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FÖRVARET

Anna Persson: Min första bild av förvar var från
när jag var engagerad i asylrättsrörelsen för många
år sedan och demonstrerade utanför förvaret i
Märsta. Vi stod utanför byggnaden och kommuni-
cerade med personer som höll upp lappar med sina
mobilnummer i fönstren. Jag var chockad över att
de var inlåsta och skulle tvingas till utvisning. För-
varen kändes som de mörkaste platserna i asyl-
systemet, i Sverige. Vem kan arbeta där? undrade jag.
Senare, på StDH, började jag undersöka vad som

händer inom och mellan asylsökande och handläg-
gare på Migrationsverket. Vi gjorde en film som
heter Handläggaren, som handlar om en ung asyl-
handläggare som ska fatta beslut om huruvida en
familj ska få stanna i Sverige eller inte. Migrations-
verket är en plats där människor med lika och olika
bakgrund faktiskt möts, men där själva mötet ver-
kar omöjliggöras av förväntade roller, psykologiska
skydd och regler inbyggda i själva systemet. Hur
förhåller man sig till en annan människas lidande
och vädjan om att få stanna, om man inte har möj-
lighet att hjälpa? Jag var intresserad av den banala
ondskan, kanske av rädsla för att själv omedvetet
vara en del av den.
Under researchen till Handläggaren intervjuade

jag en ung handläggare som sa att sommarjobbet
inne på förvaret varit hans bästa. Han berättade att
han fått väldigt nära kontakt med en kille i hans
egen ålder som skulle utvisas, som hade tappat allt
hopp och inte lämnade sitt rum. Han upplevde att
han gjorde skillnad för killen genom att peppa
honom att börja träna igen och få honom att hop-
pas på att bli fotbollsproffs i Afrika, istället för i
Europa som tidigare hade varit hans stora dröm.
Dubbelheten i hans berättelse och kontrasten mot
min egen bild av förvaret intresserade mig.

Efter inspelningen av Handläggaren råkade jag
och Shaon Chakraborty, som tog affischbilder till
filmen, titta in genom en oansenlig slussdörr i kon-
torslandskapet på asylprövningen. Där inne såg vi
en tom korridor, och ibland någon som gick fram
och tillbaka. Vi upptäckte av en slump ett annat
fönster som vette in mot en innergård där personer
också gick fram och tillbaka. Vi fick höra att det
låg ett förvar med ett trettiotal personer inlåsta in-
nanför kontorslokalerna. Som vi inte hade märkt
av. Då bestämde vi oss för att nästa film skulle
handla om förvaret.
Jag läste personalannonserna till förvaret och fick

ont i magen av det motstridiga i deras arbetsupp-
gifter. Att å ena sidan vara ett stöd för ”de förvars-

tagna”, och å andra sidan bevaka så att ingen rym-
mer eller skadar sig själv. På de få bilder som fanns
på nätet såg det ut som en blandning av fängelse
och fritidsgård, fast utan någonting att göra för dem
som är inlåsta. Jag föreställde mig att relationer
ändå måste uppstå, och att frågan om vad som hän-
der mellan människor i ojämlika maktpositioner
borde ställas på sin spets. 

Jag upplever att tvångsutvisningar görs möjliga
genom att systemet är som ett maskineri av
kugghjul. Den ena handen vet inte vad den andra
gör. Ingen är ansvarig, och ingen behöver ta ett per-
sonligt ansvar för konsekvensen av sina handlingar.
På asylprövningen meddelar inte samma person som
fattat beslutet ett avslag, det gör en annan tjänste-
man. På förvaret är visserligen personalen nära de
intagna dygnet runt, och ska medverka till deras ut-
visning, men de kan å andra sidan säga att de inte
vet något om personens asylärende, och inte varit
inblandade i avslagsbeslutet som fattats. På det sät-
tet behöver ingen i personalen möta konsekven-
serna i mänskligt lidande av ett beslut som de fattat.
Och de som berörs av beslutet kommer gång på
gång att möta personal som inte kan svara på deras
frågor, som inte kan påverka deras situation, som
inte är ansvarig för beslutet, utan hänvisar till
lagen, regler och att de bara gör sitt jobb. Så länge
alla bara gör sitt jobb kommer ingenting att för-
ändras.  

