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Förord 
 
Denna kandidatuppsats är skriven av Niloofar Safarzadeh och Gabriella Nehmé från 

programmet Socialt arbete med storstadsprofil på Södertörns högskola under våren 2017. 

Skrivningen av studiens samtliga avsnitt har genomförts ihop i ett Google drive dokument med 

ambition om ökad struktur och kvalité. Sökningen av tidigare forskning, teoretiska ramverk 

och det empiriska materialet har dock genomförts av respektive på egen hand. Förslagen har 

därefter överlagts och beslut har fattats tillsammans mot bakgrund av relevans för studiens 

syfte.  
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Abstract 
 
Title: Unaccompanied child refugees in media – A discourse analysis of the portrayal of 

unaccompanied child refugees Aftonbladet & Expressen.  

Authors: Niloofar Safarzadeh & Gabriella Nehmé 

 

The study aimed to investigate the characterization of unaccompanied child refuges in two of 

Sweden’s leading newspapers by analyzing the rhetoric used in publications. The empirical 

material was collected from Aftonbladet and Expresses’s databases and was limited to 50 

electronically published leaders, debate and news articles for the period of September 2015 up 

to February 2016. The empirical analysis was based on Norman Fairclough’s interpretation of 

critical discourse analysis, CDA and the theoretical discourse concept of power, knowledge 

and stigma. The result of the study showed two recurring themes within the discourse of 

unaccompanied child refugees titled “victim” and “prisoner”. Description within the themes 

portrayed the children as exposed, affected and involuntary addicts as well as criminal, violent 

and threatening. The portrayal of the children effected human perception, attitudes and actions 

toward the group. Media is described to have an undeniable impact on the creation of human 

perceptions, believes and attitudes. By doing so, the portrayal of children as perpetrators can 

have a negative impact on human processes, which however can be altered by nuances given 

to the subject by the portrayal of the children as victims. 
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Sammanfattning  
Titel: Ensamkommande flyktingbarn i media - En kritisk diskursanalys om porträtteringen av 

ensamkommande flyktingbarn i Aftonbladet & Expressen.  

Författare: Niloofar Safarzadeh & Gabriella Nehmé 

 
Studien har syftat till att undersöka diskursen om ensakommande flyktingbarn och därigenom 

dess porträttering i de utvalda tidningarna. Det empiriska materialet har inhämtats från två av 

Sveriges största tidningar, Aftonbladet och Expressen. Materialet har avgränsats till 50 stycken 

elektroniska publicerade ledare, debatt- och nyhetsartiklar under tidsperioden september 2015 

till februari 2016. Analysen av empirin har sin utgångspunkt i Norman Fairclough tolkning av 

kritisk diskursanalys (CDA) samt de teoretiska begreppen diskurs, makt, kunskap och stigma. 

Studiens resultat visade på två återkommande teman i diskursen om ensamkommande 

flyktingbarn som benämnts offer och förövare. Däribland har barnen framställts som utsatta, 

drabbade och ofrivilliga missbrukare samt kriminella, våldsamma och hotfulla. Media beskrivs 

ha en oneklig inverkan på skapandet av människans verklighetsuppfattning, föreställningar och 

attityder. Därigenom kan framställningen av barnen som förövare ha en negativ inverkan på 

människans tänkande, som emellertid kan reduceras med en nyansering som tillförs av 

konstruktionen som offer. 

 
 

 

 

 

 

 

Nyckelord: ensamkommande flyktingbarn, media, diskurs, brottslighet, kritisk diskursanalys, 

makt, kunskap, diskursiv diskriminering  

Antal ord: 14710 

 
 
 
 
 



Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ............................................................................................................................... 1 
1.2       Syfte och frågeställningar .............................................................................................. 3 
1.3 Relevans för socialt arbete ............................................................................................. 3 
1.4 Studiens disposition ....................................................................................................... 4 

2. Bakgrund .............................................................................................................................. 5 
2.1       Barn ................................................................................................................................ 5 
2.2 Medier ............................................................................................................................ 5 
2.3 Ensamkommande flyktingbarn ...................................................................................... 6 

3. Tidigare forskning ............................................................................................................... 7 
3.1       Sökprocess ..................................................................................................................... 7 
3.2 Ensamkommnade flyktingbarn och flyktingar i media ........................................................ 7 

3.2.1 Flyktingar i svensk nyhetsjournalstik ........................................................................... 8 
3.2.2 Ensamkommande flyktingbarn i media ........................................................................ 8 

3.3 Medias betydelse för diskriminering & skapandet av ”vi” och ”De Andra” ................. 9 
3.3.1 Diskursiv diskriminering ........................................................................................... 9 
3.3.2 ”Vi” och ”de Andra” / ”dom” skapande i nyhetstext ............................................... 11 

3.4 Mediala påverkan på samhället och tolerans ............................................................... 11 

4. Teoretiska ramverk ........................................................................................................... 13 
4.1       Diskurs ......................................................................................................................... 13 
4.2 Makt och Kunskap ....................................................................................................... 14 
4.3 Stigma .......................................................................................................................... 15 

5. Metod och material ............................................................................................................ 16 
5.1 Kritisk diskursanalys .................................................................................................... 16 
5.2 Empiriskt material ........................................................................................................ 18 
5.3 Sökprocess av empiriskt material ................................................................................ 19 
5.4 Urval och Avgränsning ................................................................................................ 19 
5.5 Tillvägagångsätt vid analys .......................................................................................... 20 
5.6 Tillförlitlighet och Trovärdighet .................................................................................. 21 
5.7 Etiska överväganden .................................................................................................... 22 

6. Resultat ............................................................................................................................... 24 
6.1 Utsatthet ....................................................................................................................... 24 
6.2 Brottsliga ...................................................................................................................... 26 
6.3 Ekonomi ....................................................................................................................... 30 
6.4 Förlorad kontroll .......................................................................................................... 31 

7. Analys .................................................................................................................................. 34 
7.1 Offer ............................................................................................................................. 34 
7.2 Förövare ....................................................................................................................... 37 
7.3 Sammantagen analys .................................................................................................... 40 



8. Diskussion ........................................................................................................................... 42 
8.1 Förslag på vidare forskning ......................................................................................... 44 

9.  Referenslista ...................................................................................................................... 45 
9.1      Tryckta källor ................................................................................................................ 45 
9.2      Offentliga tryck ............................................................................................................. 46 
9.3      Elektroniska Källor ....................................................................................................... 46 
9.4      Bilagor ........................................................................................................................... 48 

9.4.1 Citerade & signerade artiklar ...................................................................................... 48 
9.4.2 Citerade & osignerade artiklar .................................................................................... 49 
9.4.3 Övriga artiklar, signerade ............................................................................................ 50 
9.4.4 Övriga artiklar, osignerade .......................................................................................... 52 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

1.  Inledning 

I dagsläget bedömer UNICEF att cirka 60 miljoner människor befinner sig på flykt, och av 

dessa utgörs 28 miljoner av barn. Detta är de facto den högsta siffran sedan andra världskriget 

(Unicef 2016). 

 

[Nya flyktingvågen] Det är den största utmaningen på migrationsområdet på 20 år, sedan 

vi hade kriget i Bosnien säger migrationsministern Morgan Johansson (Sveriges Radio 

2014).  

 

År 2014, samma år som uttalandet av migrationsministern Morgan Johansson (S), sökte 81 301 

människor asyl i Sverige varav 7049 ensamkommande flyktingbarn vilket motsvarade cirka 8 

procent av totala antalet asyksökande. År 2015 skedde en kraftig ökning av migration till 

Sverige vilket resulterade i 162 877 asylsökande människor, varav 20 procent (35 368) 

motsvarade ensamkommande flyktingbarn (Migrationsverket 2017). Detta innebär således att 

antalet ensamkommande flyktingbarn som sökte asyl i Sverige ökade med cirka 20 procent 

mellan åren 2014 och 2015. 

