontex.  

Uppsatsen syftar till att föra en teoretisk diskussion utifrån globaliseringsprocesser, Foucaults 

begrepp styrningsmentalitet (Governmentality) och övervakning samt de mänskliga 

rättigheterna. Detta ska vävas samman för att belysa förhållandet mellan den internationella 

organisationen Frontex och dess hantering av mänskliga rättigheter med fokus på EU:s 

irreguljära migration.  

 

2.2 Problemformulering  

* Frontex institutionella struktur- varför det finns ett behov av utvecklande av dess arbete 

utifrån de mänskliga rättigheterna. 

* Frontex beaktande av de mänskliga rättigheterna över tid. 

* Frontex strukturprioritering och dess relation till mänskliga rättigheter och irreguljär 

migration. 

Dessa tre aspekter, det vill säga Frontex institutionella struktur i fråga om dess behov av 

mänskliga rättigheter övertid och dess prioriteringsområden är det som i undersökningen 

kännetecknar Frontex diskurs och bärande ideologi.     
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2.3 Begreppsdefinition 

Kommande begrepp kommer att förekomma oftare än andra och även om de i sitt 

sammanhang kan ses vara vedertagna skall de likafullt definieras för att förebygga 

misstolkningar men även för att klargöra hur vi i denna undersökning ämnar använda dem.  

  

Akronymerna ÅR respektive AP står för Årsrapport och Arbetsprogram. 

EU/Europa: Används som synonymer eftersom Frontex arbete inbegriper bilaterala avtal 

med grannländer till EU inom Europa (Exempelvis Island och Norge).  

Frontex: EU:s gränsövervakningsorganisation som samordnar samarbete för bevakning av 

EU:s maritima, lands och luftgränser. Dess huvudsyfte är att främja en integrerad Europeisk 

gränsförvaltning. 

Globalisering: Ses i uppsatsen som en process med olika dimensioner (ekonomiska, sociala, 

politiska och kulturella) vilket ger verkan åt en mängd olika framträdanden bland annat 

migration och uppförandet av internationella organ.  

Institution/organisation/ organ: Dessa termer kommer fortsättningsvis att användas som 

synonymer. 

Irreguljär migration: EU benämner detta som olaglig migration. Termen olaglig kan i 

sammanhanget nära tanken om att individer som inkluderas i den ”olagliga” migrationen 

förvandlas till kriminella. Av denna anledning kommer det i denna uppsats att användas 

termen irreguljär migration eftersom det inte finns något som är en olaglig immigrant bara 

oreglerad migration. Irreguljära immigranter är alla de människor som trots sin irreguljära 

status likafullt skyddas av Folkrätten och konventionerna om de mänskliga rättigheterna. 

Mänskliga rättigheter: Skall i uppsatsen användas som en samlingsterm för de rättigheterna 

inkluderade i redan befintliga konventioner. Framförallt kommer Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna att lyftas fram eftersom dessa finns införlivade i EU:s medlemsstaters 

konstitution och är de mest utvecklade och inkluderar rättigheter för både medborgare och 

icke-medborgare. Mer i detalj kommer dessa att presenteras i samband med analys och 

diskussionsavsnitten.  

Operationer/ insatser/ uppdrag: Dessa används som synonymer och står för de av Frontex 

samordnade eller självständigt utförda uppdrag. T.ex. samordnade återsändandeuppdrag vilket 

innebär att de människor som tagits tillfånga för att oreglerat uppehållits innanför EU:s eller 

Schengenstaters gränser, återsänds antingen till ursprungsland eller till transitland.  
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Tredjeland: Är dem stater som Frontex och medlemsstaterna ingår avtal med och som själva 

inte är medlemmar i vare sig EU eller Schengenavtalet. 

 

3. Metod och material 

Valet av tillvägagångssätt för att lösa ett problem kan se mycket olika ut. Oavsett vart i ett 

kontinuum forskningen påbörjas och vilken riktning som processen tar måste 

forskningsresans metod som Dannefjord (2005, s. 16) benämner utgå från problemet. 

Lösningen på denna uppsats problem har först gått via ett försök med den kvantitativa 

innehållsanalysen men landat i ett kvalitativt förfarande, detta med syfte att titta på en 

befintlig europeisk institutionell organisation, Frontex. Vägen dit har gått parallellt med 

teoretiska utgångspunkter. Anledningen till detta ligger i den vägledning som teorin kan ge i 

utpekandet av empirin (Dannefjord, 2005, s. 25). Det är alltså kombinationen och samverkan 

empiri/teorin som bygger grunden för våra argument. Detta innebär givetvis uppkomsten av 

problematiken att empirin tillvissdel kan sägas vara vinklad då vi redan från början tar en 

särskilt riktning i tolkandet av materialet men likaledes är teorierna en inspirationsgrund och 

materialet talar givetvis för sig själv. Att framhäva betydelsen av en förförståelse i samband 

med tekniken kvalitativ textanalys är viktigt då det i princip är omöjligt att utan en 

förförståelse försöka sig på en tolkning av sitt material (Bergström & Boréus, 2005). 

Betydelsen av att närmandet till teori/empiri alltid sker med utgångspunkt i någon form av 

tidigare förståelse tar även Layder (1998) upp. Att utgå från något redan teoretiskt etablerat på 

ett område kan i sin tur stärka studien samt tydligare och bättre förklara empirin. Layder 

(1998) tar avslutningsvis upp att forskningen skall vara kumulativ vilket betyder att den skall 

arbeta med tidigare teorier och redan befintlig litteratur på området för att driva den 

vetenskapliga processen framåt och producera ny flexibel kunskap och tänkande. Inte desto 

mindre är det viktigt att inte lägga alltför stor vikt vid att kartlägga diskursen för ämnet utan 

det centrala skall vara att besvara sin fråga.    

 

3.1 Angreppssätt 

För att besvara vårt syfte och problemformulering var tanken från början att utgå dels från en 

kvantitativ innehållsanalys men även en kvalitativ textanalys. Motivet för dessa tekniker låg i 

antagandet om en innehållsrik mängd av information som vi skulle komma att bearbeta samt 

att vi i skrivandets stund inte fann någon mer lämpligare lösning till att fånga in empirin till 

det valda ämnet. Ytterligare motivering för val av teknik är att materialet består av texter och 
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med detta i åtanke kändes det givet med ett sådant angreppssätt. Meningen med den 

kvantitativa innehållsanalysen är att se hur ofta något förekommer i en större mängd material 

(Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wängnerud, 2009, s. 223). Med utgångspunkt i detta 

använde vi denna teknik i vårt material för att hitta frekvens och utrymme som ett fenomen 

fått i dokumenten. Syftet var att enklare kunna urskilja den empiri som skulle vara relevant 

för oss och undkomma den mängd med information som inte primärt gäller för besvarandet av 

våra problemformuleringar. Vi märkte dock snabbt att det inte direkt fanns någon manifest 

närvaro av det vi sökte i materialet, vi fick då tänka om och ta hjälp av den kvalitativa 

textanalysen för att se vad som visades under ytan i texten.  

 

Syftet med den kvalitativa textanalysen är att få en bild av diskursen och hur denna använts i 

ett större sammanhang (Boréus, 2006). Att få fram denna bild innebär en mycket noggrann 

läsning av innehållet. Den främsta skillnaden från den kvantitativa innehållsanalysen är 

fångandet av helheten i texten samt att försöka få fram det som inte direkt syns på ytan 

(Esaiasson et al, 2009, s. 237 & 243).  

I genomförandet av kvalitativ textanalys är det viktigt att i samband med läsningen av 

materialet när det är flera forskare som samarbetar, att det finns en tydlig ram för hur 

innehållet i texten skall utläsas (Esaiasson et al, 2009, s. 233). Att hålla sig till samma 

tolkningsregler är något som vi har varit mycket noga med, så att vi båda vet vad det är vi 

skall leta efter i materialet. Motivering för vår tolkningsram är att vi ville försöka minimera de 

vida och olika tolkningssätt som riskeras i arbetandet med läsning och tolkning (Bergström & 

Boréus, 2005).  

 

Vi har vidare ständigt haft i åtanke den problematik som finns med textanalys, det vill säga att 

forskaren inte bara är iakttagare utan är med och bestämmer sitt studieobjekt och den diskurs 

som följer av det (Bergström & Boréus, 2005, s. 25-26). Av denna anledning är det viktigt att 

förhålla sig så objektiv som möjligt i rollen som forskare och det är då viktigt att inte envist 

hålla fast vid sin tes trots att data visar tesens ogiltighet. Mer specifikt skall denna textanalys 

med denna tolkningsstrategi ge oss en förståelse av det vi vill titta på inom Frontex med hjälp 

av texterna. Texten tolkas utifrån Frontex som helhet och Frontex som helhet tolkas av 

texterna som utgör Frontex diskurs där styrande föreställningar skall lyftas fram och 

analyseras för att kontrasteras i förhållande till våra teorier. Då den kvalitativa textanalysen 

fick ligga som grund till denna uppsats, bestämde vi oss för att särskilt bruka den analysteknik 
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som kallas för kritiskt granskande av textens innehåll och i synnerhet den inriktning som kan 

ses som idé och ideologikritik (Esaiasson et al, 2009, s. 239). Bergström och Boréus (2005) 

tar upp att ideologier består av tre delar. Det första är de värderingar de bygger på, exempelvis 

en viss syn på människan eller vad som är rättvist, den andra innefattar aspekten av att det 

finns en uppsättning påståenden om hur samhället ser ut. Den tredje premissen är att 

ideologier även innehåller handlingsplaner eller rekommendationer om handlingsplaner för att 

förbättra samhällsutvecklingen (Bergström & Boréus, 2005, s.152). Det intressanta med 

denna definition av ideologi är att dessa skall såsom teorier kunna testas och prövas och 

därmed ger det i handen valet att ta ställning för eller emot (ibid). Att förhålla sig kritisk och 

pröva giltigheten i ideologier är en förutsättning för att bedriva ideologikritik. Genom 

textanalys och med denna ideoligikritiska inriktning kan man pröva dessa aspekter och i 

synnerhet premissen om rekommendationer och handling vilka ska ses leda till förändringar i 

någon form. Ytterligare avgränsning i analystekniken är det som kallas funktionell idéanalys, 

vilket innebär att se diskursens ursprung och dess effekter (Bergström & Boréus, 2005). Det 

ska ge undersökningen verktyg att undersöka Frontex idéer och dess effekter men kan även 

användas för att belysa idéer om Frontex och dess bakgrund. Dessa ovan nämnda tekniker kan 

användas för att både beskriva och förklara och har en ”sociologisk orientering och intresserar 

sig för hur idéer påverkar den sociala tillvaron” (Bergström & Boréus, 2005, s. 156). Detta är 

till stor fördel då vi i forskningsprocessen kan välja strävan till antingen det ena eller det 

andra eller båda och.  

 

3.2 Material  

Empirin består av organisationen Frontex egna material. Vi fick tillgång till organisationens 

årliga rapporter om deras arbete samt deras arbetsprogram för respektive utgivet år. 

Vi bestämde oss tidigt för att gå igenom organisationens årsrapporter samt arbetsprogram från 

det att Frontex grundades till idag. Det innebär perioden 2005-2010. Resultatet blev årliga 

rapporter (ÅR) totalt 208 sidor från åren 2005 - 2009 (2010 års rapport har inte kommit ut) (se 

http://www.frontex.europa.eu/annual_report) samt arbetsprogramsrapporter (AP) totalt 247 

sidor från åren 2005-2010 (se http://www.frontex.europa.eu/work_programme). Samtliga 

rapporter gick att finna på svenska. Det mesta av Frontex uppdrag i fråga om riskanalyser 

finns inte att tillgå på grund av att dessa är konfidentiella. Det har gjorts rapporter oavhängiga 

av Frontex som organisation, en del av den informationen kommer att tas hänsyn till i 

uppsatsen. Ett problem med materialet (består av sekundärdata) är att det är någon annan som 

http://www.frontex.europa.eu/annual_report
http://www.frontex.europa.eu/work_programme
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stått för dess primära produktion och att vi får lita på dess trovärdiga källa. Rapporterna kan 

dock ses vara legitima då Frontex i sin tur måste rapportera till Europakommissionen där de 

sedan granskas.  

 

3.3 Genomförande och bearbetning  

Efter att försökt angripa texten kvantitativt och märkt att detta inte skulle bidra till någon 

innehållsrik information satte vi igång med den kvalitativa analysen. Vi utformade frågor till 

våra rapporter som vi skulle besvara utifrån texten (se bilaga 1). Bearbetningen fortsatte sedan 

med understrykningar i text och anteckningar i separata dokument. Vi letade efter både 

manifesta och latenta teman som kunde gå i konflikt med mänskliga rättigheter eller som 

harmoniserade. Vi har även formulerat en fråga i frågeställning som kan tolkas som inte direkt 

knuten till att kunna besvara syftet men det finns i allra högsta grad en koppling. Denna tredje 

fråga syftar till att lyfta fram ett område som har prioriterats övertid sedan organisationens 

uppförande. Under operationaliseringen av problemformuleringarna resonerade vi att, om det 

var möjligt att få fram ett sådant område skulle vi kunna påvisa vad det är för prioriteringar 

som gjorts inom Frontex och sedan titta närmare på hur ett sådant eventuellt uppkommet 

område i sig förhåller sig till mänskliga rättigheter. Tolkningsramen står som gemensam 

grund för att minska risken för olika tolkningar av hanteringen av empirin.  