Är den färdiga filmen lik den ursprungliga visionen?
Anna Weitz: Jag tycker att film på idéstadiet är lite
som platser jag ännu inte besökt; det kan vara väl-
digt starka inre bilder men de försvinner så fort jag
sett platserna i verkligheten. Så nu minns jag fak-
tiskt inte vad jag förväntade mig. Men jag kan fort-
farande vara lite förvånad över de människor som
blev filmens huvudpersoner, särskilt de två kvin-
norna i personalen som ger filmen både värme och
en gnutta humor, även om skrattet ofta fastnar i
halsen. Dem kunde jag inte föreställa eller förvänta
mig.�
Anna P: Filmen landade ganska nära vår vision om
en intim och känslosam film där man ser ansikten och
följer skeenden. Men eftersom vi måste ta mycket
hänsyn på förvaret så var vi helt öppna för att göra
en film med tomma miljöbilder, ljud och intervjuer.
Allra första idén var att försöka följa relationen

mellan en ung sommarvikarie och en ung ”förvars-
tagen” person under en sommar. Vi ville se platsen
med klarheten hos en person som just börjat jobba,

och de starka möten som kan uppstå innan hen vant
sig. Vi ville skildra förvaret från olika perspektiv; de
”förvarstagnas” och personalens. Jag föreställde mig
att det skulle bli en djupt existentiell film. Hur kan
vi ta oss rätten att låsa in människor på obestämd
tid för att de vistas på den här delen av jorden utan
”tillåtelse”? – Vems tillåtelse? Vilka är vi? När vi var
där första gången och intervjuade folk, så berättade
en kille i personalen att eftersom många är oroliga
och inte kan sova brukar de sitta på nätterna och
röka och prata om livet. När någon befinner sig i
uppbrottet och ska åka, blir alla samtal existentiella.
Vissa stunder måste ju gränsen mellan vem som är
fånge och vakt upplösas; likheterna blir större än
skillnaderna. Det var den idé som vi pitchade de
första gångerna, men sedan tog verkligheten över.
När vi sökte tillstånd för att göra en film inifrån

förvaret, vilket ingen tidigare gjort, så var vi
tvungna att förhålla oss till att alla som befinner sig
på Migrationsverket är skyddade av sekretess. Det
ska vara hemligt att söka asyl. Vi lovade att vi inte
skulle filma någon, inte heller ur personalen, utan
den personens medgivande, och visa stor lyhördhet
och ödmjukhet. Människor är i en otroligt utsatt
situation på förvaren och ska inte behöva ta ställ-
ning till en kamera. Vi utgick ifrån att de flesta i
personalen inte skulle vilja vara med i en film, ut-
ifrån erfarenheten att många inte ens berättar att
de arbetar på Migrationsverket. Vi ville först vara
på förvaret utan att filma under ett antal månader,
för att lära känna folk, förstå platsen och sedan
återkomma med en idé om hur vi skulle göra fil-
men. Vi berättade om vår vision men sa att formen
var helt avhängig möjligheterna att filma utan att
överträda någons gränser. 

Vi började vara på förvaret i Flen regelbundet.
Det var oerhört svårt i början, platsen är så full av
människors smärta och oro, och också starkt pola-
riserad mellan personal och ”förvarstagna”. Att fö-
reställa sig att ha en kamera där kändes till en
början omöjligt. Men vi började lära känna alla
som var där, och förstod efterhand vem som kunde
vara med i filmen, vem som inte kunde och vilka
som var tänkbara. Tid och närvaro var helt avgö-
rande. Vi spenderade den mesta av tiden med att
hänga, prata, lyssna och observera. Först när vi
kunde visa oss själva, och folk förstod vilka vi var
och kunde lita på oss, så lossnade filmen. När vi
varit där i några månader började folk fråga när vi
skulle börja filma egentligen – ”ta fram kameran
bara!”. Då kändes det som att tiden var mogen. 