 

I september 2015 publicerades bilden som idag utgör en symbol för asylsökande människors 

flyktresa för många samhällsmedborgare runt om i världen. På bilden syns den livlösa treåriga 

Alan Kurdi uppspolade kropp vid strandkanten i Turkiet, med sin röda tröja, blåa shorts och 

gymnastikskor. Bilden på Alan Kurdi har väckt starka känslor, folkligt samt politiskt engage-

mang och var en början på en tid av stor medial uppmärksamhet av migration, ensamkom-

mande flyktingbarn och asylsökande i Sverige. I november år 2015 förslog regeringen att en-

samkommande asylsökande barn skulle underkastas medicinsk åldersbedömning samtidigt 

som det infördes svenska gränskontroller i syfte att reducera antalet asylsökande. Under år 

2015 och 2016 skrevs omfattande mängd text i svensk dags- och kvällspress med beskrivningar 

som flyktingkrisen, flyktingvågen och krisen på socialtjänsten och Migrationsverket till följd 

av det ökade antalet ensamkommande flyktingbarn.  
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Media, som inkluderas av morgon- och kvällstidningar, utgör en naturlig del i många 

samhällsmedborgares vardag. I nuläget är media det tredje maktcentret i Sverige som tyder på 

dess utomordentliga inflytande både för den svenska demokratin genom den fria 

åsiktsbildningen, och för enskilda individers världsbild (SOU 2005:001, Brune 2008).  

Medierapporteringen styrs av inflytningsrika grupper däribland journalister och politiker som 

besitter en ensamrätt till val av perspektiv, beskrivningar och tolkningar vid rapportering av ett 

fenomen eller grupp. Dessa inflytningsrika grupper producerar kunskap och ”sanningar” om 

vår omvärld och verklighet genom den skrivna texten. Detta påverkar och begränsar 

mediakonsumentens verklighetsuppfattning. Journalismen speglar därigenom en 

verklighetsuppfattning som i hög grad införlivas av mediakonsumenten (Bourdieu 1998:35).  

 

Med andra ord utgör medierna en viktig (om än långt ifrån den enda) källa för våra 

föreställningar om vad som är önskvärt och icke önskvärt, normalt och onormalt, möjligt 

och realistiskt (SOU 2006:4).  

 

Utdraget ovan understryker medierapporteringens avsevärda påverkan och betydelse för 

enskildas värderingar, attityder, föreställningar och agerande. Det finns dock alltid individer 

som förhåller sig kritisk till den utgivna ”sanningsbilden”. Även medieforskaren Karin 

Ljuslinder (2011) skriver om mediernas väldiga plats i vårt samhälle och onekliga inflytande 

på våra attityder, beteende och kulturella värderingar. Genom kontinuerlig upprepande av ett 

ensidigt berättande om ett fenomen eller grupp reproduceras många gånger maktordningar, 

förtryck, diskriminerande värderingar och samhällsnormer. För att exemplifiera detta med 

relevans till studien kan vid kategorisering av ensamkommande flyktingbarn som en homogen 

grupp med tillskrivna diskriminerande egenheter medföra konsekvenser i mötet mellan 

ensamkommande flyktingbarn och andra individer. Å andra sidan kan media främja alternativa 

värderingar, förhållningssätt och attityder genom ett mer nyanserat berättande. 

Medierapporteringen skapar således samhällsnormer och värderingar, på samma gång som den 

kan bibehålla eller förändra de.  

 

Mot bakgrund av den rådande mediedebatten ensakommande flyktingbarn, dess enorma 

påverkan på samhället och dessa barns, vardagliga och mellan mänskliga interaktioner anser vi 

att det är av stor vikt att granska hur gruppen ensamkommande flyktingbarn framställs. Vi har 

därav valt att analysera hur ensamkommande flyktingbarn porträtteras i Sveriges största 

tidningar, Aftonbladet och Expressen. Detta med ambition om ökad insikt och kunskap rörande 
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medierapportering som kan främja alternativ negativ påverkan på individers subjektivitet och 

samhället i stort.  

 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Studien syftar till att undersöka framställningen av ensamkommande flyktingbarn i två av 

Sveriges ledande tidningar, Aftonbladet och Expressen. Med hjälp av följande frågor ska syftet 

uppnås: 

 

1.   Hur ser diskursen om ensamkommande flyktingbarn ut i de utvalda tidningsartiklarna? 

Fokus kommer att läggas på att undersöka diskursens innehåll däribland identifiera be-

ståndsdelar och återkommande teman.  

 

2.   Hur konstrueras bilden av ensamkommande flyktingbarn i de utvalda tidningsartik-

larna? Fokus kommer att läggas på att undersöka hur barnen framställs och beskrivs 

inom de identifierade beståndsdelarna och teman.  

  

1.3   Relevans för socialt arbete  
 

Som framkommit ovan har media ett stort inflytande, genom den utgivna informationen, på 

individers föreställningar, attityder och världsbild (Ekström 2008:10). Ett stort antal 

ensamkommande flyktingbarn har tagit sig till Sverige under året 2014–2015 vilket utgjort en 

grund för stor medial uppmärksamhet. Den 1 juli 2006 förändrades svensk lagstiftning 

avseende mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Syftet med lagändringen har varit att 

förbättra mottagandet med utgångspunkt i beaktan av barnets bästa. Sedan lagändringarna 

gällande mottagandet av ensamkommande flyktingbarn har ansvaret fördelats mellan stat och 

kommuner. Varje kommun samt socialtjänst är bland annat i enlighet med LMA- Lagen om 

mottagandet av asylsökande m.fl. (SFS 1994:137) skyldiga att förse ensamkommande 

flyktingbarn med det stöd och hjälp som de är i behov av, enligt principen om barnets bästa. 

Detta har således inneburit att ensamkommande flyktingbarn utgjort en ny klientkrets för 

yrkesverksamma inom socialtjänsten.  
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Porträtteringen av ensamkommande flyktingbarn i media kan vara ytterst betydelsefullt för 

yrkesverksammas värderingar och attityder gentemot barnen då de, med stor sannolikhet, 

kommer i kontakt med gruppen på ett eller annat sätt i sitt arbete. Porträtteringen av 

ensamkommande flyktingbarn, som sker genom diskursen om barnen, är av relevans för socialt 

arbete då diskursens form kan inverka negativt på yrkesverksammas föreställningar av 

gruppen. Detta kan i sin tur vara avgörande vid bemötandet och hanteringen av 

ensamkommande flyktingbarn, därav vår förhoppning att yrkesverksamma, med ökad insikt 

och kunskap, om medierapporteringens funktion och arbetssätt intar ett kritiskt förhållningssätt 

till medias framställning. Detta med ambitionen att på bästa sätt bemöta och arbete med 

ensamkommande flyktingbarn i det sociala arbetet. Med detta sagt är det självfallet ytterst 

betydelsefullt att även allmänheten intar ett kritiskt förhållningssätt till framställningen av 

barnen. Framställningen och betraktan av barnen kan slutligen leda till att lagar som berör 

yrkessammas arbete med barnen formas på ett viss sätt som i vissa fall kan påverka och 

begränsa arbetet med de ensamkommande flyktingbarnen.  