Under arbetet med analysdelen har vi många gånger fått återgå till råmaterialet då endast 

sammanfattningar av innehållet skulle bli för snävt och eventuellt leda till förlorad 

information. Vårt material har till viss del upplevts som informationsfattig och upprepande 

vilket gjort att det stundtals inte varit helt problemfritt att analysera och teoretisera empirin. 

 

3.4 Datakvalitet 

En problematisk validitetsaspekt är att materialet baseras på Frontex egna årliga 

rapporteringar samt arbetsprogram och innebär att vi i denna uppsats endast tar hänsyn till 

dess innehåll och inte huruvida Frontex faktiska rapportering stämmer eller om 

organisationens arbete i praktiken ger samma bild som rapporterna. Det kan då förhålla sig så 

att en liknande undersökning men med annan empiri skulle ge en annan bild än 

undersökningens slutsats.   

För att säkerhetsställa giltigheten i uppsatsens empiri har vi genomfört noggrann läsning av 

materialet ett flertal gånger för att kontrollera för eventuella fel. Då vi inte ville riskera att gå 

miste om något relevant i materialet formulerades inte från början någon idealtyp eller fasta 
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dimensioner som analysverktyg (Bergström & Boréus, 2005). Istället återgick vi hela tiden till 

materialet för att bäst kunna besvara problemformuleringen. Därmed riskerade vi inte att 

materialet påverkades av idealtypen eller dimensionen. Vi är medvetna om en ökad risk för 

tolkningsproblem då mer information inryms i materialet (ibid. s. 174), detta har beaktats 

genom en gemensam tolkningsram. Samtidigt har vi inte riskerat att innehållet i materialet 

skall gå förlorat, då vi noga gått igenom vardera bit i rapporterna, vilket var mer tidskrävande 

men stärkte resultatet. Dock finns det i arbetandet med textanalys problem med att 

säkerhetsställa intersubjektivitet (Bergström & Boréus, 2005, s. 142).   

 

Som i de flesta fall vid olika undersökningar är det i princip omöjligt att ge något en 

fullständig förklaring då det alltid finns olika synsätt, tolkningsutrymme samt tänkbara 

lösningar till ett problem. Vidare har alltid lösningen på problemet sina för- respektive 

nackdelar, med detta i åtanke har vi försökt att beakta dessa olika tänkbarheter i den mån våra 

kunskaper tillåtit och är medvetna om att inget verk kommer utan sina brister. Validitet 

handlar också om hur forskaren ställer sig till sin undersökning, vi har för att få till en bra 

validitet även satt oss in i ämnets kontext och använts oss av en stor mängd litteratur för att 

öka vår egen förförståelse och därmed öppna upp för aspekter i undersökningsprocessen som 

annars är lätta att ignorera.   

 

3.5 Avgränsning 

Undersökningen begränsar sig till att titta på Frontex som en underorganisation till EU. 

Teoretiska perspektiv som skall användas är sociologisk globaliseringsperspektiv, Foucaults 

styrningsmentalitet samt mänskliga rättigheter. Empirin består av årsrapporter och 

arbetsprogram med en tidsram på fem år (2005-2010) med ett sammanlagt antal på 11 st. 

rapporter med varierat sidantal. Materialet består endast av arbetsrapporter och årsrapporter 

vilket innebär att andra dokument, exempelvis utvärderingar och rekommendationer som 

sedan stått som grund för vårt material inte tas hänsyn till. Det medför ett problem eftersom 

dessa dokumentens innehåll kan vara relevant och innehålla mer specificerad information 

kopplad till vårt ämne än vad som visas i vårt valda material som är mer allmän och 

översiktlig i sin karaktär, detta kan komma att begränsa oss i analysarbetet. Valet av teorier 

får konsekvenserna av att materialets innehåll kommer att lyftas fram i en specifik dager och 

ger endast en vinkling av flera möjliga på Frontex arbete. Observationer av Frontex praktiska 

arbete samt intervjuer med personal och de människor som är deras främsta målgrupp, skulle 
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ge en tydligare bild av den relationen undersökningen vill lyfta fram och kanske visa på 

krafter som arbetar emot kränkningar av de mänskliga rättigheterna inom ramen för Frontex 

arbete. Å andra sidan är materialet neutralt i den bemärkelsen att avsändarna inte medvetet 

åsyftade oss som specifika mottagare, eller att dessa dokument skulle komma att användas för 

att besvara vårt syfte. Inte desto mindre och med detta i beaktande kan denna avgränsning 

med hjälp av våra verktyg och teorier ge oss relevant och hållbar information för att främja 

undersökningens specifika syfte och ge ytterligare förståelse av Frontex arbete i relation till 

mänskliga rättigheter. 

 

4. Disposition 

Avsnitt fem tar upp överskådlig historik om EU:s integrationsutveckling samt Frontex och 

dess funktioner. Därefter kommer avsnitt sex att presentera utvald litteraturdiskurs på 

områden relaterade till uppsatsens ämne. Teoretiska resonemang och deras koppling till ämnet 

presenteras i avsnitt sju. Dessa moment ligger sedan till grund för de resterande delarna som 

följer i uppsatsen. Avsnitt åtta har tilldelats analys av empirin och dess koppling till teori följt 

av avsnitt nio med diskussion kring analysen. Slutligen sätter vi punkt för arbetet och bygger 

vidare med diskussionsavsnitt.   

 

5. Bakgrund 

5.1 Europeiska unionen 

Den europeiska unionen (EU) som komplext organ består av en institutionell triangel med 

olika ansvarsområden, parlamentet, kommissionen och rådet. Unionen har därmed en 

representerande samt lagstiftande makt. EU utgörs av ett samarbete mellan dess medlemmar 

vilket idag uppgår till 27 medlemsländer. 

  

Flera viktiga fördrag och avtal har under åren fattats av EU:s medlemsländer, en av dessa är 

Schengenavtalet (Westberg, 2006). Detta avtal kom att innebära fri rörlighet av varor, kapital 

och människor och undertecknades först av Benelux-länderna, Frankrike och Västtyskland i 

juni 1985 (Blomberg & Stubb, 2004). Avtalet kom senare att inkludera de flesta medlemstater 

och införlivades formellt i Amsterdamfördraget 1997. År 1990 lades grunden för den 

Europeiska Unionen och dess tre institutionella pelare genom Maastrichtavtalet 1992. Den 

första pelaren består av europeiska gemenskapen (EG) och europeiska monetära unionen 

(EMU), den andra består av gemensamma utrikes och säkerhetspolitiska områden och den 
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tredje pelaren består av rättsliga och inrikesfrågor som vid tidpunkten inkluderade migration, 

asylrätt och straffrättsliga frågor (Bomberg & Stubb, 2004). Numera går migrations, asyl och 

flyktingfrågor under den första pelaren. Utvecklingen av samarbetet fördjupades ytterligare 

genom Amsterdamfördraget år 1997 och innebar ett koncentrerat arbete om utrikes och 

säkerhetsfrågor inför den kommande utvidgningen av antalet medlemsländer till EU år 2004.  

 

Den första december år 2009 trädde Lissabonfördraget ikraft, detta fördrag syftar till att 

tydliggöra och förenkla befintliga regelverk och bearbeta nya redskap för EU att kunna 

fullfölja det som unionen åtagit sig. Ett av de många områden som hanteras i fördraget är 

rörligheten inom EU samt hantering av rörlighet till EU:s yttre gränser från länder utanför 

denna union. Den fria rörligheten inom EU har varit en grundkärna inom denna institution, 

det har länge samarbetats i frågor gällande den fria rörligheten, till fördel för denna rörlighet 

har starka arbetsprocesser trätt i kraft gällande migration till de yttre gränserna från länder 

utanför EU. I det senaste fördraget klargörs i artikel 77 (Lissabonfördraget, 2008) att till 

yttersta del se till att personer inte kontrolleras på deras handlingar vid passering av de inre 

gränserna, däremot skall den yttre gränskontrollen effektiviseras ifråga om kontroll av 

personer på väg in till något av EU:s medlemsländer. Det skall även arbetas fram ett bättre 

system för förvaltning av de yttre gränskontrollerna där det framställs att alla åtgärder för att 

effektivisera denna typ av arbete är välkomna.  

 

Vart femte år sätter EU:s medlemsländer upp en femårig gemensam plan, den senaste av 

dessa är Stockholmsprogrammet (2010-2014) antaget 2009. Stockholmsprogrammet anger 

ramen för ett gemensamt arbete i frågor polis- och tullarbete, räddningstjänst, straffrättsligt 

och civilrättsligt samt asyl, migration och viseringspolitik. Punkt fem i 

Stockholmsprogrammet (2010/c115/01, s. 32) redogör för att den förstärkta yttre 

gränskontrollen vid EU:s område skall reagera snabbare och med bättre förstärkning i fråga 

om migrationsflöden, detta samtidigt som unionen skall verka för bättre skyddssystem för 

personer som kommer från svåra omständigheter. Satsning på ny teknik som kan på ett 

effektivare sätt övervaka personer som reser in till och ut från unionen, detta då ny teknik ses 

som säkrare, samtidigt poängteras att tekniken inte skall diskriminera samt leda till negativ 

särbehandling av individer.  
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Ett av EU:s  många mål är att ha en flexibel invandringspolitik (Stockholmsprogrammet, 

2010) som på sikt kommer ge positiva utslag på den ekonomiska utvecklingen, åtgärder skall 

därmed tas för att skydda de asylsökande. Ett sådant skydd består av inrättande av ett 

gemensamt europeiskt asylsystem (CEAS) år 2012. Det eftersträvas mot en solid hantering av 

dessa frågor och inte minst skall denna prägla migrationen till EU från så kallade tredjeland (i 

synnerhet länder där den irreguljära migrationen till EU anses vara betydande). Samtidigt som 

detta skall utarbetas sätts tydliga mål fram för att bekämpa de irreguljära immigranterna samt 

återsända dessa till emmigrationslandet. Det ska utföras med ökad kontroll vid gränserna samt 

med ingångna bilaterala avtal med tredjeland. Verktyg skall utarbetas för att bättre 

synkronisera arbetet mellan de tre huvudområdena ”främja fri rörlighet samt legal migration, 

stärkt samband mellan migration och utveckling och motverka den irreguljära migrationen” 

(Stockholmsprogrammet 2010/c, s. 35-36). Uppfyllandet av dessa ovan nämnda mål 

inbegriper en mängd olika organisationer som går under EU, dessa organisationer har ett 

flertal olika uppgifter och skall sinsemellan även kunna samarbeta för att på bästa sätt 

uppfylla målen för de europeiska medlemsländernas huvudorgan EU. 

 

5.2 Europeiska gränsbevakningsbyrån  

Reaktionen på olika förändringar inom EU samt globala skeden runt om i världen ledde fram 

till skapandet av en europeisk byrå för förvaltning av operativa samarbeten vid EU:s yttre 

gränser, benämning Frontex (Leonard, 2009). Tre faktorer bidrog till upprättandet av Frontex, 

den första var en upplevd ökad problematik med migration till Europa på 1990 talet, det andra 

var attackerna mot enskilda städer i världen såsom 2001 i New York, Madrid 2004 och 

London 2005 och det tredje var den kommande utökningen i medlemsstater i EU år 2004. Det 

senare gjorde att de äldre medlemsstaterna påvisade vikten av att ha ett organ som kan reglera 

och arbeta som gränsbevakare vid EU:s yttre gränsområden genom samarbete. (Bendel, 2007, 

s. 36 och Leonard, 2009, s. 376), På dessa premisser inrättades Frontex genom rådets 

förordning (EG) nr 2007/2004 den 26 oktober år 2004 (Frontex arbetsprogram, 2006) och går 

under den första pelaren, europeiska gemenskapen (EG). Frontex huvudkontor har sitt fäste i 

Warszawa, dess organisation är i likhet med de flesta andra att till den yttre befattningen står 

en verkställande direktör som ikraft träder de viktigaste besluten samt författar de årliga 

rapporterna. Styrelsen har beslutanderätt samt utformar organisationens arbetsprogram. 

Frontex organisationsstruktur kan delas in i tre huvuddelar, insatser, kapacitetsuppbyggnad 

och administration. Det primära arbetet som ligger till Frontex förfogande är att effektivt 
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arbeta operativt vid EU:s yttre gränser. Som ansvariga samt uppdragsgivare för bevakning och 

kontroll vid de yttre gränserna, står medlemsländerna, Frontex skall ses som ett verktyg som 

kan anlitas till olika uppdrag inom ramen för dess givna befogenheter, medlemsländerna utgör 

det primära ansvaret i fråga om yttre gränskontroll medan Frontex bär det sekundära 

(www.frontex.europa.eu/more_about_-frontex/). Organisationen har därmed inte någon egen 

beslutandemakt utan verkställer beslut tagna av medlemsländerna och ersätter inte de 

nationella staternas gränsbevakning. De står under EU men har sitt eget regelverk som 

stadgats av rådet (EG) nr 2007/2004.  

 

Syftet med organisationens uppdrag är att utifrån underrättelsestyrda linjer (vilket innebär att 

organisationen är beroende av konfidentiellt utbyte av information medlemsstaterna emellan), 

motarbeta irreguljär immigration samt människohandel vid lands-, havs- och luftgränser. 