ANNA PERSSON
ANNA WEITZ
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Att majoriteten av personalen och många av de
”förvarstagna” inte kunde eller ville vara med i fil-
men har såklart påverkat den. Det finns många all-
varliga situationer som vi inte kunnat filma
eftersom personal, Kriminalvårdens transporttjänst
som kör människor till och från förvaret, och flera
poliser och advokater sa nej.

Vad såg du som producent för omedelbara utma-
ningar och möjligheter i projektet?
Anna W: Jag såg ett projekt som kretsade kring en
tematik jag är extremt intresserad av, två mycket
empatiska och samtidigt knivskarpa personer som
jag skulle få skapa tillsammans med och ett perfekt
tillfälle att testa producentrollen fullt ut. I den ome-
delbara förälskelsefasen framträdde nog inte utma-
ningarna så tydligt. Så klart fanns där en stor
osäkerhet kring om vi överhuvudtaget skulle få till-
stånd att filma på förvaret, och om vi skulle hitta
några som kunde tänka sig att vara med filmen,
men det var inget som gjorde att jag tvekade inför
att producera filmen. Det var ett enkelt beslut.

Har det varit svårt med finansieringen? Vilka aktö-
rer har gått in när och varför?
Anna W: Vi fick tidigt utvecklingsstöd från både
Filmbasen, SFI, SVT och Konstnärsnämnden och
jag tror de valde att gå in tidigt för att de precis som
vi blev väldigt nyfikna på platsen och människorna
som befinner sig där. Ingen har tidigare fått tillstånd
att filma på ett svenskt förvar och att Anna Persson
genom sin förra film Handläggaren visat att hon
kunde få access till Migrationsverket tror jag var av-
görande. När vi sedan kom tillbaka med rörligt ma-
terial fortsatte de stödja oss. Filmen är en
samproduktion med SVT och huvudfinansiären är
SFI genom Cecilia Lidin. Vi har även fått stöd från
Kulturbryggan utifrån regissörernas metod för att
göra film på en sekretessomgärdad plats. Jag har
sökt en del stipendier och det gav utdelning från
Längmanska Kulturstiftelsen och Svenska Kyrkan.
Projektet ingår också i satsningen STHLM Debut
som förutom ekonomiskt stöd har varit ett väldigt
givande sammanhang att vara en del av under pro-
cessens gång. Sist men inte minst vill jag nämna
Transit Kulturinkubator där vi haft kontorsplats
och som varit vår bas under arbetet med filmen. Det
har inte varit svårt, men det har tagit mycket tid att
finansiera filmen eftersom det krävs så många finan-
siärer för att få ihop helheten. Och ändå räcker inte
helheten för alla de timmar som krävs för en bra do-
kumentär. I slutänden är det ändå ett halvideellt ar-
bete för oss i "kärntruppen" (regissörerna och jag).

Hur skulle du vilja beskriva ert samarbete?
Anna W: Väldigt nära. Och genomsyrat av att vi
alla har velat lyfta varandra. Det är ju både min och
båda regissörernas första långfilm och det var ett
medvetet val; vi ville utvecklas tillsammans.  Jag
kommer från RåFILM där vi arbetat väldigt kollek-
tivt, och knappt använt orden regissör och produ-
cent. I arbetet med Förvaret har vi haft tydligt
uppdelade ansvarsområden, särskilt under finansie-
ringsfasen och inspelningen, men vi har hela tiden
varit väldigt öppna, diskuterat mycket och hjälpts
åt att komma fram till strategier för filmens bästa.
Det vill jag inte vara utan. Fotografen Erik Vallsten
och klipparen Kristin Grundström har också varit
helt avgörande i processen och gett trygghet och
energi till samarbetet mellan mig och regissörerna.