 

 

1.4   Studiens disposition 
 

Utöver inledningsavsnittet består studien ytterligare av sju avsnitt. Avsnitt två består av en kort 

bakgrund om ensamkommande flyktingbarns situation och nyckelbegrepp som används i 

studien. Studiens tredje avsnitt redogör för tidigare nationell och internationell forskning som 

använts för studiens ändamål. Avsnitt fyra och fem behandlar studiens teoretiska och 

metodologiska utgångspunkter. Teoriavsnittet redogör för de teoretiska begreppen, diskurs, 

makt och kunskap samt stigma. Metodavsnittet redogör i sin tur för val av metod, 

tillvägagångsätt av empiri, analys av material, studiens tillförlitlighet och trovärdighet, och 

etiska förhållningsätt. Studiens sjätte och sjunde avsnitt berör studiens resultat och analys 

utifrån det insamlade empiriska underlaget. Slutligen avslutas studien med ett avsnitt som 

redogör för en allmän diskussion av studien samt förslag på vidare forskning.  
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2.  Bakgrund 

Nedan i detta avsnitt definieras relevanta begrepp och nyckelord som används i studien och en 

kort presentation om ensamkommande flyktingbarns situation. Denna presentation görs för att 

läsaren ska få en bakgrund om barnens situation och förförståelse för studiens syfte.  

 

2.1 Barn 
 
I enlighet med 9 kap. 1 § Föräldrabalken (SFS 1949:381) likställs termen barn med omyndig 

eller underårig, vilket betecknar en individ under arton år. 

 

2.2  Medier 
 

Medier är enligt Ekström (2008) information som skapas, förmedlas, besvaras och återanvänds, 

genom ljudvågor, tekniska system, symboler och gester. Media beskrivs vara en definition på 

ett tekniskt kommunikationssystem och språk. De utgörs bland annat av television, radio, 

kamera och på senare tid även av internet. Språket som inkluderar skrift- och talspråk samt 

kroppsspråk är det viktigaste uttryckningsmedlet i media och människor sinsemellan. Dock är 

språket kontextbundet, i studiens fall medias rapportering av ensamkommande flyktingbarn, 

där ord, meningar och beskrivningar får en viss innebörd och betydelse beroende på dess 

kontext. Språket och journalistiken hjälper individer att uppfatta samhället, skapa och stärka 

redan existerade och generaliserade föreställningar, attityder och åsikter (Ekström 2008:10–

15).   

 

Bourdieu (1998) menar på att journalister bär på speciella ”glasögon” där de framställer en 

händelse eller grupp ur sitt eget perspektiv och intresse. För att väcka uppmärksamhet och 

debatt läggs stor fokus på häpnadsväckande, brutala och gripande händelser vilket beskrivs 

vara en form av dramatisering. Detta framkallar reaktioner och effekter hos konsumenten som 

påverkar hur hen tänker och resonerar kring det framställda (Bourdieu 1998:32–36).  Slutligen 

är namngivning, beskrivning och association inom journalistiken en förutsättning för att 

begripa en händelse eller grupp som tidigare varit obekant och främmande. Denna 

namngivning, association och begriplighet av det okända är nödvändig för människans 

betydelseskapande, interaktion, tänkande och tolkning. Detta är dock inte helt oproblematiskt 

då det kan orsaka exkludering och diskriminering av det framställda (Ekström 2008:122–125).  
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2.3   Ensamkommande flyktingbarn  
I enlighet med 1§ femte stycket i Lagen om mottagandet av asylsökande m.fl. (SFS 1994:137) 

definieras ensamkommande barn vara individer under 18 år som inte erhåller 

uppehållstillstånd. I studien tillämpas termen ensamkommande flyktingbarn, till skillnad från 

Socialstyrelsen (2013) som använder benämningen ensamkommande barn. Användningen av 

begreppet ensamkommande flyktingbarn görs med avsikt i att betona både barnets ensamhet 

och flykten från ursprungslandet. Ett ensamkommet barn är en som vid ankomsten till 

mottagarlandet, i fallet Sverige, saknar medföljande vårdnadshavare, företrädare eller föräldrar 

(Migrationsverket 2017).  När ett barn först anländer till Sverige ensamt måste hen ansöka om 

asyl hos någon av Migrationsverkets mottagningsenheter. Vid sökande av asyl påbörjas en 

process där barnet får till uppgift att uppge information om sin bakgrund, anledning till 

sökandet av asyl, sin härkomst och identitet. Anledningen till detta är att underlätta utredningen 

om rätten till asyl och uppehållstillstånd. Under asylprocessen startas även ett sökande efter 

barnets föräldrar eller vårdnadshavare (Migrationsverket 2015).  

 

Vidare erbjuds ett ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige ett tillfälligt boende 

i den kommun som barnet först anländer till eller kontaktar en myndighet i. 

Ankomstkommunen har huvudansvaret att anordna ett boende i väntan på att Migrationsverket 

överlämnar information om barnets situation till den utvalda kommun och dess socialtjänst. 

Den kommunala socialtjänsten ansvarar därmed för att barnets behov tillgodoses enligt 2a kap 

1§ Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Samtliga ensamkommande flyktingbarn som saknar 

vårdnadshavare och är under 18 år har även rätt till en god man inom 24 timmar: en myndig 

individ som ansvarar för barnet och dess juridiska och ekonomiska angelägenheter. 

Ensamkommande flyktingbarn har vidare rätt till skolgång, tand- och sjukvård, samt bidrag 

med utgångspunkt i artikel 22 i FN:s Barnkonvention, Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och 

Lagen om mottagandet av asylsökande m.fl. (SFS 1994:137). Målet för majoriteten av dessa 

barn är att nå en demokratisk trygghet med bland annat utbildningsmöjligheter då de flesta barn 

anländer från länder vars vardag består av bland annat, krig, fattigdom, svält, förföljelse och 

våld. Vid asylprocessens sista fas får barnet antingen ett beviljande eller avslag på sin ansökan 

(Migrationsverket 2017).  

 

Avsnittet har redogjort för en presentation om media och ensamkommande flyktingbarn. 

Denna redogörelse har gjorts med syfte att underlätta för läsaren att förstå kommande avsnitt.  
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3.  Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare nationell och internationell forskning som har en hög 

relevans till studiens forskningsämne, och dess sökprocess. Redogörelsen av forskningen delas 

upp under tre teman ”Ensamkommnade flyktingbarn och flyktingar i media”, ”Medias 

betydelse för diskriminering via språkliga medel & skapandet av ”Vi” och ”De andra” och 

slutligen ”Mediala påverkan på samhället och tolerans”. 

 

3.1 Sökprocess 
 
Litteratursökningen har genomförts med relevans till studiens syfte och frågeställningar. 

Inledningsvis gjordes en sökning via sökmotorn Google Scholar och Södertörns Högskolas 

arkiv Södercholar på ämnesrelaterade begrepp och termer. Söktermer och begrepp bestod i 

första stadiet av: ensamkommande barn, ensamkommande flyktingbarn, framställning, 

migration, media. Dessa i varierande kombinationer. Sökningens resultat gav tillgång till 

vetenskapliga publikationer inom främst socialt arbete, sociologi och statsvetenskap. 

Ämnesorienteringen visade uppsatsskrivarna veterligen en brist på svensk forskning med direkt 

relevans till ensamkommnade flyktingbarns framställning i media. Bedömningen har gjorts att 

använda närliggande ämnen, som exempelvis framställningen av invandrare och flyktingar, då 

de ökar kunskapen om framställningen av grupper i medietext.  Läsning av vetenskapliga 

artiklarna i första skedet bidrog till nya söktermer både på engelska och svenska. Dessa termer 

och nyckelord har använts i det andra skedet av sökprocessen i förgående sökmotorer samt 

Libris: diskursiv diskriminering, discourse, massmedia, othering och unaccompanied refugee. 

Även dessa i varierande kombinationer. Sökningen resulterade i nationell och internationell 

forskning som i större utsträckning behandlat ensamkommande flyktingbarns framställning i 

media och dess följder. Internationell forskning har inkluderats med bakgrund av hög relevans 

och en förståelse för medias framställning i en större kontext. 