Uppdragen är baserade på medlemsländernas samarbete, akuta situationer och på uppsyn av 

europeiska kommissionen.  Bland Frontex främsta uppgifter finns utförandet av riskanalyser 

som sedan ligger till grund för de operationer/uppdrag som skall utföras, riskanalyserna är 

säkerhetsklassade och därmed inte offentliga. De operationer som Frontex utför kommer 

oftast på förfrågan av flera medlemländer gemensamt, sällan står endast ett land som 

beställare. Arbetet i praktiken innebär direkt reglering vid gränserna, deportering av 

människor som irreguljärt eller av andra orsaker befinner sig inom ett lands territorium, detta 

görs på uppdrag av medlemländer inom EU och Schengen. Frontex genomför även 

pilotprojekt vid de yttre gränserna, forskning och utbildning av personal samt inleder avtal 

med tredje land i syfte att redan i tidigt skede kunna stoppa den irreguljära migrationen. 

Frontex egna motiv till att vara den yttersta gränsbevakaren är att de stärker EU medborgares 

säkerhet och frihet, dess styrka finns i organisationens högt motiverade personal och deras 

kompetens. Visionen som finns inom organisationen går ut på ”att vara den främsta 

mekanismen i arbetandet samverkan, professionalism, integritet och ömsesidigt respekt 

mellan alla berörda parter” (www.frontex.europa.eu/more_about_frontex/ & www.frontex-

europa.eu/origin_and_tasks/tasks/).  

 

Även om Frontex arbete finns aktivt runt om EU:s alla gränser finns högprioritet vid 

Medelhavsområdet och dess gränser till den afrikanska kusten (frontex.europa.eu), de främsta 

avtal som har utförts med tredjeland har således varit de nordafrikanska länderna och andra 

länder gränsande mot medelhavet. Från det att Frontex inrättades fram till idag har det 

http://www.frontex.europa.eu/more_about_-frontex/
http://www.frontex.europa.eu/more_about_frontex/
http://www.frontex-europa.eu/origin_and_tasks/tasks/
http://www.frontex-europa.eu/origin_and_tasks/tasks/
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slutförts 111 operationer (enskilda operationer har ej avslutats), år 2006 utfördes 12 styckena 

operationer, år 2007 utfördes totalt 27 styckena, 22 styckena operationer gjordes år 2008, år 

2009 har 14 styckena operationer rapporterats och år 2010 har hittills 36 styckena operationer 

avslutats (www.frontex.europa.eu/examples_of_accomplished_operati).  

De vanligaste operationerna har således varit de såkallade ”return”, återvändande av personer, 

följt av land-, luft- och havsgränser. Budgeten för uppdragen utgår till oräkneliga miljarder 

euro (ibid). De största summorna har gått till havsoperationer, exempelvis operationen 

Poseidon 2009 som på uppdrag av Grekland men i samarbete med ett flertal andra länder, 

därav Sverige, utgick till ca 10 miljoner euro (ibid). Sverige har, i den mån Frontex 

offentliggjort, deltagit i 22 operationer samt själva varit beställare 5 gånger (ibid).   

 

6. Tidigare forskning på området 

Tidigare forskning inom området gränsbevakning och mänskliga rättigheter har inte bedrivits 

i mängder, dock har migrations, övervakning/reglering och frågor rörande EU utgjort desto 

fler. Castle och Miller (2009) belyser i sin migrationsforskning olika migrationsmodeller, en 

av dessa är globaliseringsmigrationen, som ser migrationsrörelser som en global process med 

ökande pull och push- länder. Vidare konstaterar författarna att migration skall ses som en av 

de viktigaste faktorer härstammat från globaliseringsprocessen, som primär orsak till 

migration ses sökandet efter bättre livsmöjligheter och villkor, år 2007 uppgavs antalet 

migranter runt om i världen gå till ca 200 miljoner människor (Castels & Miller, 2009, s. 5). I 

samband med EU:s utvidgning har unionen tillfört åtstramning kring de yttre gränserna i form 

av hårdare kontroller, parallellt med detta har nya organ skapats som skall arbeta med 

uppkomsten av globaliseringseffekter i fråga om migration (exempelvis UNHCR, 

internationella migrations organisationer) trots det saknas ett övergripande ansvar för det 

globala samarbetet och migranternas rättigheter (Castles & Miller, 2009, s. 13). Orsaken till 

detta tycks ligga i de rika ländernas ovilja att ta detta ansvar (ibid). Giddens (2009) tar även 

upp denna problematik med hårdare gränsbevakning kring de territoriella gränserna. Han 

menar att det finns en specifik migration som blir särskilt drabbad. Denna irreguljära 

migration har ökat i takt med den samtida upptrappningen av kontroll och reglering för att 

motverka densamma (Giddens, 2009).   

 

Tillkomsten av samarbete i migrationsfrågor inom EU har författaren Andersson (2008) 

skrivit om, han redogör för de områden som han benämner som suveränitetskänsliga inom 

http://www.frontex.europa.eu/examples_of_accomplished_operati
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stater och lyfter frågan hur det kommer sig att EU:s medlemsländer (författaren har ett 

svenskt perspektiv) beslutade att gemensamt hantera migrations- flykting- och asylfrågor som 

gemensamma angelägenheter. Det har med tiden visat sig bli en alltmer accepterad inställning 

att medlemstaterna tillsammans beslutar om dessa frågor enhälligt, länderna ställer sig därmed 

under den politik som bedrivs inom EU. Överstatliga samarbeten som Andersson (2008) tar 

upp har diskuterats av andra författare (Bendel, 2007, Carrera, 2007, Geddes, 2007, Leonard, 

2009, & Rijpma, 2010). I likhet med Andersson (2008) diskuterar Geddes (2007) migration 

och asylfrågor som EU har processat fram till en gemensamhet, i hans mening har EU skapat 

en uppsättning av reaktionsorgan som medvetet kan sålla vilka immigranter som skall få 

tillträde till unionen och inte. Rijpma (2010) tar upp att EU måste bli mycket mer medveten 

om organisationens svårigheter i fråga om stiftande av institutionella organ och dess 

uppgifter. Rijpma (2010) vänder blickarna mot Frontex och menar att ansvaret inte helt skall 

förläggas på Frontex och att organisationen inte totalt förtjänar den negativa kritik som den 

har fått utstå, uppmärksamheten bör istället läggas på medlemsländer, då dessa de facto anlitar 

Frontex.  

 

Frontex kritiseras dock i fråga om insyn, särskilt i dess förmåga att ingå avtal med tredjeland, 

brister visar på en oförmåga att synliggöra de verkställande samarbeten som ingåtts vilket 

innebär en otydlighet i fråga om organisationens arbete på EU:s gränser (Rijpma, 2010). 

Författaren menar att om EU verkligen åtagit sig det internationella arbetet med mänskliga 

rättigheterna skulle omprövning ske i fråga om avtal och samarbete med tredjeland (ibid). 

Även Forskaren Leonard (2009) ansluter sig till denna ståndpunkt i fråga om bristande hänsyn 

till de mänskliga rättigheterna inom Frontex. En annan forskare (Carrera, 2007) antyder att 

Frontex alltför lätt har blivit ett verktyg för medlemsländerna att tillfoga i fråga om yttre 

gränsbevakning och hantering av ”överflödiga immigrationsströmmar”. Carrera (2007) 

belyser en specifik operation: HERA. Denna utfördes på Kanarieöarna åren 2006-2007, han 

påpekar att reglering/deportering av ett flertal människor vid yttre landgränsen omöjliggör 

arbetet att veta vilka som avser att söka asyl samt är i behov av skydd. Kränkningen mot ett 

flertal mänskliga rättighetsprinciper riskerar därmed att öka (Carrera, 2007). Bendel (2007, s. 

34) konstaterar att EU:s migrationspolitik i största mån har handlat om restriktivitet och 

kontroll, i synnerhet när det gäller den bekämpning av terrorism som EU strävar mot. Hon 

menar i likhet med de flera ovan nämnda att varningssignaler har funnits i fråga om strid mot 

principer om mänskliga rättigheter, rätten till asyl, förbud mot återsändning där personer 
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riskerar sina liv, de som i praktiken hanterar människoflöden vid EU:s yttre gränser måste i 

sin tur kunna garantera människor denna säkerhet (ibid).    

 

Att det finns en problematik inom det kontrollerande EU och i synnerhet gentemot tredjeland 

menar även Kengerlinsky (2007). Han tar upp att EU har antagit åtaganden som bidrar till att 

stänga ute tredjelands migranter, dessa åtaganden har implementerats till immigrations och 

asylpolitiska områden (Kengerlinsky, 2007). Mänskliga rättigheter bör finnas som grund till 

asyl och immigrations åtaganden vilket det i många fall inte gör, Kengerlinsky (2007) visar på 

att arbetandet med en strikt migrationskontroll och i synnerhet mot personer från tredjeland 

går emot principen om de mänskliga rättigheterna i Europakonventionen.    

 

7. Teoretisk ram 

Teoretiska utgångspunkter för denna uppsats inkluderar globaliseringsteorier utifrån ett 

sociologiskt perspektiv, denna ingång skall i uppsatsen ses som den övergripande ramen för 

hela analysmodellen. Vidare skall utifrån en teoretisk diskussion om globaliseringen och dess 

konsekvenser även föras en diskussion om Foucaults begrepp styrningsmentalitet 

(Governmentality) och övervakning för att belysa hur organisationer, exempelvis EU och 

Frontex, uppförs som en konsekvens av globaliseringen och hur dessa sedan väljer att skydda 

sina intressen genom att övervaka och reglera. Den tredje och sista byggstenen i uppsatsens 

analysmodell tar upp de mänskliga rättigheterna, även de en konsekvens och svar på 

globaliseringen.   

 

7.1 Globalisering  

Ett sätt att se globaliseringens framväxt är genom den realistiska skolan (Kaspersen, 2007). 

Denna inriktning menar att staterna utgör det fundamentala i systemet världen och de 

internationella relationerna, staternas syfte är makt och deras egna intressen. Inom ramen för 

realismen ses varje handling som staterna utövar som ett sätt att vinna sina egna nationella 

intressen, skapandet av nya organisationer ses endast som ett ytterligare medel i syftet att 

gynna sina intressen (Kaspersen, 2007, s. 431). Den nya realismen vidareutvecklade denna 

tanke men istället för enskilda staters vinning, innebär det nu strävan efter intressen och makt 

för själva systemet som utgörs av stater. Komplexiteten mellan staternas ömsesidiga beroende 

och utvidgningen av olika organisationer innebar i sin tur samarbete inom olika områden.  
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Vad som kännetecknar globalisering kan föras tillbaka till Held och McGrew (2003) som 

menar att det sker en fortskridande ökning och en mer djupgående verkan av transnationella 

gränsöverskridanden och interaktionsprocesser, detta innebär således en sammanföring mellan 

staternas maktsvär. Författarna menar att staterna dels får fördelar genom samarbete men även 

att nackdelar växer fram, så som stigande fientlighet mot de som inte ingår i det fördelaktiga 

samarbetet på grund av att de stängs ute från de fördelar som globaliseringen ger (Held och 

McGrew, 2003). Således skapar globaliseringen stora klyftor mellan olika kontinenter trots att 

de ingår i samma globala system. Skeptiker till globaliseringen menar att de som drabbas 

hårdast är staternas folk, dessa får inte åtnjuta de fördelar såsom staterna ifråga om ekonomisk 

och politisk framväxt (Hoogvelt, 2001). Staterna har lagt sig under den imperialism som 

globaliseringen har åstadkommit och skapat en diskurs där globaliseringen endast är 

konstruerad till att legitimera kapitalismen, som makthavarna kan dra fördel av och där 

människorna i staten endast hjälper till att producera denna diskurs till fördel för 

globaliseringsprocessen.  

 

I detta globaliseringsvirrvarr befinner sig människan som en vandrare (Bauman, 2006). 

Vandraren kan ge olika uttryck, antingen är denne en turist som reser på frivillig fot till delar 

av världen och sedan välja när hemresan skall äga rum, eller så kan vandraren vara en 

vagabond, en såkallad ofrivilligturist (Bauman, 2006, s. 87- 88). Globaliseringen gynnar 

turisten men får desto mer effekter för vagabonden. Vagabonden är den som av många 

anledningar själv inte ges möjligheten till att vara turist, denna tvingas i många fall från sitt 

hem till att finna lyckan någon annanstans. Världen för vagabonden är inte solidarisk, 

ofrivilligt söker de sig till platser för att starta något nytt och om de frivilligt har gjort detta är 

det på bekostnad av de ohållbara förhållanden som har rått på tidigare plats. Den största 

skillnaden mellan turisten och vagabonden är att turisten är välkommen medan vagabonden 

får bemöta mindre välkomnande situationer. Turisten har valmöjligheter vilket inte 

vagabonden har, konsekvenser av den globala processen har lett till önskad och oönskad 

mobilitet (Bauman, 2006). Bauman (2006) tar vidare upp en viktig punkt i hanterandet av 

denna dubbla motsträvighet mellan turisten och vagabonden, att möjligheter ständigt skapas 

för turisten till förmån för den fria rörligheten medan vagabonden får kapade förutsättningar i 

form av hårdare immigrationslagar och gränskontroll, men säger Bauman, den ena kan inte 

utesluta den andra.  Här slutar reflektionen om turisten dock fortsätter Baumans illustrering av 

vagabonden som ett perspektiv av vad migration i en globaliserad värld kan handla om.  
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Rörligheten i världen, påverkat av de globala processerna, har orsakat en misstänksamhet 

gentemot vissa, dessa kan med olika tekniker selekteras bort från den sfär där andra tillåts att 

ingå (Shamir, 2008). Immigration, hot och terrorism har skapat en form av misstänksamhet 

mot människor, ur detta har det sedan vuxit fram lösningar som utestänger och kontrollerar 

ovälkomna (Shamir, 2008). Här kan Frontex tekniker ses som en av dessa lösningar till att 

hjälpa medlemsländer och stänga ute de som anses som ett hot eller av annan anledning utgör 

misstänksamhet.  