Är det någon händelse eller erfarenhet som har på-
verkat er särskilt mycket under den här resan?�
Anna P: De första mötena inne på förvaret har nog
satt djupast spår. Den första person som jag lärde
känna var en ung kille som bott många år i Skellefteå
och skulle skickas tillbaka till Afghanistan. Han ver-
kade så ensam och fruktansvärt rädd för att åter-
vända. Morgonen då polisen skulle komma satt han
i matsalen och tog fram alla sina svenska plastkort
ur plånboken; Ica-kortet, träningskortet och biblio-
tekskortet. Han vek dem fram och tillbaka tills de
låg i små bitar på bordet. Det kändes som att hjärtat
skulle gå sönder av att se honom. 
En annan grej som jag aldrig kommer glömma var

en kille som fick ett slaganfall på golvet. Alla run-
tomkring frös som till is och bara tittade på honom.

FÖRVARET
I utkanten av Flen hålls 30 personer inlåsta på obestämd tid i
väntan på tvångsutvisning. Aina fruktar för sitt och sin familjs
liv. Hennes enda försvar är att inte säga sitt namn. Sami
tvingas glömma sitt liv i Sverige. Inställd på att vara inlåst
länge, söker han ny mening genom att sätta ord på de orättvi-
sor han ser. Sophie och Solveig i personalen älskar sitt jobb
men får kritik av chefen för att de är för sociala. Var går till slut
gränsen mellan tjänsteman och människa?

Förvaret regisseras av Anna Persson och Shaon Chakraborty. 

Förvaret har biografpremiär den 10 april genom Folkets Bio.

ANNA PERSSON
Anna Persson, född 1981, utexaminerades från dokumentär-
filmsprogrammet vid Stockholms dramatiska högskola 2011
efter studier i statsvetenskap, genusstudier, foto och reportage-
journalistik. Under sina filmstudier gjorde hon flera porträtt
på människor i olika roller och situationer i det europeiska
migrationssystemet. Med sin examensfilm, Handläggaren, fick
hon access till Migrationsverket och berättade historien om
en ung handläggare som brottades med beslutet huruvida en
asylsökande familj från Bosnien skulle få uppehållstillstånd i
Sverige eller ej. Anna är just nu även aktuell som samregissör
till dokumentären Jag är Dublin (Story AB).

SHAON CHAKRABORTY
Shaon Chakraborty, född 1982 i Bangladesh, har bakgrund
inom fotografi och konst och debuterar som regissör för
Förvaret. Shaon är utbildad vid bland annat Nordens foto-
skola Biskops-Arnö. Hennes fotografier har ställts ut på ex-
empelvis Allmänna galleriet, Galleri kontrast, Trikåfabriken
och Fotomuseet i Sundsvall. 

ANNA WEITZ
Anna Weitz är född i Västerås 1982 och är bosatt i Stockholm.
Hon har tidigare jobbat som journalist och varit kommuni-
katör och projektledare på Trans Europe Halles, ett nätverk
för självständiga kulturhus i Europa. Anna är utbildad bland
annat på Skurups journalistlinje, Biskops-Arnö folkhögskola,
Stockholms dramatiska högskola samt EAVE. Anna arbetar
även som producent på Mantaray Film.

RÅFILM
RåFILM är ett filmkollektiv som belyser samhällsfrågor, ifrå-
gasätter normer och verkar för social rättvisa. Vi producerar
och distribuerar film, arrangerar visningar och arbetar med
pedagogisk verksamhet/folkbildning.

Jag hörde chefen som stod bredvid mig säga tyst ”nu
dör han”. Resten av personalen försvann för att följa
sina säkerhetsrutiner vid ”incidenter”. Jag kände in-
stinktivt att jag inte litade på att personalen skulle ta
hand om honom, efter att ha hört dem ifrågasätta
och förminska de förvarstagnas sjukdomsuttryck,
utan ringde direkt till min familj som jobbar inom
sjukvården för att fråga vad jag skulle göra. Till slut
kom ambulansen, men det var fruktansvärt att se
allas passivitet.   