 

3.2 Ensamkommnade flyktingbarn och flyktingar i media  
 
Forskningen nedan behandlar framställningen av ensamkommnade flyktingarn och flyktingar 

i medietext vilket är direkt, och mycket nära kopplat till studiens frågeställningar. Detta ska ge 

en insikt och förkunskap inom forskningsfältet. 
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3.2.1 Flyktingar i svensk nyhetsjournalstik 
 
Medieforskaren Ylva Brune skriver i antologin Mörk magi i vita medier (1998) om journalistik 

kring flyktingar, rasism och invandrare. Brune riktar främst fokus på svensk 

medierapporteringen under år 1993 då ett stort antal flyktingar från forna Jugoslavien anlände 

till Sverige. Nyhetsjournalistik etablerar en form av ”vithet” där majoritetssamhällets erkända 

auktoriteter förser resten med problemformuleringar och åtgärdsförlag vilket beskrivs som att 

” /…/ våra kloka makthavare försöker lösa vårt samhälles problem”. (Brune 1998:29) Brune 

menar på att människorna på flykt normaliseras och avhumaniseras genom användandet av 

termer som flyktingström, asylström, flyktingsinvasion, antal och kostnad (Brune 1998:34 & 

37). Vidare syns en tydlig rapportering av flyktingarna i kollektiv på flykt till ett rikt land, utan 

större uppmärksamhet till varderas historia eller behov av en fristad (Brune 1998:38). Istället 

rapporteras det om flyktingarna, ”de Andra”, som ett hot på väg till Sverige vilket påvisats med 

följande citat: ”De Andra existerar i dessa berättelser som ett slags hop; en påträngande och 

hotfull fond /…/” (Brune 1998:38). Att betrakta flyktingarna som ett hot mot samhällets 

ordning kan rättfärdiga främlingsfientliga handlingar med bakgrund av att försvara Sverige 

ifrån denna invasion och hot. På samma gång avbildas flyktingarna som oskyldiga offer för 

krig. Slutligen skriver Brune att det finns ett mönster av vilka som avbildas som ”de onda 

Andra”. Dessa utgörs ofta av män som beskrivs ha våldfört sig på svenska kvinnor, män som 

är kriminella med mera. Däremot avbildas kvinnor som utsatta offer som tagit till Sverige i 

hopp om en trygg framtid (Brune 1998: 54–55).  

 

3.2.2 Ensamkommande flyktingbarn i media 
 
I Govering the unaccompanied child- media, policy and practice skriven av Live Stretmo 

(2014) studeras hur ensamkommande flyktingbarn framställs, som en specifik grupp av 

flyktingar, i svenskt och norskt mediematerial. Detta görs genom tre skilda fallstudier med 

tillhörande frågeställningar och avhandlingen tar sin ansats ur ett diskursperspektiv (Stretmo 

2014:V). 

 

Ett av undersökningsresultatet visar att ensamkommande flyktingbarn beskrivs dels som; stöd- 

och hjälpbehövande, sexuellt utnyttjade, traumatiserade, ”trasiga” och utsatta. 

Ensamkommande flyktingbarn beskrivs även vara offer och på samma gång 

taktiska/strategiska migranter. Det sistnämnda exemplifieras med vuxna som framställer sig 
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själva som barn eller problematiska ungdomar. Mottagningspersonal (tjänstemän och 

stödpersonal) upplever sitt arbete och ensamkommande flyktingbarn som splittrat. Under vissa 

tillfällen upplever de att barnen är i behov av speciell pedagogik och i andra fall anses de, som 

ovannämnt, som strategiska migranter. Detta tolkas vara ett hot mot asylsystemet som i sin tur 

legitimerar kontrollorienterade åtgärder för att skilja legitima och ickelegitima 

ensamkommande flyktingbarn från varandra (Stretmo 2014:V).  

 

3.3   Medias betydelse för diskriminering & skapandet 
av ”vi” och ”De Andra” 

 
Inledningsvis presenters Kristina Boréus begreppsapparat diskursiv diskriminering följt av 

Ylva Brune forskning om ”vi” och ”de Andra” skapande i nyhetsjournalistik. I och med att 

studien ämnar sig åt att undersöka framställning av ensamkommnade flyktingbarn i medietext 

har denna forskning valts ut med ambition att öka kunskapsbilden, medias arbetssätt och 

betydande roll. Specifikt inom detta tema är två områden där media har en påtagliga påverkan: 

diskriminering och skildring av grupper. 

 

3.3.1  Diskursiv diskriminering 
 
I Diskursiv diskriminering: en typologi presenterar statsvetaren Kristina Boréus (2005) 

begreppsapparaten diskursiv diskriminering, även kallad negativ särbehandling, som uttrycks 

via språket i en text. Diskursiv diskriminering förutsätter både kategorisering och distansering 

där det förstnämnda innebär att tala om människor som att de tillhöra olika grupper, däribland 

”vi” och ”de” (Boréus 2005:123–124).  Då all kategoriseringen inte kan klassas som negativ 

krävs även en distansering mellan grupperna för att diskursiv diskriminering ska uppstå. Boréus 

menar att det ständigt pågår distansering mellan kategorierna ”vi” och ”de” där en mental 

distans byggs upp mot de som upplevas tillhöra ”de Andra”, och därmed ”inte vi”. Detta kan i 

förlängningen leda till en avhumanisering och exkludering av ”de Andra” (Boréus 2005:124–

125).  
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I Boréus typologi presenteras en modell som urskiljer fyra typer av diskursiv diskriminering:  

 

 

1.    Exkludering i diskurs: 

Denna typ av exkludering är en form av utestängning genom språkliga medel. Den grupp som 

berörs av diskursen eller sammanhanget utestängs. Den starkaste graden av exkludering av 

röster sker genom att de berörda är totalt frånvarande. En längre grad innebär dock att de 

berörda i vissa fall citeras vilket kan anses vara väldigt inkluderande. Boréus menar dock på 

att inkludering sker då de själva skriver den publicerade texten i och med att det vid citering är 

journalisterna som avgör vad som presenteras (Boréus 2005:126–129). 

 

2.   Nedvärdering av ”de Andra”: 

Detta uttrycks genom negativa benämningar eller beskrivningar av ”de Andra”. När en kategori 

synliggörs kontinuerligt i samband med negativa beteckningar eller beskrivningar blir detta en 

form av diskriminering.  Detta kan exemplifieras med att ”invandrare” endast förekommer vid 

rapportering av kriminalitet (Boréus 2005:129–132).  

 

3.    Objektifiering:  

Objektifiering sker genom att ”de Andra” beskrivs vara objekt eller föremål, istället för levande 

människor med känslor, tankar, behov och vilja. Denna objektifiering görs av ”vi”, utan att ”de 

Andra” har en möjlighet att framföra sin vilja, behov eller känslor, det vill säga individens 

subjektivitet (Boréus 2005:132–134).  

 

4.   Förslag till negativ särbehandling eller beskrivningar som normaliserar särbehandling: 

Det skrivs om ett förslag som innebär negativ särbehandling för en viss grupp i samhället. 

Förslagen är inte alltid direkta uppmaningar utan de kan genom en åtgärd eller flera 

sammanförda tecken stödja en negativ särbehandling. Att inte tala, kritisera eller synliggöra 

den eventuella negativa särbehandling som riktas mot exempelvis flyktingar och invandrare 

leder till normalisering vilket kan ge intrycket av att särbehandlingen är naturlig (Boréus 

2005:134–135). 

 

 



 11 

3.3.2  ”Vi” och ”de Andra” / ”dom” skapande i nyhetstext 
 
I kapitlet Den dagliga dosen. Diskriminering i Nyheterna och Bladet undersöker Ylva Brune  

(2006) hur människor med utländskt bakgrund framställs media. Detta görs genom en 

granskning av innehållet i tidningarna Dagens nyheter, Sydsvenska Dagbladet och Aftonbladet 

under två veckor, våren 2005. Ett av Brunes syften har varit att ta reda på om och hur media 

använder gränssättande tekniker som skapar åtskillnader mellan ”vi” och ”dom”. I studien 

utgörs gruppen ”vi” av den tänkta läsargemenskapen, och ”dom” av ”asylsökande”, 

”flyktingar” och ”invandrare”.  En av de gränssättande teknikerna benämns som 

”Andrefiering” vilket innebär att ”/…/ göra någon eller något till ”de Andra” (Brune 2006:90). 