 

7.2 Styrningsmentalitet och övervakning 

Följande avsnitt skall ta upp teoretiska resonemang om Foucaults begrepp styrningsmentalitet, 

mer känd som ”governmentality” i den engelska litteraturdiskursen. Det som skall belysas här 

kommer endast inbegripa det som är till relevans för undersökningens syfte och därmed görs 

inte anspråk på att göra en uttömmande presentation om denna väldiskuterade teori. Ansatsen 

som skall belysas är en av många tolkningar och produkten av Foucault- effekten. 

Resonemangen kring styrningsmentalitet är många och har olika förhållningssätt i relation till 

Foucaults egna arbeten. Således skall dessa inte tolkas som en direkt representation av hans 

arbeten, utan snarare en produkt av ett flertal tänkare med rötter i olika samhällsvetenskapliga 

discipliner. Det skall även poängteras att det skall användas som ett analytiskt verktyg i 

förhållande till undersökningen och tar inte någon ställning för eller emot tankegångar kring 

styrningen i sig.  

 

Begreppet styrningsmentalitet inbegriper flera aspekter av styrning. Man är med och styr men 

samtidigt blir styrd. Detta kan göras genom att styra sitt handlande, sitt uppförande, styra 

konsekvenserna av sitt uppförande, styrning i rollen som professionell och styrning genom 

normer och regler (Dean, 1999). Att uppföra sig eller inte blir skådbart och kan utifrån lagar 

och övervakning, kontrolleras. Det finns därför en maktaspekt och innebär att det måste finnas 

inbäddat i styrningsmentaliteten ett organ eller mekanism som tilldelas ansvaret att övervaka 

eller överväga huruvida uppförandet följer normerna eller inte. Maktutövning genom 

kontrollerande övervakning kan ses som en form av yttring av denna styrningsmentalitet. 

 

Foucault (1987) belyser sina resonemang kring makt i allmänhet och övervakning som en 

mekanism eller utslag av maktutövning i synnerhet, genom att begreppsliggöra det han kallar 

för den disciplinära makten och de medel dessa använder för att kunna reproduceras, 
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expanderas och utvecklas. En av dessa medel som blir särskild teoretiskt intressant för denna 

undersökning är det han kallar för den hierarkiska översynen. Det handlar om ett sätt att så 

effektivt som möjligt kunna övervaka så många som möjligt samtidigt. Foucault använder sig 

av metaforen militärlägret för att konkretisera hur denna mekanism fungerar. Metaforen 

(militärlägret) står för samhället i stort. Ett samhälle som hela tiden omformas så att 

bevakningen blir mer och mer effektiv, där ” lägergatorna skall korsa varandra, hur många 

tälten skall vara och åt vilket håll öppningarna skall ligga, hur raderna skall ligga, hur raderna 

skall vara disponerade; man ritar upp ett nätverk av blickar som kontrollerar varandra” 

(Foucault, 1987, s. 172). I dubbla bemärkelser kan man tala om EU som ett dressyrverktyg. 

En byggnad med tjocka murar som inte bara har till uppgift att synas, inte heller skall det 

endast kontrollera det rumsliga, det skall dressera människor, göra dem fogliga överföra 

maktens utslag på dem, inhämta kunskap ifrån dem för att kunna fortsätta med maktutövning. 

Med portar (gränser) som ger möjligheten till noggrann beräkning i kontrollerande syften, 

istället för öppningar med endast funktionerna entré och utgång (Foucault, 1987, s. 173).  

 

Professor Saskia Sassen har publicerat ett flertal artiklar om hur unioner som EU och USA 

använder sig av denna styrning till sin fördel och hur dessa utesluter människor som främst är 

fattiga och ovälkomna (Sassen, 2006). Sassen (2006) har likställt detta styrande med ett 

byggande av en ny Berlin mur runt Europa, detta drabbar inte alla migranter utan de som 

irreguljärt migrerar i hopp och att ta sig innanför dessa murar. Ju mer av kontrollmekanismer 

som utvecklas för att övervaka och kontrollera immigranter desto fler irreguljära immigranters 

liv sätts i fara och i många fall förknippat med livshotande öden (ibid). I denna undersökning 

kommer delar av dessa aspekter att lyftas fram för att belysa övervakningen av utomeuropéer 

vid de europeiska gränserna.  

 

Panoptikon är ett enkelt och vedertaget verktyg för att illustrera det som Foucault menar med 

övervakning. En arkitekturisk ringformad byggnad med ett torn i mitten, tornet fungerar som 

ett öga med inbyggda administrativa, politiska, militära och ekonomiska befogenheter som 

kan se allt och alla samtidigt (Foucault, 1987, s.175). Vi ämnar dock använda begreppet på ett 

litet annorlunda vis genom att lägga fokus på EU som en organisation som utestänger och 

övervakar snarare än instänger och kontrollerar, som ett sätt att verkställa maktutövning 

genom styrning. När det förskjuts till att gälla större organisationer eller strukturer blir det 

uppenbart varför resonemanget blir användbart i denna undersökning. Dean (1999) formulerar 
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tankegången genom följande “There is a plurality of governing agencies and authorities, of 

aspects of behavior to be governed, of norms invoked, of purposed sought, and of effects, 

outcomes and consequences” (Dean, 1999, s. 10).  

Det förfarande som vi valt att se på gällande EU:s styrningssätt vilket är kopplat till den 

styrningsmentalitet som diskuterats ovan, är genom den reflexiva styrningen (Dean, 1999). 

Reflexive styrning ser till att säkra mekanismerna för styrningen, det betyder att styrningens 

uppgift blir att övervaka och förbättra styrningens metoder och verkställande institutioner 

(Rumford, 2003, s.14). EU förhåller sig också som en organisation som inte endast skall ses 

som en konsekvens av globaliseringen, utan även som en förstärkande kraft genom att inordna 

och koppla till sig en rad olika aktörer (FN, WTO, NGO, etc.), samtidigt som genom sin 

styrning söker mildra anspänning uppkommen av klyftor inom och mellan sina medlemsstater 

som en konsekvens av globaliseringen (Rumford, 2003, s.15). Utifrån detta perspektiv har 

globaliseringen bidragit med en åtskillnad mellan styrningen av nationella stater och 

transnationella/globala sfärer inom organisationen som resulterat i demokratiproblem. För att 

kompensera för detta och visa sin effektivitet och legitimitet har EU skapat regelverk och 

institutioner för styrning genom underställda institutioner. Skapandet av Frontex är således ett 

konkret exempel på ett sätt att öka sin effektivitet och legitimitet, att styra genom distans, ”to 

govern is to seek the authority for ones’s authority”(Rumford, 2003, s. 15). Att Frontex i sin 

tur samordnar vidare samarbete både inom och utanför Europa och inte endast mellan stater 

utan även mellan internationella aktörer visar att EU:s styrning inte endast begränsar sig till 

sitt geografiska område, utan är genom sina band till andra globala aktörer reflexive i den 

meningen att den styr och formar för att anpassa sitt styrande, dock inte som en enhetlig stat 

eftersom en stat har en bestämd jurisdiktion kopplad till sitt geografiska territorium, utan som 

en organisation som ständigt utvecklas genom samarbeten för att utöka och främja sina 

egenintressen, sina möjligheter och behov. Att säkra de Europeiska medborgarnas säkerhet 

och rättigheter är i detta sammanhang inget bakomliggande orsak till Frontex uppförande utan 

ett medel för att säkra och stärka EU:s intressen i förhållandet till globaliseringsprocessen. 

 

Mänskliga rättigheter utifrån detta perspektiv precis som säkerhet är inget som finns 

oberoende och självständigt, istället är det en konstruktion som kan kontrolleras, relativiseras 

och därmed göras till ett verktyg för styrning. Former av kränkningar och hot är därför 

sammanhängande med rättigheter eftersom rättigheter är ett utslag för och sytematiskt 

genereras utifrån dem (Krasmann, 2007). 
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7.3 Mänskliga rättigheter  

Dessa har sitt ursprung i naturrätten och anses enligt den finnas oberoende av oss individer. 

Denna rätt kan och bör upptäckas av oss eftersom den utgör det som givet vår natur gör oss 

mänskliga och därmed kapabla att vara förnuftiga. Således är varje handling som strider mot 

denna rätt en handling som strider mot vår universella mänsklighet (Namli, 2005).  

Rätten gör att vi kan utkristallisera felhandlingar och fastställer därmed brotten som kränker 

rättigheterna. Rättens funktion blir då att genom att kunna förutse felhandlingar även 

förhindra dem, den naturrättsliga disciplinen ser även naturen som en rättskälla som ska 

avspeglas i den juridiska tillämpningen av lagar (Namli, 2005).  

En av de institutioner vars uppgift är att beskydda, och utveckla skyddet för de mänskliga 

rättigheterna är Förenta Nationerna (FN). Denna organisation kom till efter andra världskriget 

eftersom det ansågs vid den tidpunkten att individer och etniska minoriteter var i starkt behov 

av skydd mot kränkningar riktade från staten. FN:s syfte är att verka för global främjande av 

mänskliga rättigheter, dess generalförsamling utför därför rekommendationer till 

medlemsländerna (FN har 192 medlemsländer www.sfn.se/fn-info/om-fn/fns-

medlemslander/) om mänskliga rättigheter (Fisher, 2009). Vanligaste arbetet för ett främjande 

av mänskliga rättigheter är genom konventioner. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheter omfattar politiska, medborgerliga, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 

detta skydd står som grund för alla medlemländer (Fisher, 2009). Ytterligare arbete för ett 

främjande av mänskliga rättigheter är Europakonventionen. EU:s alla medlemländer har 

antagit konventionen (dock har EU som institution inte ratificerat Europakonventionen). 

Sassen (2003) och hennes syn på globaliseringens framväxt är att den har bidragit till en 

avnationalisering av staten och att det i sin tur har lett till inskränkning av individens 

rättigheter. Här talar Sassen (2003) främst om de medborgerliga rättigheterna men det går att 

tyda hennes resonemang i ljuset av de spänningar som globaliseringen orsakar i fråga om 

migration in till Europa och mänskliga rättigheter. Med andra ord har nationernas alltmer 

gemensamma antaganden i olika frågor fått det primära utrymmet medan individers 

rättigheter det sekundära. Ännu ett svar eller konsekvens av globaliseringens samtliga 

dimensioner är enligt Robinson (2009, s. 10) när han refererar till Sassen den transnationella 

migrationen i samklang med kapitalets rörelsemönster, det vill säga, hur kapitalismens 

utveckling och rörelse i globen påverkar hur människor immigrerar och emigrerar beroende 

på de pull och push effekter baserade främst på den ekonomiska dimensionen av 

http://www.sfn.se/fn-info/om-fn/fns-medlemslander/
http://www.sfn.se/fn-info/om-fn/fns-medlemslander/
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globaliseringen. Att mänskliga rättigheter ständigt befinner sig i utveckling är även det en 

effekt av globaliseringen men sker inte nödvändigtvis parallellt med globaliseringen utan 

snarare ser det till att hänga med i processen. För att återkoppla till konsekvenserna av 

globaliseringen måste EU, Frontex och de mänskliga rättigheterna söka hitta en 

harmonisering i sitt handlande i relation till varandra. Detta stämmer överens med det som 

uttalas i artikeln The Human Rigths Of Irregular Migrants In Europe (Commissioner For 

Human Rights, 2007), artikeln tar upp denna problematik och uttalar ur ett 

människorättsperspektiv, viktig behov av en balans mellan att skydda irreguljära immigranters 

rättigheter och bibehålla kontroll över sina gränser.  

 

För enskilda stater vilka enligt folkrätten har skyldigheten att säkra dessa rättigheter och 

friheter definierade enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, orsakar detta 

stora problem när själva besluten tas i samarbete och uppdragen samordnas av en enskild 

byrå. Det gör att de mänskliga rättigheterna relativiseras avhängigt människors ursprung och 

inte sällan inkluderar detta etnisk tillhörighet. Det görs en skillnad i bemötande och därmed 

chansen till att säkra sina mänskliga rättigheter innanför EU:s jurisdiktion, beroende på om 

individer är europeiska medborgare eller från tredjeland. Dina Shelton uttalar ett behov av att 

närmare titta på hur man jobbar med mänskliga rättigheter inom EU. Trots att det inte finns 

något nationellt eller regionalt område som inte är reglerad i Europakonventionen fortsätter 

antal fall till Europadomstolen att öka sedan dess uppkomst. Trycket tros bli för högt för de 

resurser som Europadomstolen förfogar över (Shelton, 2003). Det innebär två saker, dels en 

medvetenhet hos europeiska medborgare angående sina rättigheter och dels och desto 

viktigare, en tendens hos medlemsstaterna att inte i tillräcklig utsträckning se över de brister 

som leder till kräkningar. Denna kränkande tendens om man ser till de ökande inkomna 

rättsfall till Europadomstolen, riktas till europeiska medborgare och ger en fingervisning om 

hur det kan se ut för människor med irreguljär status.  