Är det svårt att lämna filmen och de medverkande
och gå vidare till nya projekt? (Går det?)
Anna P: Vi har inte lämnat filmen, utan följer den
vidare in i ett nytt skede. Nu när den snart är klar
vill vi komma ut med den i samhället och hoppas att
den skapar diskussion, känslor och handling för för-
ändring. Vi kommer leva med den länge tror jag. Ar-
betet med filmen har också gett många idéer,
ingångar och kontakter till nya projekt. Ju djupare
man går desto fler vägar öppnar sig. Och vad gäller
Aina, Sami, Sophie och många andra som vi lärde
känna på förvaret så kommer de förhoppningsvis all-
tid att finnas nära. De är som äldre släktingar eller
en betydelsefull lärare som lärt en viktiga saker om
livet i ett känsligt skede. De som haft en sådan stark
påverkan på ens sätt att uppfatta världen, andra och
sig själv lämnar en inte utan kommer alltid vara en
del av mig. Även om vi inte kan ses så ofta, eller inte
alls, så är vi en del av varandra. Vi hoppas också att
flera personer som vi träffade på förvaret kan jobba
tillsammans med oss när vi ska ut och prata om fil-
men och om förvar.

Hur ska Förvaret nå sin publik och distribueras?
Anna W: Det blir festivalpremiär på Tempo i mars
och sen kommer filmen distribueras av Folkets Bio
med biopremiär 10 april. Vi planerar också ett sam-
arbete med FilmCentrum för den institutionella
marknaden, där vi framför allt vill ut i gymnasie-
skolan. Det finns redan ett stort engagemang för fil-
men och frågorna den ställer. Jag tror och hoppas att
vi med samlade krafter kommer se till att Förvaret
får en stor publik. Och tillsammans med  filmens dis-
tributörer kommer vi  bland annat att arrangera spe-
cialvisningar och jobba uppsökande för att nå
publiken, men även se till att det finns tid och rum
för reflektion och diskussion efteråt. Vi planerar
också riktade visningar, tex i riksdagen och för Mig-
rationsverkets personal. 

Är ni förberedda på några särskilda reaktioner?�
Anna P: Vi har haft testvisningar där folk bryter ihop
under visningen och inte kan prata efter filmen. Min
pappa sa efter att ha sett en grovklippt version av fil-
men ”världen är inte densamma som innan jag såg
filmen”. ”Det känns som att man har varit där
inne”, säger andra. Min förhoppning är att man ska
kunna känna det som vi kände när vi var där; att lyc-
kas förmedla känslan av att vara där, och känna med
dem som är med i filmen. Många vet ju inte ens om
att det finns förvar. De som känner till förvar har inte
varit där inne. Anhöriga till ”förvarstagna” har inte
fått komma in eller sett bilder på hur det ser ut där
deras pappa eller vän varit inlåst i månader. Aktivis-
ter och forskare som känner till förvar har ofta inte
heller fått komma in i lokalerna, utan bara i besöks-
rummen. Jag tror att många kommer bli chockade
över hur Sverige behandlar människor som inte har
papper. Jag tror många kommer att kunna relatera
till filmen eftersom den handlar om att vara mamma
och inte få träffa sina barn, och inte kunna göra nå-
gonting för att rädda dem. Eller att vara ung och bli
bestulen på sina bästa år. Att vara utsatt för makt-
utövning. Att inte bli respekterad. Att bli psykad. Att
inte kunna följa sin intuition, utan tvingas följa re-
gler och vara någon annan än den man är.
I jämförelse med andra länder, eller andra förvar i

Sverige så framstår nog Flen som rätt okej. Vi är inte
intresserade av att skildra missförhållanden, det som
avviker från lagen. Vi vill visa det som är resultat av
lagen: så här ser det ut, och trots allas försök att göra
det bästa av situationen är det ändå fruktansvärt in-
humant och absurt att låsa in människor på det här
sättet. Vi vill ifrågasätta systemet på ett mer grund-
läggande plan. 
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