En text som innehåller en ”Andrefiering”, och därigenom ”vi” och ”de Andra” skapande har 
följande drag;  
 

-De egenskaper, handlingar eller problem som ”vi” tillskriver ”dem” är främmande eller 
oönskade i vår egen självbild eller framstår som ett hot mot ”oss” och ”vår” identitet.   

- Så beskrivna kontrasteras ”de” mot ”vår” utopiska, ideala självbild. (Brune 2006:91) 

 

Detta innebär att ”de Andra” tillskrivs egenskaper, problem eller handlingar av ”oss” som 

framställer förhållandet mellan grupperna som kontraster eller motsatser. De tillskrivna 

egenheterna är främmande och oönskade som utgör ett hot mot ”oss” och ”vår” identitet (Brune 

2006:91).  

 

3.4   Mediala påverkan på samhället och tolerans 
 
Ett omfattande antal studier om medias påverkan återfanns under sökningsprocessen. Nedan 

presenters forskningsstudier som belyser medias inverkan på samhällets attityder och tolerans 

gentemot ”de Andra”, invandare och flyktingar. Detta med ambition om att belysa medias stora 

influens på samhället och dess invånare, vilket kan ha en effekt på bemötandet av den 

framställda gruppen. Som tidigare nämnt är bemötandet av stor vikt inom det sociala arbetet 

då ensamkommande flykingbarn utgör en ny klientkrets för de yrkesverksamma. Förutom detta 

är det ytters betydelsefullt att belysa forskningsområdet då det kan ha en effekt på 

ensamkommande flykingbarns införlivande i samhället och mående.  
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I Media and othering: How media discourse on migrants reflect and affects society’s tolerance 

skriven av journalisten och professorn i politisk filosofi Denzita Kamenova (2014). Studiens 

syftar till att: 

 

/…/ how the creation and representation of the Other-migrant (especially illegal 

migrants, refugees and asylum seekers) affects society’s attitudes and tolerance towards 

Otherness (Kamenova 2014:170).  

 

Syftet beskrivs således vara att undersöka hur skapandet och framställningen av bland annat 

asylsökande och flyktingar påverkar samhällets attityder och tolerans. Detta undersöks genom 

att analysera diskurserna i nyhetsartiklar om syriska flyktingar i Bulgarien och invandrare i en 

framträdande fransk tidning. Enligt Kamenova är medias påverkan på människans logiska 

tänkande och undermedvetna oneklig. Detsamma gäller medias roll i uppkomsten av 

värderingar som ibland kan påverka beteende och reaktioner  

 

Media har en ytterligare effekt när vi talar om ”de Andra”.  Faktumet att media formar vårt 

tänkande förstärks när rapporteringen handlar om ”de Andra” då många i samhället inte har 

någon egen upplevelse eller direkt kontakt med gruppen, synnerligen migranter. Medias 

rapportering har därav en särskild påverkan på hur vi tänker och agerar när det handlar om ”den 

Andre” (Kamenova 2014:170-171).  Kamenova skriver vidare att rapporteringen om ”den 

Andre”, syriska flyktingar, i bulgariska tidningarna var väldigt ensidig då den endast 

framställer de som farliga. Detta förklaras bland annat genom att Bulgarien inte har erfarenhet 

av invandring i en stor skala och därav bristande kunskapen hos folket och journalisterna. 

Genom att belysa flyktingarnas historia, avsikter, kapaciteter och vad de genomgått under resan 

kan negativa diskurser förändras, och därigenom människornas tänkande (Kamenova 

2014:180–181).  

 

Även Christian Schemer (2012) skriver i The Influence of News Media on Stereotypic Attitudes 

Toward Immigrants in a Political Campaign om medierapporteringens påverkan på attityder 

gentemot invandrare under en politisk valrörelse. Undersökningsresultatet visar att kampanjer 

som innehåller nyheter om invandrare på ett negativt vis har skapat stereotypiska attityder 

gentemot gruppen. Liknande resultatet uppvisades vid undersökningar om medias inverkan på 

attityder gentemot etniska minoriteter (Schemar 2012:739).   
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Under detta avsnitt har val av tidigare nationell och internationell forskning presenterats som 

kommer användas för att analysera och förstå studieresultatet tillsammans med de teoretiska 

ramverk vilka redogörs nedan.   

4.  Teoretiska ramverk  
Nedan presenteras det teoretiska begrepp som kommer att utgöra en grund vid analys av det 

utvalda materialet. Inledningsvis presenteras termen diskurs följd av makt och kunskap som 

inbegrips av diskursbegreppet. Dessa teoretiska begrepp har valts ut mot bakgrund av att de 

bidrar till kunskap om diskursens innebörd, hur de skapas samt dess tänkbara påverkan. 

Slutligen presenteras begreppet stigma som kan öka kunskapen om möjliga konsekvenser av 

den mediala framställningen av ensamkomande flyktingbarn. 

 

4.1 Diskurs 
 
Diskursbegreppet är inget entydigt begrepp och definieras på varierande sätt. En allmän och 

möjlig definition av begreppet är att det kan ses som ett bestämt sätt att tala om och förstå 

omvärlden (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7).  Michel Foucault definierar diskurs som 

interaktion, det vill säga en relation mellan avsändare och text, mottagare och text samt mellan 

avsändare och mottagare. Språket, i både tal och skrift, beskrivs skapa diskurser. Diskurser 

utgörs av innebörder, föreställningar, metaforer och uttalanden som tillsammans producerar en 

bild av ett samhällsfenomen eller grupp, därigenom påverkas människans 

verklighetsuppfattning. Bergström och Boreus presenterar en modell som Foucault upprättat 

över olika tillvägagångsätt för att strukturera och kontrollera olika diskurser. Han kategoriserar 

dessa tillvägagångsätt under tre olika teman, begränsning, utestängning och tillägnelse 

(Bergström & Boreus 2005:223). Denna modell har omformulerats av professorn Göran 

Therborn (1981) och de tre olika teman betecknas istället som restriktion, avskärmning och 

avgränsad tillägnelse av diskurser.  Restriktioner av diskurser betecknar vem som får tala, vad 

som kan och inte kan talas om, hur mycket som får sägas och vid vilka tillfällen. Dessa 

restriktioner finns i olika former och utsträckningar i ett samhälle där endast individer med viss 

kunskap, samhällsställning, kön och ålder får komma till tals eller bli hörda. Avskärmning och 

avgränsad tillägnelse av diskurser innebär att givna diskurser är avsedda att begränsas och 

uteslutas från andra diskurser, texter och teorier (Therborn 1981:85–87).   
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Diskurser bidrar även till skapandet av sociala relationer och identiteter vilket sker genom 

språket och kommunikation individer sinsemellan (Winther Jørgensen & Phillips 2000:15). 

Vilken kunskap som anses vara ”sant” respektive ”falskt” avgörs av makten bakom diskursen 

även kallad maktordning, och av historiskt- och socialt konstruerade normer vilket är i ständig 

förändring. Diskurs beskrivs således vara ett system av regler som legitimerar vissa kunskaper 

men inte andra. Det är även diskursen med koppling till maktordningen som avgör vem som 

får och kan uttala sig med auktoritet och vem som inte får eller kan. Diskurser är därmed rörliga 

och kan förändras beroende på tid och kontext vilket i sin tur innebär detsamma för människans 

verklighetsuppfattning (Bergström & Boréus 2005:223–225).   