 

En distinktion görs om individer kommer från så kallade push-länder. Framförallt relativiseras 

de mänskliga rättigheterna när det görs riktade förebyggande insatser för att förutse var 

människor kan tänkas ta sig in, med resultatet att bevakningen för att säkra EU:s gränser 

förflyttas. Detta är avgörande för dem som har för avsikt att exempelvis söka asyl. Om en 

människa ska ha möjligheten att åtnjuta de rättigheter och friheter som Europakonvention 

påbjuder, är det avgörande om den ena kommer som en välutbildad läkare med flyg och en 
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annan kommer som asylsökande med båt från Afrika, även om orsakerna bakom utvandringen 

av dessa två är densamma. Ett resultat på globaliseringen, obefintlig rätt till ekonomiska och 

sociala rättigheter med fattigdom som resultat, naturkatastrofer till följd av 

klimatförändringar, väpnade konflikter m.m. (Commissioner For Human Rights, 2007).  

 

Det finns fyra situationer där irreguljära immigranter blir särskilt sårbara, under själva resan 

till och vid Europas gränser, under perioden då de uppehåller sig inom EU utan tillstånd, 

under situationer av omhändertagande och i situationer då det finns beslut om utvisning och i 

samband med denna process. Det är därför viktigt för stater att erkänna denna sårbarhet och 

vad det innebär att befinna sig i ett oreglerat tillstånd. Med en sådan förståelse finns det 

utrymme för främjandet av reglering till denna grupps fördel. 

 

8. Analys 

Denna del av uppsatsen kommer att stå för en redogörelse av materialet (AP & ÅR) samt 

analys utifrån de teoretiska verktyg som presenterats i tidigare avsnitt. Avsnittet skall lyfta 

fram och svara på uppsatsens syfte som är att belysa förhållandet mellan Frontex och dess 

hantering av de mänskliga rättigheterna i relation till EU:s migration. 

Nedan följer tre rubriker som formulerats utifrån uppsatsens problemformuleringar och skall 

behandla respektive fråga. 

 

8.1  Frontex institutionella struktur - Mänskliga rättigheter 

Två skräddarsydda riskanalyser presenteras inledningsvis i den första AP (2005), det visar var 

fokus ligger redan från början. Den ena ska titta på ”hotbilder” om ”olaglig invandring” från 

Libyen som är en av de största transitländerna från Afrika in till Europa vad gäller irreguljär 

migration. Den andra inriktar sig på att utveckla en helhetsbild av situationen i Afrika och hur 

denna hotbild ser ut. Det går att uttolka en motstridighet ur Frontex rapporter i förhållande till 

mänskliga rättigheter genom detta riktade arbete. För det första är Libyen ett av de länder som 

inte erkänner flyktingstatus genom FN:s flyktingkonvention 

(www.humanrights.gov.se/dynamaster/file_archive/080325/9b59af48cbc65ec75a850dc439b0

b95f/Libyen.pdf). För det andra kan Afrika ses vara den kontinent i världen som länge 

fungerat som den huvudsakliga porten för migration in till Europa, och som består av 

människor som många gånger av olika orsaker befinner sig på flykt och är i behov av 

internationellt skydd. Å ena sidan upprättades Frontex med syfte att bevaka och kontrollera 

http://www.humanrights.gov.se/dynamaster/file_archive/080325/9b59af48cbc65ec75a850dc439b0b95f/Libyen.pdf
http://www.humanrights.gov.se/dynamaster/file_archive/080325/9b59af48cbc65ec75a850dc439b0b95f/Libyen.pdf
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EU:s gränser och inte att bevaka och kontrollera kränkning av de mänskliga rättigheterna, 

men å andra sidan anges det tydligt att Frontex har för avsikt att i ”all sin operativa och 

administrativa verksamhet […] fullständigt och uppriktigt respektera de grundläggande 

rättigheterna […] detta är värderingar som skall respekteras av alla anställda inom Frontex 

men även av dess partner” (ÅR, 2009, s. 4). Dess partner är EU:s medlemsländer, tredjeland, 

samt andra internationella organisationer (ÅR, AP, 2005-2010). Det innebär ett gemensamt 

ansvar för att främja mänskliga rättigheter som en konsekvens av globaliseringsprocessen. 

Globaliseringen i det här fallet kan kännetecknas av att från början endast inkludera samarbete 

med EU:s medlemsländer till att på slutet inkludera samarbete med tredjeland och andra organ 

(Held & McGrew, 2003 ). Frontex framhävs därmed som en förlängd arm som är formbar och 

mottaglig för förändringar, dess strukturella institution legitimeras utifrån hur 

medlemsländerna upplever dess effektivitet och användbarhet. För att tillfredställa 

medlemsländernas behov måste EU anpassa och reglera men även ingå avtal med andra organ 

vilket gör EU till en nätverkande organisation som expanderar genom sitt styrande. Denna 

reflexiva reglering gör Frontex till ett styrningsmedel kopplad till flera aktörer samtidigt 

(Dean, 1999, Rumford, 2003). 

 

Att i sitt inledande arbete inte inkludera mänskliga rättigheter som en självklar del i 

organisationens strukturella och juridiska uppbyggnad, innebär att det redan från början fanns 

en tydlig bild av vad denna organisation skulle användas till. Detta kan kopplas samman med 

det som redan nämnts angående regleringen av Frontex som ett utslag och samtidigt orsak till 

styrning (Dean, 1999). Att arbeta med ett människorättsperspektiv blir i slutändan en 

imperativ förutsättning eller konsekvens av Frontex tidigare brist i frågan i dess inledande 

arbete. Frontex används som styrningsmedel åt inte bara enskilda länder inom och utanför EU 

utan även av de länder vilka det ingås bilaterala avtal med. 

 

Bilaterala samarbeten med exempelvis Libyen kan komma att kränka Europakonventionen 

om de mänskliga rättigheterna, eftersom genom dessa samarbeten ges direkta befogenheter till 

parter (i det här fallet Libyen) att spela EU:s gränsvakt, utan kontroll för hur det ser ut i 

praktiken för de människor som stoppas och omhändertas av Libyens myndigheter. Denna 

problematik belyser Rijpma (2010) som säger att om Frontex tagit hänsyn till mänskliga 

rättigheter i sitt operativa arbete hade de förhållit sig mer försiktiga till vilka organisationer 

eller länder de ingår samarbete och avtal med. Individer kan annars riskera möjligheten att 
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åberopa rätten till internationellt skydd, eftersom de måste finna sig i situationer som är 

konstruerade med hjälp av EU och Frontex. 

 

Frontex motivering med detta förfarande att ingå avtal är att hotbilder och risker med ”illegala 

migrationsströmmar” ska motverkas genom denna typ av samarbete med tredjeland (AP & 

ÅR). Detta skall i sin tur bidra till att i största mån hindra den irreguljära migrationen redan i 

ursprungs- eller transitlandet, så att de inte behöver bli stoppade på vägen eller vid gränsen. 

Ett sådant arbete kan riskera att bryta mot de internationella och universella åtaganden i FN:s 

flyktingkonvention artikel 33, som säger att stater som anslutit sig till konventionen inte på 

något sätt ska ”utvisa eller avvisa en flykting till gränsen mot område varest hans liv eller 

frihet skulle hotas” (Sundqvist, 2005, s. 236). Ytterligare konsekvens kan vara att rätten till att 

söka asyl (artikel 14 i FN:s allmänna förklaring) riskeras att kränkas, då personer antingen 

redan i ursprungslandet stoppas eller avvisas när de försöker ta sig vidare till EU:s gränser.  

 

Ytterligare komplikationer med Frontex är att deras operativa arbete bygger på riktade 

insatser i form av generella antaganden om migranter, samtidigt som personalen på Frontex 

vilka arbetar med dessa insatser skall lära sig identifiera olika kännetecken som kan ledas 

tillbaka till en specifik grupp, så att de lättare och i ett tidigt skede kan stoppas. Ett sådant 

framhävande kunde exempelvis tydas i att ”personalen skall lära sig urskilja särskilda 

riskbeteenden, olagliga handlingar, specifika uppträdanden” (AP, 2009, s. 27). I rapporterna 

diskuteras hur viktigt det är med en engagerad och motiverad personalstyrka. I den redovisade 

personalstyrkan som är till förfogande för Frontex ingår det som i dokumenten kallas för 

experter. Deras expertis består bland annat i att utifrån en stereotypifiering av individer kunna 

härleda deras identitet och etnisk bakgrund. Detta förfarande görs med anledning av de 

operativa insatserna för återsändande av människor som uppehållit sig irreguljärt inom EU.  

Byråns strukturella organisation bestående av alla de delar som ingår för att byrån skall kunna 

utföra sina uppgifter (avdelningen för insatser, avdelningen för kapacitetsuppbyggnad och den 

administrativa avdelningen), saknar representation av området mänskliga rättigheter eller 

likvärdig enhet för kontroll och förebyggande av kräkning av mänskliga rättigheter till följd 

av byråns operativa insatser. Det kan även konstateras att det saknas representanter från 

organisationer som stödjer arbete med mänskliga rättigheter i samtliga styrelser från 2005-

2010. Ledamöterna har antingen varit ifrån polisiära myndigheter eller myndigheter som 

handlägger och utreder migrationsfrågor.  I dokumenten nämns UNHCR (Förenta Nationernas 
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flyktingkommissariat) men bara i ytliga ordalag, dock sägs det att Frontex skall ta kontakt 

med organisationer (en av dem är UNHCR) för att se över eventuellt samarbete. Diskussion 

om en uppriktig vilja till samarbete eller hur denna kan komma att se ut presenteras inte. Inte 

heller presenteras det reflektioner av ett sådant behov till följd av organisationens insatser. 

Samtidigt rapporteras att den näst största gruppen av irreguljära migranter år 2007 är irakier, 

följda av den tredje största gruppen bestående av olika nationaliteter, bland dem, personer från 

Afghanistan, Somalia och Palestina (AP & ÅR, 2007). Sannolikt skickades dessa individer 

tillbaka antingen till ursprungslandet eller transitland med anledning av sin irreguljära status 

(ÅR, 2007), enlig artikel 3 i Europakonventionen är det ett brott att utlämna eller avvisa en 

individ till länder där denne kan riskera att bli illa behandlad (i ursprungslandet) eller om 

mottagarlandets myndigheter (transitländer) inte kan ge denne ett tillfredställande skydd 

(Fisher, 2009).  

 

Frontex primära klienter i rapporterna anses vara enskilda länder, organisationen skall säkra 

och bevaka både EU:s gränser men även Schengengränser. Frontex skall arbeta för att 

tillgodose staters behov i enlighet med befintligt regelverk. Det paradoxala är att i det 

befintliga regelverket och utifrån Europakonventionen är stater förpliktade att motarbeta och 

hindra konventionsbrott, vidare påbjuder Europakonventionen att ingen skillnad skall göras 

mellan medborgare och icke medborgare (Fisher, 2009).  

Frontex gör sitt arbete och försöker på bästa sätt bemöta förväntningar som finns från EU och 

dess medlemmar. Att det är ett övervakningsorgan som får sina uppdrag från enskilda länder 

eller länder i samarbete, innebär att Frontex inte behöver ta hänsyn till utvecklande av arbetet 

med mänskliga rättigheter eftersom det inte är en prioritering för dess uppdragsgivare. Istället 

expanderar organisationens arbetsuppgifter i enlighet med den nöjsamhet som 

uppdragsgivarna uppvisar.  

 

Den nya tolkningen av artikel 9 i Frontexförordningen möjliggjorde finansiellt stöd till 

[…] gemensamma återvändandeinsatser. Denna nya utveckling […] välkomnades varmt 

av medlemsstaterna och bidrog till ett mer aktivt deltagande i anordnandet av 

gemensamma återvändandeinsatser (ÅR, 2008, s. 17).  