 

4.2  Makt och Kunskap 
 
Diskurser har makten att skapa kunskap som påverkar hur individer tolkar och uppfattar 

omvärlden (Bergström & Boréus 2005:13). Enligt Foucault är makt inte något som besitts utan 

något som individer ständigt utövar och formar. Makt utvecklas i relation mellan människor, 

som innebär begräsningar för vissa och möjligheter för andra. Foucault menar även att 

människan kontrolleras när diskurser skapas vilket sker genom utestängningsmekanismer. 

Exempel på sådana utestängningsmekanismer är när något blir tillåtet eller förbjudet, definieras 

som normalt eller avvikande och ses som rätt eller fel. Foucault menar vidare att kunskap är 

nära förknippat med makt. Enligt honom är det den etablerade kunskapen som styr 

utestängningsmekanismer genom att den kontrollerar vad som är godtagbart att skriva och säga 

(Bergström & Boreus 2005:226).  

 

Kunskapen som produceras av diskurser kan konstruera ”sanningar” om verkligheten som i 

hög grad införlivas av individer i samhället vilket tyder på diskursens makt. Människans 

etablerade kunskap och uppfattningar om verkligheten konstrueras genom kommunikation och 

interaktion mellan varandra. När enskilda kommunicerar med varandra konstrueras en 

verklighet. Kunskap blir därigenom något individer skapar och sprider tillsammans. Makten i 

diskurser syns i dess avgörande i skapandet av kunskap som formar människans världsbild, 

uppfattningar och attityder. Maktordningen kan således påverka vilken kunskap och 

”sanningar”, som skapas och accepteras som legitima respektive falska. Den kunskap som 

konstrueras av de överordnade i maktordningen, har en större inverkan på samhället (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000:20).  Exempelvis kan kunskapen i politiker, poliser, journalister och 

ministrars uttalanden och text, i större utsträckning legitimeras än immigranters och 
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invandrares. Denna skillnad grundar sig därmed i maktordningen. Sammantaget kan kunskap 

och ”sanningar” om verkligheten skapas genom att individer ständigt producerar och 

reproducerar diskurser (Bergström & Boréus 2005:13).  

 

Medias påverkan på omgivningen beskrivs vidare av teoretikern Steven Lukes där han delar in 

begreppet makt i tre ansikten som sammantagen syftar till att de eller den med huvudsaklig 

makt, genom tal och skrift, styr konsumentens tankar och attityder i en bestämd riktning. Denna 

styrning är en typ av maktutövning som kan leda till att den enskilde handlar på ett vis som 

ibland inte föreligger i dennes natur eller intresse. Detta beskrivs vara en dold makt. Den dolda 

maktutövningen kan antas återfinnas i media genom bland annat framställning av grupper och 

samhällsfenomen på ett ensidigt och vinklat sätt vilket försvårar den enskildes möjlighet till att 

finna nya perspektiv (Bergström & Boréus 2005:14).  

 

4.3   Stigma 
 
Ervin Goffman (2011) presenterar i Stigma- Den avvikandes roll och identitet sin tolkning av 

begreppet stigma. Han använder begreppet som en term för misskrediterande egenskaper som 

på ett icke önskvärt sätt avviker från normerna. Dock behöver det nödvändigtvis inte hänföras 

till egenskaper utan i relationer och interaktioner. Goffman beskriver egenskaper som 

kontextbundna där de i vissa fall ses som positiva och i andra negativa. De individer som 

klassas som avvikande besitter egenheter som misskrediterar de från resten av kategorin som 

”de normala” tillhör. Det är således ”de normala”, som rutinmässigt följer normer, som 

omedvetet tillskriver andra individer som avvikande. Stigmat uppstår och reproduceras när 

individens beteende eller egenskap anses vara mindre önskvärda eller/och avviker på ett 

negativt sätt från normen i samhället. Individer som är behäftade med stigmat anses inte vara 

fullt mänskliga och anses därmed störa samhällets vanliga ordning vilket orsakar förvirring och 

kan legitimera diskriminerande åtgärder som påverkar deras livsmöjligheter (Goffman 

2011:12–14, 34).  

 

I detta avsnitt har en redogörelse för studiens teoretiska ramverk och begrepp presenterats som 

kommer, tillsammans med förgående avsnitt tidigare forskning, ligga till grund för analys 

avsnittet.  
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5.  Metod och material 

Under detta avsnitt kommer studiens metodologiska val att presenteras tillsammans med val 

av empiri, tillvägagångsätt, analys av material och etiska aspekter. En noggrann genomgång av 

studiens metodologiska val och tillvägagångsätt görs med syfte att öka förståelsen och 

transparensen för läsaren. 

5.1  Kritisk diskursanalys 
 

En diskursanalys innefattar både teori och metod där utgångspunkten är att diskurser förmedlar 

kunskap som formar verkligheten. Diskurserna konstrueras och förändras genom språket. För 

att förstå hur något konstrueras i text krävs en noga analys av språkbruket, mönster och 

beskrivningar vilket möjliggörs genom en kritisk diskursanalys, CDA.  

 

En översiktlig beskrivning av CDA och dess syfte framgår av bland annat van Djik (1993) på 

följande sätt:   

More specifically, critical discourse analysts want to know what structures, strategies or 

other properties of text, talk, verbal interaction or communicative events play a role in 

these [ex. cultural and class inquelity] modes (van Djik 1993:250).  

 

Detta innebär att kritiska diskursanalytiker analyserar strukturer, strategier och egenskaper i en 

text som kan spela en väsentlig roll i skapandet och reproduktionen av bland annat kulturella 

skillnader och ojämna klassförhållanden. Norman Fairclough (2015), som i många fall anses 

vara upphovsman till samtidens mest välutvecklade variant av CDA, presenterar sin tolkning 

av metoden i boken Language and Power där han betonar betydelsen av att undersöka 

språkbruket i texter som skapar diskurser. Han menar på att CDA ska ses som sätt att kritisera 

och undersöka makten i rådande diskurser (normative critique) och sociala verkligheten som 

diskurserna formar (explanatory critique). Genom att kritisera och förklara diskurser som 

återfinns i medietext förstår den enskilde dess betydelse vid skapandet av verkligheten. 

Slutligen menar Fairclough att diskurser kan medföra konsekvenser för textkonsumenstens 

förståelse, inställning och handlande gentemot, i studiens fall, ensamkommande flyktingbarn 

(transformative action) (Fairclough 2015:12–14).  

 

Fairclough skriver vidare att ett kritiskt förhållningssätt inte endast handlar om att identifiera 

diskurser och dess egenskaper genom analys av språkbruk utan även att förstå varför diskurser 
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ser ut som de gör. För att förstå anledningen bakom diskursers innehåll och form läggs fokus 

på att belysa sources- skaparna eller källan av texten som formar diskursen. I media syns 

ojämna maktförhållande tydligt mellan olika grupper i samhället. Högstatusgrupper (t.ex. 

ministrar, politiker och journalister) beskrivs ha makten i media, även vid rapportering av 

händelser som berör lågstatusgrupper (t.ex. arbetslösa och immigranter). Textförfattare som 

ofta tillhör högstatusgrupper, har en ensam rätt till att avgöra val av perspektiv, intervjuperson, 

vilken information som inkluderas respektive exkluderas vid framställning av bland annat 

grupper i samhället (Fairclough 2015:6–7).   

 

Vidare skriver Fairclough att textförfattaren favoriserar vissa ord, beskrivningar och tolkningar 

som ofta härstammar ifrån högstatusgrupper. Detta påverkar kunskapen som sprids, och 

diskursernas utformning då den baseras på en grupps tolkning av ett fenomen eller folkgrupp. 

När upprepning av liknande diskurser återfinns vid rapportering av en händelse eller grupp 

skapas en form av ”common sense” som beskrivs vara en allmängiltig kunskap (Fairclough 

2015:79–80). Diskurser som återfinns i samband med framställning av, i studiens fall 

ensamkommnade flyktingbarn kan ha långsiktiga effekter på människans värderingar och 

förhållningssätt gentemot barnen, samhällets ordning och struktur (Fairclough 2015:98). För 

att exemplifiera detta kan diskurser vars form framställer ensamkommnade flyktingbarn som 

farliga leda till ett avståndstagande hos textkonsumenten. 

 

Slutligen kritiseras diskursanalys ofta för dess bristande möjlighet till generalisering till den 

större populationen. Generaliseringen försvåras då kritisk diskursanalys inte syftar till att finna 

en sanning, dock möjliggör den utläsning av mönster och konsekvenser (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000: 28).  Vidare påverkas möjligheter till generalisering av att studiematerialet ofta 

är begränsat och bidrar enbart med en ensidig förståelse av ett fenomen (Bryman, 2011:369). I 

den aktuella studiens fall är materialet publicerat av endast två tidningar, och andra typer av 

media har uteslutits då vi inte gör anspråk på att generalisera vårt resultat. Vi har dock valt att 

utgå ifrån CDA som metod mot bakgrund av relevans till studiens syfte och frågeställningar. 

Den har tillåtit oss att undersöka språket i medietext på ett djupgående plan som kan bidra till 

kunskap om medias påverkan och arbetssätt, därigenom reducera alternativ negativ inverkan 

på textkonsumentens världsuppfattning. Vi anser slutligen att kritisk diskursanalys som metod 

ibland varit svårapplicerad i praktiken. Detta kan bero på att det i nuläget inte råder en tydlig 

och enhetlig definition av metodens tillvägagångsätt. På samma gång upplever vi detta som en 

fördel då det i vissa fall tillfört en bekvämlig frihet vid läsning av det utvalda materialet.  
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5.2  Empiriskt material 
Det empiriska materialet för denna studie består av elektroniska ledarartiklar, debattartiklar och 

nyhetsartiklar från två av Sveriges största tidningar, Aftonbladet och Expressen. Aftonbladet 

grundades år 1830 av Lars Johan Hierta, idag ägs tidningen av norska medieföretaget Schibs-

ted. Tidningen har en obunden socialdemokratisk politisk bakgrund. Sedan år 1910 är tidningen 

en sjudagarstidning som trycks i Stockholm och i andra landsorter. Tidningen hade under året 

2016 cirka 3,5 miljoner läsare dagligen, en mätning som baserats på tidningens tryckta och 

elektroniska format (Nationalencyklopedin 2017). Expressen är likt Aftonbladet också en sju-

dagarstidning som grundades år 1944 av Dagens Nyheter och ägs idav Bonnier AB. Expressen 

har en obunden liberal politisk utgångspunkt. Tidningen har cirka 2 miljoner läsare dagligen, 

likt Aftonbladet är mätningen baserad på tidningens tryckta och elektroniska format. Tidningen 

utges dagligen och har sitt huvudkontor i Stockholm med redaktioner i Göteborg, Malmö, New 

York och London (Expressen 2017).   

Då materialet kommer att bestå av ledarartiklar, debattartiklar och nyhetsartiklar har vi valt att 

presentera vad som kännetecknar dessa texter. En debattartikel kännetecknas av att debattören 

har en specifik åsikt och ställning i olika frågor som utgångspunkt. Ledarartiklar kännetecknas 

av att aktuella samhällsfrågor diskuteras utifrån en tydlig politisk ståndpunkt. Dessa texttyper 

publiceras oftast i närhet till varandra och är av en längre karaktär i jämförelse med andra 

texttyper. Syftet med dessa är att skapa debatt och framföra en tydlig politisk åsikt. Fördelarna 

med denna typ av texter är deras rika innehåll på information och åsikter (Skolverket u.å. a).  

Vi är dock medvetna om att materialet kan bli för snävt om studien endast baseras med ut-

gångspunkt i denna form av text, därför har vi även valt att inkludera nyhetsartiklar för att få 

ett varierat material. Nyhetsartiklar kännetecknas av att en journalist på ett objektiv sätt, för-

medlar information om en inträffad händelse till allmänheten (Skolverket u.å. b). Då Aftonbla-

det och Expressen är två av landets största tidningar med olika politiska utgångspunkter anser 

vi som ovannämnt att det kan bidra till ett informationsrikt resultat då målet med journalistik 

är att kunna sprida information och kunskap samt att kunna väcka debatter inom olika sam-

hällsfrågor. 
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5.3  Sökprocess av empiriskt material 
 
Empirisökningen har genomförts med relevans till studiens syfte och frågeställningar. 

Inledningsvis gjordes en sökning via respektive webbtidnings sökfunktion på ämnesrelaterade 

begrepp och termer. Söktermerna bestod i första skedet av: ensamkommande flyktingbarn, 

flykting, emigration, asylboende, asyl, ensamkommande, medelhavet, krig, våld och svält, 

bränder, boenden, åldersbedömning, gummibåtar, kriget i Syrien, socialtjänst och 

Migrationsverket. I ett andra skede skrevs termerna i varierande kombinationer, detta för att få 

ett så brett resultat som möjligt. Sökningarna från Aftonbladet och Expressens webbplats gav 

750 stycken respektive 674 stycken träffar under en tioårsperiod, åren 2007–2017. För att 

smalna av sökningen gjordes ytterligare en filtrering utefter vald tidsperiod och artikeltyp, där 

termerna även här skrevs i olika kombinationer. Sökningen gav 76 träffar från Expressen 

respektive 83 träffar från Aftonbladet. Slutligen valdes slumpmässigt totalt 80 stycken artiklar 

ut från tidningarna tillsammans,  dock har endast 50 stycken användats för studiens ändamål. 

Ett slumpmässigt urval gjordes för att förhålla oss objektiva till materialet och därmed inte låta 

vår subjektivitet påverka studien. Under nästkommande underrubrik presenteras en mer 

detaljerad beskrivning av det empiriska materialets urval och avgränsning. 

 

5.4  Urval och Avgränsning 
 
För att få ett informationsrikt och lättillgängligt material har det empiriska materialet 

begränsats till ledarartiklar, debattartiklar och nyhetsartiklar i elektroniskt format utifrån de två 

ovannämnda tidningarna. Materialet har avgränsats från 80 stycken till sammanlagt 50 stycken 

artiklar under perioden september 2015 – februari 2016: 27 stycken publicerade av Aftonbladet 

och 23 stycken av Expressen på basis av relevans och rika innehåll på perspektiv, åsikter och 

information. Vid empiriinsamling var det tydligt att flest artiklar publicerats under denna 

period, vilket motiverar val av tidsperiod. En möjlig fördel med en längre tidsperiod hade 

kunnat bidra till en mer heltäckande och varierad bild av framställningen av ensamkommande 

flyktingbarn. Skälen till varför vi valt den nämnda perioden har dock grundat sig i de stora 

förändringar i Sverige och världen i synnerhet vad gäller invandring. Under denna period höll 

Europeiska Unionen (EU) ett (kris)möte avseende hanteringen av det ökade antalet 

asylsökande och flykten med båtar över medelhavet som kom att benämnas som ”flyktingkris”. 

Under samma period brändes flera asylboende ned i Sverige, den 3 årige pojken Alan Kurdis 

livlösa kropp hittades vid strandkanten i Turkiet samt att gränskontroller i Sverige och runt om 



 20 

i Europa infördes i syfte att minska det höga antalet asylsökande (Migrationsverket u.å.).  

Perioden innefattar därmed ett flertals händelser som har berört ensamkommande flyktingbarn 

vilket bidragit till ett omfattande material med nyanserat och mångsidigt innehåll.  Vid val av 

period där endast en händelse berörts finns chansen att resultat i större utsträckning blir både 

kontextbundet och onyanserat.  