 

En större budget medför generellt och övertid att insatser som från början var tänkta som 

kortsiktiga lösningar nu kan förlängas och göras till permanenta insatser. Frontex anser att 
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dess arbete skulle främjas om det mesta av deras operativa insatser fick denna permanenta 

karaktär. Det innebär att operationer som redan idag kritiserats (Carrera, 2007) för att kränka 

de mänskliga rättigheterna kommer att göras till permanenta förfaranden med följden av en 

permanent kränkning av de mänskliga rättigheterna som resultat. Samtidigt uttalas det 

framtida svårigheter i och med ökade förväntningar och uppgifter ifrån medlemsstaternas 

sida. Detta kommer att försvåra arbetet för gränskontrollmyndigheterna att kunna bemöta det 

ökade antal ansökningar om internationell skydd. ”många av dessa kommer inte att beviljas, 

antingen för att de sökande avviker från mottagningsenheterna eller för att ansökningarna 

bedöms som ogrundade” (ÅR, 2009, s. 6) här förläggs ansvaret helt och hållet på de 

skyddsbehövande. Det framkommer inte vilka dessa gränskontrollmyndigheter är eller om de 

har tillräcklig kompetens för att handlägga dessa ärenden. Detta betyder inte att det behöver 

förhålla sig så att kunskap saknas, men själva frånvaron av denna information är i detta 

sammanhang intressant att påpeka. Vidare tas det upp att det i antal ökande ansökningar 

kommer att medföra problem och ”belasta gränskontrollmyndigheterna och oundvikligen 

förhindra ett snabbt beviljande av skydd för de tredjelandsmedborgare som har berättigade 

krav” (ÅR, 2009, s. 6). Situationen är här det omvända, man klarar inte av att snabbt hantera 

ärenden som uppfyller kraven men motiveringen till orsaken är densamma, ökad antal 

ansökningar och ökade uppställda krav och uppgifter ifrån medlemsländernas sida. Svaret på 

denna fråga och dess omfång visar att det finns ett starkt behov av att grundligt påbörja 

Frontex arbete utifrån ett människorättsperspektiv. Det manifesteras i dokumenten (AP, 2005-

2010 & ÅR, 2005-2009), trots en mestadels frånvaro av mänskliga rättigheter genom själva 

existensen av intresse för dessa frågor i de allra senaste dokumenten.  

 

8.2 Frontex och Mänskliga rättigheter övertid 

Frontex som organisation har utifrån dokumenten tydligt visat på brister i sitt arbete med de 

mänskliga rättigheterna. De allra första rapporterna framhålls föga tunna och säger inte 

mycket om organisationens arbete i dels dess operativa verksamhet men inte minst i fråga om 

perspektivet mänskliga rättigheter. Det uppges dock att samarbete från Frontex sida måste 

inledas med andra intresseorganisationer relaterade mänskliga rättigheter, men först år 2006 

och 2007. Istället framhävs från de första producerande dokumenten behovet av att upprätta 

kontaktpunkter i varje medlemsland och behovet av att ingå samarbete med organisationer 

vars arbete är nära relaterade till EU:s bevakning och säkerhetsfrågor exempelvis Europol, 

Interpol och gränskontrollmyndigheter i respektive medlemsstat (AP & ÅR). 
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Frontex har expanderat från att vara ett betydligt litet organ med endast några få anställda till 

att inkludera en mängd olika personalstyrkor och ett flertal arbetsområden. Rapporterna har 

med tiden blivit omfattande i sidantal men fortfarande ges väldigt lite information om hänsyn 

till de mänskliga rättigheterna, samtidigt som dess innehåll blir mer av allmän karaktär och 

inte så detaljrik kring organisationens arbete.  

 

Vad som också går att utläsa är Frontex vilja att bemöta sina ”kunders” önskemål och strävan 

efter en effektiv och integrerad gränsförvaltning (AP & ÅR). Organisationens utveckling har 

av den verkställande direktören likställts ett barn, som går från att befinnas i barnaåldern till 

att gå över till ungdomsåren där den operativa avdelningen mognar (ÅR, 2007). Denna 

utveckling och expansion innebär en parallell utökning av finanser som också satsas på det 

operativa, teknisk utveckling för att på ett mer effektiv sätt övervaka gränserna men även för 

att ingå bilaterala avtal med tredjeland, vilka med stor framgång är med och effektiviserar 

Frontex arbete. Att organisationen utvidgas för varje år går att förklaras med att 

medlemsländerna ser behovet av och är nöjda med resultaten som uppvisas. Detta leder till att 

länderna tenderar att vilja öka samarbetet med varandra och fler uppdrag beställs av Frontex 

vilket i sig legitimerar dess fortsatta existens. Rapporternas expandering i dess omfång 

motiveras med att dessa är till för att allmänheten skall kunna förstå Frontex innehåll (AP, 

2007).  

 

År 2005 producerades det första arbetsprogrammet (AP) respektive årsrapporten (ÅR), dessa 

nämner ingenting om hänsynstagande eller arbetande mot ett främjande av mänskliga 

rättigheter, det viktigaste som tas upp detta år är de ovan nämnda riskanalyserna med fokus på 

irreguljär invandring från Libyen. Mänskliga rättigheter börjar sin närvaro år 2006 (Frontex, 

AP & ÅR, 2006) men endast i den mån att det konstateras att Frontex måste kontakta 

organisationer som kan vara intressanta att ingå samarbete med. Två av dem är UNHCR och 

internationella organisationen för migration (IOM). Detta år satsas det ordentligt på att utbilda 

medlemsländerna i återsändanden samt att fokusera på riskanalyser som sedan kan stå som 

arbetsgrund för Frontex. Två fokus områden framhävs, medelhavsområdet och dess beräkning 

av irreguljär migration samt Östeuropas gränser med fokus på människohandel. Rapporterna 

för år 2007 visar på en förlängning av 2006 års arbete. Inte i fråga om närvaro av mänskliga 

rättigheter utan om ytterligare fokus på kontroll av yttre gräns. Det visas även en tydlig 

respekt för den europeiska medborgaren och dess förmån att kunna åtnjuta en fri förlighet 
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inom unionen, därför läggs ännu mer resurser och polisiära medel på att stärka EU:s 

gränsbevakning. Vidare uppdagar rapporterna detta år, att Frontex även skall visa på mer 

insyn för den europeiska medborgaren, denna insyn innebär således endast mer rapporteringar 

om finansiella resurser samt kartläggning av såkallade riskområden för irreguljär migration.   

 

I paragraf 28 år 2008 (AP, 2008) återkommer mänskliga rättigheter, denna gång att Frontex 

arbete i den operativa verksamheten måste bygga på en specifik strategi som tar hänsyn till 

folkrätten. Motiveringen bakom denna insikt eller upplevda behov av strategi ges inte. Det 

nämns dock att denna strategi skall byggas upp i samarbete med UNHCR och IOM. I denna 

andra gång som mänskliga rättigheter förekommer på fyra år finns fortfarande ingen 

redogjord plan för hur arbetet skall vidareutvecklas samt verkställas. En rapportförändring år 

2009 visar på en viss tendens att organisationen går mot ett mer ansvarstagande och 

hanterande av de mänskliga rättigheterna. Detta framgår i de nya långsiktiga planerna för fyra 

års perioder, där det sägs att Frontex arbete skall agera i enlighet med de grundläggande 

rättigheterna och att överväga framtidsplaner för kurser i asyl och sjörätt (AP & ÅR, 2009). 

Samtidigt framgår det av arbetsprogrammet detta år (AP, 2009) av medlemsländerna att dessa 

valt att minst prioritera samarbete med icke statliga organisationer i fråga om mänskliga 

rättigheter däribland UNHCR. De områden i Frontex arbete som står som högsta prioritet hos 

medlemsländerna är kontroll och övervakning av luft, sjö och landsgränser samt samordning 

av återsändande av såkallade ”illegala invandrare” på ett kostnadseffektivt sätt och då ifråga 

om ett gemensamt samordnande mellan medlemsländerna. Först år 2010 uppkommer en 

tydligare vilja till samarbete med FN:s organ UNHCR i fråga om ett arbete med främjandet av 

de mänskliga rättigheterna. Detta framsteg tycks dock inte delas med EU:s medlemsländer, då 

länderna utifrån sina egenintressen formulerar Frontex arbetsuppgifter annorlunda (AP, 2009, 

s. 32 ff.).  

 

Frontex är medveten om att när deras arbete/resurser riktas till särskilda platser förlägger de 

endast problemen någon annanstans. Trots detta bygger organisationen ständigt ut sin 

verksamhet för att kunna bli så täckande av problemen som möjligt. Frontex bygger på så sätt 

en mur runt omkring EU:s gränser och återskapar sina egna problem. På detta sätt kan 

Frontex, EU:s medlemsländer och tredjeland välja vilka migranter som skall få tillträde till 

EU.  
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Frontex är å ena sidan med och styr sitt arbete som gränsbevakare och kontrollant samtidigt 

som de å andra sidan styrs av de ständiga effekter och konsekvenser som sker från denna 

styrning (Foucault, 1987). Det finns en medvetenhet från Frontex sida om att de ökande 

åtgärder mot irreguljär gränsöverskridanden som organisationen har tillfogat i samarbete med 

länder och andra organisationer leder till ett försvårande för migranter att ta sig över 

gränserna på de såkallade mera vanliga vägarna (luft, landgränser) vilket har lett till en 

expanderad brottslig verksamhet av människosmuggling (AP, 2009). Denna medvetenhet har 

ökat med tiden och från att knappt se någonting om detta i de tidiga rapporterna om ett 

arbetande mot människohandel från Frontex sida finns det i senare år en insatsgrupp som 

arbetar med dessa problem.  

 

Det rapporteras ständigt om att Frontex fokusområde är sjöområdena kring medelhavsområdet 

(ÅR och AP, 2006-2010). Detta område är bland de högstprioriterade, trots att flest rapporter 

tyder på att den största migrationen sker via luft och landgränser (AP och ÅR). Den höga 

prioriteten innebär stärkta kontroller och fokus på effektivt återsändande av migranter, detta 

kan i sin tur riskera att personer som har sin rätt att ta sig in till Europa nekas denna rättighet, 

vidare kan snabba och hårda kontroller riskera att motarbeta garantier för individers särskilda 

rättigheter (reglerat i Europakonventionen) i form av säkert återsändande, säkert 

förvarstagande och säkert bemötande i mottagarlandet. Här kan dock lyftas fram att 

organisationen redan från början kämpat för att dess personal inte skall kränkas på sina 

rättigheter i det operativa arbetet då Frontex är i ständigt behov av kompetent personalstyrka 

(AP, 2005-2010), men som sagts ovan är framkomsten av att personalen i sin tur har 

skyldighet att beakta målgruppens rättigheter (migranterna) inte påvisats i någon 

överdrivenhet.  

 

8.3 Strukturprioritering - Mänskliga rättigheter 

I rapporterna dagas det ständigt vad syftet med organisationen Frontex är, det vill säga att 

upprätthålla gränskontroller och övervaka de som inte är behöriga att ta sig in till Europa. 

Meningen med detta är enligt Frontex att kunna upprätthålla organisationens målsättning ” 

genom att ge den europeiska medborgaren en fri rörlighet och säkra deras trygghet” (AP, 

2010, s. 14) detta skall i sin tur utföras med visionen om att ”agera med professionalism, 

samverkan, ömsesidigt respekt för alla berörda parter” (AP, 2010, s. 14). Trots att 

organisationen skall agera med ömsesidig respekt för alla berörda är detta inte helt tydligt i 
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varken AP och ÅR. Detta framgår exempelvis genom det effektiva arbetet som Frontex gör 

och som sker via bland annat förebyggande avtal med tredjeland, här kan finnas en 

problematik i det överstatliga agerandet i fråga om migrantens rättighet. Avtalen skall reglera 

ett, som av EU, Frontex och tredjeland anses vara, de mest relevanta problemen gällande 

migration och särskilt irreguljära migration, som berör stora grupper av människor. Det kan i 

sin tur göra det svårt (vilket även nämns ovan av andra forskare) att agera för varje enskild 

individs rättigheter, rätt till personlig integritet och privat säkerhet som är reglerat i artikel 8 i 

Europakonventionen. Tidigare studier (Carrera, 2007, Rijpma, 2010 & Bendel, 2007) har 

framhävt att Frontex massiva arbete försätter människor i situationer som kan leda till tortyr 

och omänsklig behandling.  

 

Det som vi har skildrat i AP och ÅR är att det ständiga fokuserandet på syftet med den 

operativa verksamheten kan riskera att utsätta människor för dessa handlingar då det inte 

alltid tycks gå fredligt till (AP & ÅR) och därmed riskerar organisationen att bryta mot artikel 

3 i Europakonventionen om förbud mot tortyr och omänsklig behandling. Ett av de stora 

prioriteringsområdena som utgörs hos Frontex, främst i dess operativa arbete, är 

koncentrationen av resurser till ett visst område eller specifik människogrupp (AP, 2007-

2010). Stora resurser måste enligt Frontex riskanalyser läggas på områden kring medelhavet 

då det förväntas (främst år 2010) att flöden av irakier, afghaner och marockaner kommer att 

försöka ta sig in till EU (AP, 2010). Ju mer läsning av rapporterna som utförts desto tydligare 

blir det att det finns en generaliserande tendens hos Frontex att kalla alla immigranter för 

irreguljära. Detta illustreras i AP 2009, med antaganden om att Ryska passagerare förväntas 

komma att söka asyl på falska premisser eller att papperslösa personer (vilka antas ha ogiltiga 

handlingar) tenderar att ta till falska handlingar som påvisar en annan nationalitet en vad de 

egentligen har, för att underlätta möjligheten till att söka asyl (AP, 2010, s. 22). Sådana 

generaliseringar från Frontex sida kan säkerligen diskuteras i fråga om det kan ses som 

diskriminering av enskilda individer på basis av etnisk tillhörighet samt att dessa handlingar 

skulle komma att begränsa eller hindra rätten till sökandet av asyl och förbud mot non 

refoulement principen (artikel 14 Europakonventionen & artikel 14 FN:s allmänna förklaring 

om de mänskliga rättigheterna). Å ena sidan till Frontex förvar kan det antas att 

organisationen till stor del är så pass institutionaliserade så tillvida att de använder begrepp 

och termer på ett sätt som i deras ögon är neutrala och inte åsyftar att kränka eller 

diskriminera. Å andra sidan på det sätt som organisationen åtar sig sitt arbete i fråga om att 
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övervaka och kontrollera EU:s yttre gränser blir detta ett ständigt misstänkliggörande av 

människor. I utslaget om att den överstatliga styrningen ger uppföranden av maktmekanismer 

som bygger på övervakning och kontroll (Foucault, 1987 Dean 1999), har 

misstänkliggöranden gentemot individen en i synnerhet primär funktion. Bevakningen från 

Frontex av människor kan dels ses syfta till att tro att organisationen lättare kan syna de som 

på falska premisser immigrerar men även att organisationens hierarkiska översyn lättare kan, 

som Foucault (1987) säger, dressera människor mot deras vilja. Detta tycks dock inte vara 

helt enkelt då Frontex egna siffror uppskattar en ständig ökning av migration in till EU (ÅR 

2009 & AP 2010). 

 

Alltjämt består Frontex huvudarbete i reglering och övervakning, detta framhävs extra tydligt 

då organisationen år 2007 genomförde ett nätverk för kustbevakning kring medelhavsområdet 

i form av ett ytterligare övervakningssystem (AP och ÅR 2007). Detta gick ut på att 

effektivisera verksamheten via andra samarbetspartner som likt Frontex tar hand om 

säkerhetsåtgärder för EU:s medlemsländer. Samarbetspartnerna är exempelvis europol (EU:s 

brottsbekämpande organ) och militära organ (Bland annat i AP, 2006, s. 2). Att Frontex 

personal skall vidareutbildas i att snabbt upptäcka och intensifiera irreguljär migration, visar 

på en framgång inom dessa polisiära samarbeten. Det framgår inte hur Frontex i detta arbete 

på bästa sätt skall säkerhetsställa migranter deras rätt till internationellt skydd.      

Reglering i det här fallet kan ses vara ett sätt för EU och dess medlemsländer att via Frontex 

kunna kontrollera sina egna intressen och gynna medborgarna inom unionen dess 

rörelsefrihet. Frontex upprätthåller via sin kontroll- och övervakningsmekanism en ständig 

mur runt EU:s territorium där dess säkerhet och rättighet i allra högsta grad prioriteras (AP & 

ÅR). Här faller Foucaults begrepp panoptikon, som vi ämnat använda till undersökningens 

fördel genom att människorna inom muren, det vill säga de europeiska medborgarna inte 

behöver kontrolleras då dessa kan till sin förmån resa såväl inom murens inhägnad men även 

oftast oproblematisk utanför. Uppgiften som Frontex har fått via en delegerad och relativt 

flexibel maktförskjutning från suveräna länder till EU samt till externa organ, gör att Frontex 

primära uppgift likt en ringmursväktare istället utestänger och övervakar icke-europeiska 

medborgare. 

 

Ett sätt att se hur Frontex i sin tur styr sina uppgifter genom distans och reflexive styrning 

(Rumford, 2003), är via avtal och samarbete med tredjeland. Organisations eget arbete 
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förflyttas därmed till ett annat territorium som på denna plats skall hantera en problematik ur 

EU:s ögon. Mycket kan uppstå i samband med dessa avtal, ett är att makten förflyttas och 

därmed ansvaret, enligt Europakonventionen skall dessa rättigheter kunna åtnjutas av alla som 

befinner sig inom dess jurisdiktion (Fisher, 2009). Här finns dock möjlighet av ett vidgande 

av jurisdiktionens gränser via organisationens verkan på andra territorium. I EU:s och Frontex 

fall skulle Europakonventionen kunna komma att gälla hos tredjeland men då på Frontex och 

EU:s medlämsländers ansvar via en delegering. Detta ansvarstagande för hur människors 

rättigheter hanteras på avtalsterritorium framkommer inte och tas inte upp i någon av 

rapporterna (AP, 2005-2010, ÅR, 2005-2009).  

 

Rapporterna visar på dels en klar uppfattning om vad Frontex har som uppgift men det går att 

tyda på en problemtik i fråga om maktkoncentrering och ansvar om mänskliga rättigheter. 

Tydligt är, med globaliseringens komplexitet, att det som styr Frontex är maktens intressen 

och i detta fall medlemsländerna. Det är dock inte helt enkelt att förstå syftet från dessa 

beställare till Frontex via rapporterna (AP & ÅR). Gissningsvis rör sig intressena om den 

ekonomiska vinning samt vilka som skall få beträda landets gränser, vilket även Sassen 

(2003) skådat. Frontex framstår som ett djupt rotat organ som försöker tillgodose EU:s 

intressen, organet har definitivt snurrat in sig i de gränsöverskridande processerna som 

kännetecknar globaliseringen genom att organisationens arbete inte är koncentrerat till endast 

en punkt, arbetet rör sig över alla gränser och därmed involverar många delar av världen, 

listan kan göras lång på samarbetspartner (AP, 2010). Frontex inkluderar även en mängd 

andra organ (frivilliga organisationer, militär, polisiära organ med mera) i sitt arbetande på 

plats. Det polisiära samarbetet mellan olika länders verksamheter samt internationella 

polisiära och underrättelseorgan utvidgas konsekvent med åren (AP, 2005-2010). Detta ses av 

Frontex som mycket positivt då de lättare kan organisera sin övervakning vid gränsområdena. 

Här sätts tydligt i bild vilka som kan komma att ses hotfulla och kriminella. Shamirs (2008) 

bild av vilka som av andra ses som misstänkta är påtaglig, den polisiära övervakningen som 

Frontex arbetar med bidrar till att några vandrare ses i ljuset av misstänksamhet, 

immigranterna till EU:s yttre gränser får infinna sig i denna kontroll och direkt ifrågasättande, 

trots rätten till personlig integritet och rättsäkerhet.    
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9. Diskussion 

Uppsatsens syfte har varit att utifrån teoretiska resonemang som globalisering, 

styrningsmentalitet, övervakning och mänskliga rättigheter, belysa förhållandet mellan den 

europeiska unionens (EU) underorganisation Frontex och dess förhållande till mänskliga 

rättigheter. Ser man till analysdelens omfång och i synnerhet rubrik 8.2  går det att dra 

slutsatsen att materialets omfattande sidantal jämförelsevis inte gav en lika omfattande 

resultatdel . Detta visar att Frontex förhållande till mänskliga rättigheter är både komplext och 

problematiskt. Det ger undersökning en stor anledning att istället fokusera på en fördjupning 

av diskussionen kopplat till de teoretiska resonemangen.  

 

Som konstaterats ovan är mänskliga rättigheter inte ett prioriterat område, det verkar snarare 

som det har fått stå tillbaka eller rättare sagt inte getts tillräckligt med utrymme i proportion 

till organisationens uppgifter, detta trots att Frontex expanderat övertid och resurser har 

kunnat läggas på önskade områden. Istället har andra områden så som kontroll och 

övervakning getts desto mer utrymme. Globaliseringen tycks ha effekten av att länder, för att 

kanalisera sina särintressen tvingas gå ihop och utveckla gemensamma intresseområden. 

Ifråga om den irreguljära migrationen som i denna undersökning kopplats ihop med Frontex, 

har detta skett genom en legitim process, på bekostnad av de mänskliga rättigheterna.  

 

Det går att se denna process som en form av avnationalisering (Sassen, 2003, Dean, 1999) 

som har skett parallellt med en centralisering av makt. Denna typ av makt har, för att kunna 

utöva och legitimera sig, skapat styrningsmedel som successivt utformats på ett sätt så att 

slutprodukten blir anpassningsbar och kan korsa nationella gränser och därmed även göras 

transnationellt legitima. Det är en process som från början koncentrerade sig på att utveckla 

tekniker för styrning av staten (att regera) och då kopplat till det sociala och ekonomiska inom 

staten, men har i samband med globaliseringen förskjutits till att gälla utvecklande av tekniker 

för att styra styrningen (EU:s reflexibla styrning) av framförallt länder/staters gemensamma 

maktsfärer (Dean 1999), vilket förklarar uppkomsten av både organisationer som EU och 

Frontex. Globaliseringen har även bidragit med ett starkt utvecklande av mänskliga rättigheter 

i form av Europakonventionen, som enligt Shelton (2003) täcker individens samtliga 

rättigheter, det innebär att inom medlemsländernas jurisdiktion inte finns många områden som 

inte kan behandlas i Europadomstolen. Till följd av globaliseringen har inte bara organ som 

Frontex vuxit fram, den har även bidragit till att flera institutioner och länder ålagts ansvaret 
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att arbeta med mänskliga rättigheter. Två sidor tycks därmed växa fram, en som ständigt 

beaktar individers enskilda rätt (mänskorättperspektivet) 

och en som endast tillgodoser länder, stater och unioner intressen (governmentality). 

Analysen visar på en mottsättning mellan dessa två utslag av globaliseringen, en stark 

centrering av makt i form av Frontex och utvecklandet av mänskliga rättigheter. 

Mottsättningen visas tydligt genom frånvaron av arbete utifrån de mänskliga rättigheterna och 

då i synnerhet gentemot en särskild grupp av individer, de irreguljära immigranter som 

försöker ta sig in till eller uppehåller sig inom EU:s gränser. Att Frontex ingår avtal med 

länder som antas ha ett problem i sitt arbete med mänskliga rättigheter, visar på hur pass 

lättsamt individers rättigheter som helhet tas i EU som organisation. Mänskliga rättigheter 

skall gälla var och en i teorin, men verkligheten ter sig annorlunda och framför allt när det i 

enlighet med undersökningens resultat framkommit att det inte är ett prioriterat område.  

 

I detta sammanhang har globaliseringsprocessen bidragit med en relativisering av mänskliga 

rättigheter, samtidigt som det skall gälla var och en, gäller det i verkligheten endast de som 

inkluderas i den Europeiska gemenskapen, såvida det inte kommer i konflikt med den 

självreglerade styrningen och dess främjande av makt. Forskning visar att rättsfall inkomna 

till Europadomstolen ökar för varje år sen dess tillblivelse (Shelton, 2003), och ger ytterligare 

argumentation för att EU:s medlemsländer i för stor utsträckning tar för lite hänsyn till denna 

rätt (även mot sina egna medborgare), för att den påstådda genuina viljan att tillerkänna 

individen dess rättigheter och friheter skall tas på allvar. Det går att se det som en hierarki, där 

länders intressen befinner sig högst upp följd av de intressen som delas av medborgarna och 

sist kommer de som i denna undersökning definieras som irreguljära immigranter.  

 

Globaliseringen har därmed bidragit till två parter, vilka i ljuset av dess olika dimensioner fått 

helt olika villkor att kräva och hävda sin rätt. Dels länderna som ständiga vinnare genom att få 

igenom sina intressen och dels de irreguljära immigranterna som ständiga förlorare eftersom 

de trots det internationella skyddet som de mänskliga rättigheterna medför, stundligen genom 

den reflexiva styrningen och maktcentreringen nekas den rätten med legitima medel. Detta går 

att koppla ihop med det som Sassen (2003) säger om att individens rättigheter har fått komma 

i skymundan till fördel för staternas. 
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Det måste dock nämnas att analysen även påvisat ett inledande arbete med de mänskliga 

rättigheterna år 2009. Denna tillkännagivande kan kopplas till det som tidigare skrivits om att 

mänskliga rättigheterna är utslag eller effekt av globaliseringen, dock inte så mycket på grund 

av den starka globala närvaron av det i verkligheten, utan snarare på grund av 

globaliseringens (olika dimensioner) starka inverkan på individen. Frontex arbete har på 

liknade sätt en stark inverkan på individers liv, sociala, ekonomiska och politiska möjligheter, 

genom dess kontrollerande och övervakande karaktär legitimerad utifrån ländernas 

gemensamma strävan. Att Frontex år 2009 ser sig motiverad till att vilja påbörja ett samarbete 

med UNHCR blir därför både ett utslag av globaliseringen men även en konsekvens av dess 

bristande verksamhet med de frågorna i sitt inledande arbete. Det blir en slags konsekvens av 

den reglerade styrningen, som för att legitimera sitt styrande måste hitta nya sätt att styra, 

arbetet utifrån mänskliga rättigheter blir därför en imperativ förutsättning för det (Dean, 

1999). Frontex mötande med mänskliga rättigheter kan ses på två sätt. För det första genom 

att Frontex de facto själva anser betydelsen av mänskliga rättigheter i organisationen och 

därmed integrerar de, eller att mänskliga rättigheter i sig självt har kommit åt Frontex och 

därmed tvingar dem till samarbete. Centraliseringen av makt kan härmed även kopplas till 

mänskliga rättigheter, då dessa med tiden har fått ett övergripande utrymme i den 

internationella sfären, dock tycks det vara svårt att återknyta dessa två poler (individers 

rättigheter med länder, unioner och staters intressen) med varandra. Om Frontex fortsätter mot 

en bättre harmonisering i fråga om mänskliga rättigheter kan dessa på sikt skapa en 

ideologiförändring inom organisationen samt skapa ett band mellan dessa två poler. 

 

Medan den inre övervakningen inom EU:s gränser avtagit har övervakningen i dess yttre 

gränser, som vi skådat ovan, tilltagit och intagit platsen av en byråkratisk form av murar.  

Frontex arbetssätt med att effektivisera gränskontrollen och övervakning av individer samt att 

bemöta medlemsländernas behov har enligt ovan för en del människor inneburit en fördel men 

för desto fler en nackdel. Baumans (2006) resonemang om vagabonden finner sina spår, hårda 

gränskontroller, bristande solidaritet och en generell inställning om ett icke välkomnande är 

vad resultatet tycks bli med länders beaktande av sina intressen. Då Frontex skall agera på 

uppdrag av medlemsländernas begäran går det att se en tendens från dessa att överge sitt 

ansvar i fråga om gränsbevakning och förlägga detta ansvar och likaledes konsekvenserna, på 

Frontex. Det skulle kunna ses som ett sätt för staterna att bidra till den avnationalisering av 

enskild suveränitets områden som Sassen (2003) talar om vilket är en effekt av 
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globaliseringsprocessen, men som i sin tur har effekter på individens enskilda rättigheter. Det 

kan också ses som att Frontex i sin tur inte upplever att de själva behöver ge ökat eller något 

utrymme till mänskliga rättigheter då organisationen de facto agerar på uppdrag av och att 

ansvaret för mänskliga rättigheter finns hos medlemsländerna och inte Frontex. Detta ter sig 

problematiskt då ingen verkar vilja ta ansvaret för migranternas och i synnerhet de irreguljära 

migranternas rättigheter eller snarare när dessa kränks. Trots bristen på arbete med mänskliga 

rättigheter från Frontex sida, kan en aspekt lyftas fram som skulle kunna vara till 

organisationens fördel om det utvecklas, detta i fråga om ett initierat försök att stoppa 

människohandel. Frontex befogenheter kan vara ett effektivt sätt att på plats gynna mänskliga 

rättigheter genom riktade insatser kring denna organiserade verksamhet.  

 

En av orsakerna till att länder går ihop och släpper ifrån sig beslut inom så kallade 

suveränitetskänsliga områden, exempelvis migrations och asylpolitiken, är föreställningen om 

att dessa frågor skall effektiviseras och att ansvaret skall fördelas jämt bland medlemsstaterna 

(Andersson, 2008). Det går att tolka dessa två orsaker som en strävan att effektivisera och 

fördela de ekonomiska kostnader som denna politik kortsiktigt tros innebära. Samtidigt 

uppvisar materialet den finansiella aspekten av Frontex arbete, flera av de operativa insatserna 

som gjorts under åren har inte lett till en önskad effekt i form av minskning av 

migrationsströmmar då denna endast byter position till annan EU gräns. Detta i förhållande 

till de kostnader som redovisas ger i handen en kontraeffektivitet i arbetet med dels en 

minskad migration och dels den kostnadseffektiva aspekten av det. Samtidigt innebär en 

fokusering på den irreguljära migrationens kostnader, att bortse från de långsiktiga fördelarna 

med migration, i synnerhet i en europeisk kontext och de problemen en åldrande befolkning 

parallellt med en långsam befolkningsökning kan medföra i framtiden. Att gemensamt 

koncentrera sig på att få till en reglering så att irreguljära immigranter kan hävda sin rätt 

skulle inte bara gynna individerna men också på allvar sätta mänskliga rättigheter i fokus, 

samtidigt som det skulle på ett effektivt sätt minska den ”olagliga invandringen” och 

kräkningar av individers rättigheter, och på sikt även främja den globala ekonomin.  

 

Om EU istället för att placera tiotals miljoner euro på att sluta avtal med länder som Libyen, 

som i media figurerar som ett av de länder där individer nekas sina grundläggande rättigheter 

och på allvar börja arbeta utifrån de mänskliga rättigheterna, det vill säga, om EU på allvar 

åtog sig att motarbeta de bakomliggande orsakerna (push-effekterna) till migration och i 
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synnerhet den irreguljära migrationens orsaker, skulle det framöver leda till att organisationer 

som Frontex tappar legitimitet (vilket kan antas inte ligger i de enskilda ländernas intresse).  

Sedan avtalet med Libyen började gälla har ”flyktingströmmen över medelhavet stoppats” 

(Dagens nyheter, 2010), eller snarare ändrat riktning.  I samband med detta avtal har flera 

NGO bland annat Amnesty rapporterat om hur migranter berövas sin frihet och sätts i förvar 

likt en människa som tas i förvar för att vara misstänkt för kriminella handlingar. Det finns 

även rapporter som uppger närvaron av omänsklig behandling i form av tortyr.  

Detta är ytterligare ett exempel på att i den globala processens skugga födds en vinnare och en 

förlorare. Libyens intresse i att få vara EU:s gränsvakt motiveras förmodligen av ekonomiska 

vinningar då landet inte erkänner människor flyktingstatus (Libyen har inte ratificerat FN:s 

flyktingkonvention), EU:s intresse att ingå avtal med Libyen motiveras av viljan att stoppa 

migrationen till sina gränser. Detta innebär att problemen för EU:s del tillsynes försvinner 

likaså ansvaret samt att detta inte behöver förklaras, migranternas och inte minst de irreguljära 

migranternas situation är därmed illustrerad av förlust. Dessa berövas inte bara sin fysiska 

frihet när de arresteras, utan de förlorar också möjligheten att åberopa rätten till internationellt 

skydd genom att stoppas i ett land som inte tar hänsyn till denna rätt. 

 

Att mänskliga rättigheter utvecklats asymmetriskt i olika länder kan även det förklaras utifrån 

framförallt den ekonomiska dimensionen av globaliseringen. Medan vissa världsdelar kan 

fokusera sina resurser på att ta fram verktyg för kontroll av att mänskliga rättigheter inte 

kränks, exempelvis Europadomstolen, måste andra världsdelar fokusera sina resurser på mer 

grundläggande rättigheter. Att arbeta utifrån de mänskliga rättigheterna i vår liberala värld 

anses vara en självklarhet, men i verkligheten är det starkt kopplat till den nationella 

ekonomiska strukturen, detta blir problematiskt om man jämför Europas ekonomiska 

plattform och andra världsdelar, och sedan kritiskt granskar arbetet med de mänskliga 

rättigheterna.  

 

Illustrerat utifrån Frontex riktade arbete till specifika områden kan detta bidra till vad Shamir 

(2008) tar upp, ett utestängande av vissa oönskade grupper på grund av misstänksamhet, 

vidare innebär det att specifika tekniker och lösningar skapas för att hålla borta oönskade. 

Detta i sin tur återknyts till en annan problematik som återges av Kengerlinsky (2008) att när 

ett sådant klimat har skapats inryms detta småningom till ett implementerande till 

immigrations och asylpolitiska områden som skapar hårdare kontroller av personer från 
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tredjeland, vilket i sin tur går emot principen om de mänskliga rättigheterna i 

Europakonventionen, samtidigt som Baumans (2006) resonemang om vandraren i fråga om 

synen på vagabondens begränsade och besvärliga framtid kan sägas vara en samtida, 

samhällelig och vetenskapsmässig relevant problem.  

 

10. Slutord 

Det går slutligen att argumentera för att EU bidragit till en byråkratisk inneslutande process 

utifrån arbetsdelning vilket innebär att EU skapat styrningsmedel som arbetar via Frontex och 

på begäran av medlemländerna och dess överstatliga politiska system för ett bevarande av 

hegemoni inom de europeiska gränserna. Frontex arbete tycks bli desto större och inte minst i 

takt med den alltmer restriktiva europeiska migrations och asylpolitik som tycks florera inom 

EU. För att illustrera Sassen (2003) och den problematik som denna selektionsprocess bidrar 

till är att EU släpper in människor som har en relevans för arbetsmarknaden och ekonomin 

och utesluter resten. Denna ojämlikhet bygger på förutsättningen om en gräns som skiljer två 

enheter åt och att det finns en minsta form av hierarkiskt förhållande mellan dem. När de 

mänskliga rättigheterna relativiseras till att endast gälla en av dessa enheter skapas en grund 

som kan förklara inneslutningsprocesser kopplade till arbetsfördelningen inom EU där 

rättigheter, säkerhet, frihet och ekonomisk jämlikhet endast inbegriper de som innesluts. 

 

Denna innesluttande uteslutning med koppling till arbetsdelningen bygger främst på två 

premisser. Den ena innebär att det skapas en kategori av människor som oreglerat kommer in 

i organisationen men exploateras i förhållande till den redan existerande arbetskraften. Den 

informella sektorn byggs upp av svart arbetskraft, denna arbetskraft kan antas bestå av en stor 

andel irreguljära immigranter. Denna arbetskraft som är en del av den formella ekonomin, 

samtidigt som av de styrande inte erkänns trots att man vet om dess existens, tillerkänns inte 

de rättigheter som annars är självklara inom den formella sektorn.  

 

Ett illustrativt exempel på inneslutande mekanismer som gynnar enskilda stater kan vara 

servicesektorn och i synnerhet städbranschen. Städbranschen är ett av de områden där lönerna 

inte ökat, detta förklaras med att det inte behövs av den enkla anledningen att myndigheterna 

vet om att de entreprenörer som anlitas i sin tur anlitar arbetskraft som ”nöjer” sig med den 

befintliga lönen. Om den branschen består av en stor andel irreguljära immigranter innebär 

det också att dessa inte kan gå ihop och kräva sina rättigheter vare sig till företaget eller till 
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myndigheterna. På detta sätt hålls lönerna nere, vilket både företaget och staten tjänar på. 

Staten betalar företagaren X tusen kronor för att en högskola ska städas på X antal timmar, 

samtidigt vet staten om att det är orimligt att klara av den uppgiften med de förutsättningarna. 

Företagaren anställer X antal personer som ska utföra arbetet på hälften av tiden för mindre 

lön i timmen och på det sättet gör en markant vinst. Den andra aspekten kan sägas vara ett 

resultat av den första och innebär att det skapas ojämlikhet i både kunskap och utveckling i de 

organisationer (stater) som förlorar medlemmar till fördel för EU. Det betyder att 

ojämlikheten inte begränsar sig till att endast gälla resurser i penningform. Det går även att 

applicera det på mer abstrakta resurser som exempelvis kunskap och social utveckling. Att 

man reglerat strikta betingelser för inneslutning i EU innebär att de som får komma in med 

anknytning till arbetsmarknadens kompetensbehövande områden (läkare, universitetslärare, 

forskare osv.) och som får en anställning på relativt lika villkor som medel europén bidrar till 

fenomenet brain drain. Det betyder att välutbildade individer flyttar från sitt land (där hennes 

eller hans kunskaper och profession behövs mer) för ett liv i ett rikt land där det finns 

möjlighet till bättre lön och en bättre livskvalitet. Detta är problematiskt på flera sätt: För det 

första innebär det en förlust för landet i den bemärkelsen att det kostar landet att utbilda sina 

medlemmar, för det andra innebär utvandringen av utbildad människokapital att landet inte får 

avkastning för sin investering i individens utbildning, slutligen resulterar det i det tredje, 

utvandring av välutbildade individer i redan underutvecklade länder leder till stagnation i 

kunskap och utveckling, och ett ännu större behov av att investera i utbildning med ännu 

större kostnader än det var behövligt från början. Det blir en sorts oavsiktligt bakåtsträvande 

mekanism som när det ställs i förhållande till EU blir lätt att styra och reglera med exempelvis 

bilaterala avtal.  

 

Relevansen av denna uppsats som nu tar sitt slut framhävs i en artikel skriven i Dagens 

nyheter (DN) lördagen den 8 januari (DN, 2011 se även bifogad artikel), artikeln visar bland 

annat att Grekland vill bygga en fysisk mur vid gränsen till Turkiet för att stoppa oönskad 

migration samt att EU har skapat ett mycket hårt klimat vid de yttre gränserna för att hålla 

immigranter borta. Artikeln tar vidare upp hur detta klimat definierar en problematik relaterat 

till mänskliga rättigheter, de hårda gränskontrollerna hotar människors rätt till skydd och 

sökande av asyl samt visar på ett tydligt och konkret exempel för hur Libyen bryter mot de 

mänskliga rättigheterna (DN, 2011).  
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Att mycket av vårt material och det som hittills skrivits på detta område består av artiklar och 

notiser, tydliggör nödvändigheten av mer forskning inom området. Vid längre uppsatstid 

skulle en fördjupad inblick i organisationen Frontex vara nödvändig samt insyn i dess 

komplexa samarbete med andra organisationer och länder, för att ge en mer heltäckande bild. 

Det är även viktigt att få tillgång och inblick i de många avtal som sker över EU:s vatten för 

att se hur dessa i sin tur respekterar de mänskliga rättigheterna och i synnerhet i fråga om de 

irreguljära migranternas situation.   
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BILAGA 1 

 

Tolkningsverktyg för FRONTEX rapporter (ÅR och AP)  

(MR= mänskliga rättigheter) 

 

Finns det någon direkt manifest närvaro av MR i rapporterna? 

På vilket sätt och i vilket sammanhang märks den manifesta samt latenta närvaron av MR i 

rapporterna? 

(Kopplat till fråga 2) Har närvaron av MR förändrats över tid och om så, på vilket sätt? 

Vidare vill vi se om det finns någon enskild del i arbetsprogrammen som konsekvent har 

utvecklats över tid? (skulle kunna ge en fingervisning för vad som har prioriterats samt om det 

går för eller emot MR) 

 

Om brist på MR vad framhävs som det väsentliga i förhållande till MR? 

 

Finns det aspekter i dokumenten som står i konflikt med MR?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