 

Slutligen kan valet av flera metoder för insamling av empiri, som exempelvis en kombination 

av intervjuer och artiklar under ett helt år vara en fördel. Detta då analys av artiklar och 

intervjuer under en längre period kan resultera i en mer nyanserad bild av gruppen 

ensamkommnade flyktingbarn, både hur media framställer denna grupp men också hur det kan 

påverkar de eller andra samhällsmedborgare. Kombinationen och val av en längre tidsperiod 

har dock uteslutits då vi bedömer det som väldigt tidskrävande inom ramen för den tid och 

utrymme vi har för vår studie. 

 

5.5  Tillvägagångsätt vid analys 
 
Vid analys av det utvalda materialet har vi utgått ifrån de ovanpresenterade delarna av 

Fairclough tolkning av CDA. I praktiken har metoden inneburit att språkbruk, 

ordval, formuleringar och egenskaper i det utvalda materialet analyserats. Detta ökar 

förståelsen för hur bland annat den allmängiltiga kunskapen om gruppen, även kallad ”common 

sense”, har skapats och vad den består av. Förutom språkbruket, och dess tillhörande aspekter 

är det även viktigt att bära med sig kunskapen om att diskursers form influeras i hög grad av 

textförfattarens val och tolkning. Slutligen har diskursers innehåll en stor påverkan på bland 

annat textkonsumentens verklighetsbild, förhållningssätt och föreställning av 

ensamkommande flyktingbarn. 

 

Efter att de elektroniska artiklarna skrevs ut påbörjades en noggrann och detaljerad granskning 

av de 80 utvalda artiklarna där fokus lades på beskrivningar, formuleringar, ordval och 

mönster. I första skedet lästes samtliga artiklar tillsammans där vi färgmarkerade intressanta 

och relevanta meningar, stycken och ord. Därefter lästes artiklarna enskilt där färgmarkeringar 

gjordes om på nytt. Sedan redogjorde respektive uppsatsförfattare enskilda markeringar och en 

diskussion kring dessa fördes. Syftet med detta var att förstå varandras utgångpunkter och 

tolkningar, för att på bästa sätt sammanställa materialet. Denna sammanställning resulterade i 

50 artiklar som utgjort undersökningsmaterialet i studien. Artiklar som valdes bort handlade 
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främst om vuxna asylsökande människor, och deras materiella förluster. Efter att de 50 

artiklarna valdes ut skrevs det relevanta och intressanta textmaterialet in i ett dokument där en 

ytterligare granskning gjordes för att bedöma dess relevans till studiens syfte och 

frågeställningar. Anledningen till att en del av markeringarna valdes bort var för dess bristande 

relevans till studiens syfte, som ovannämnt. Markeringar som fortfarande ansågs vara relevanta 

och intressanta fördes in i ytterliga ett dokument och därefter i underkategorier beroende på 

dess relevans till varandra. Besläktade underkategorier har sedan slagits ihop till större 

kategorier. Nedan presenteras en illustration av kategorierna ”Ekonomi” och ”Brottsliga”:  

 
Tabell 1. Underkategorier som utgör kategorin ”Ekonomi”.   

 
Tabell 2. Underkategorier som utgör kategorin ”Brottsliga”.  

 

I det slutgiltiga skedet valdes citat och utdrag ut i samtliga kategorier som bedömdes vara 

innehållsrika och relevanta. Dessa kommer att framföras i avsnitt ”Resultat”. Sammantaget 

presenteras 32 citat, i sammanlagt 23 artiklar varav 9 stycken publicerade av Expressen och 14 

stycken av Aftonbladet. Andra citat och utdrag som inte presenteras har dock ändå bidragit till 

underlag för kategorierna, men framförs inte med risk för upprepningar.  

 

5.6  Tillförlitlighet och Trovärdighet 
 
Enligt Bryman (2011) förutsätter validitet och reliabilitet att forskare ska kunna komma fram 

till ett säkert resultat i sin forskning som ska kunna utföras på samma sätt av någon annan. 

Dessa kriterier utgår dock ifrån en kvantitativ metod. Inom en kvalitativ studie fokuserar 

Underkategorier:
Kostnader                     

Vinster 
Ekonomi

Underkategorier: 
Ofirvilligt kriminella, 

missbrukare, våldsamma, 
farliga 

Brottsliga 
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forskaren främst på studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Dessa grundar sig i ett kritiskt 

tänkande som innebär en tydlighet i form av presentation och motivering av tillvägagångsätt 

och presentation av det empiriska materialet, samt egna reflektioner kring samtliga val 

(Bryman 2011:354). För att öka studiens tillförlitlighet och trovärdighet har stor vikt lagts vid 

transparens och försök till att vägleda läsaren genom studiens samtliga delar. Detta har skett 

med utgångspunkt i en kritisk reflektion över vilken typ av forskning och teorier som används 

samt vad som har kunnat göras annorlunda under studiens gång. Vi har även beaktat 

trovädighet och tillförlitlighet hjälp utav tydliga beskrivningar, förklaringar, övergångar och 

avgränsningar genomgående. Genom en användning av ett lättbegripligt språk, rubriker, 

underrubriker, referenser och presentation av empiri har vi därmed försökt uppnå en så 

fullbordad transparens som möjligt. Detta med syfte att underlätta för läsaren vid läsning av 

studien. Det är dock viktigt att poängtera att det inom kvalitativ forskning förekommer 

svårigheter med generalisering av studieresultatet till en större population, samt att att uppnå 

likadant resultat vid genomförande av samma studie av en ny forskare. Detta då kvalitativa 

studier och forskare inom dessa besitter vanligtvis en unik social roll med egna tolkningar, 

värderingar, uppfattningar och erfarenheter av text, diskurser, fenomen och grupper. Studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet kan på så sätt påverkas oavsett forskningens transparens 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014:83–84). 

 

På grund av begränsning av uppsatsens omfattning och tidsram är vi därmed medvetna om att 

det möjligtvis går att finna feltolkningar inom studien som kan påverka studiens resultat och 

därmed trovärdigheten och tillförlitligheten. Vi har dock gjort vårt yttersta för att genomgå en 

noggrann, transparans och detaljerad litteratursökning av allt material, främst det utvalda 

empiriska materialet. Vi har även försökt förhålla oss objektiva samt kritiskt reflekterat över 

för- och nackdelar med allt material och samtliga avsnitt, under hela studieprocessen. 

 
 

5.7  Etiska överväganden 
 
Vid varje forskningstillfälle måste forskaren förhålla sig till vissa forskningsetiska principer 

beroende på vad forskaren ämnar studera. Det första etiska hänsynstagandet som är viktigt att 

belysa är det Robert Merton benämner som ”communism”, vilket innebär att forskaren och 

forskningens resultat inte får undangömmas eller hemlighållas för allmänheten, studien ska 

dessutom inte ha andra motiv än att bidra till en ökad kunskap och förståelse. Vidare ska 
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individer som medverkar i forskning så långt det är möjligt skyddas från kränkningar och 

skador (Vetenskapsrådet 2011:16-17).  Samlingsnamnet för skyddet mot individer inom 

forskning kallas för individskyddskravet som det delas huvudsakligen in i fyra delar som 

forskaren måste beakta. Samtyckeskravet: ett samtycke hämtas ifrån deltagarna för att kunna 

genomföra studien. Konfidentalitetskravet: uppgifter om informanterna inom en studie ska 

förvaras avskilt från obehöriga, informanterna ska avidentifieras om anonymitet och sekretess 

är utlovat. Nyttjandekravet: det insamlade materialet för en studie får endast användas för 

studiens syfte och ändamål. Vidare ska materialet raderas när studien är färdigställd. Det sista 

huvudsakliga kravet är informationskravet: och innebär att de berörda deltagarna ska få all typ 

av information gällande studiens syfte, deras roll i studien, studiens tillvägagångsätt och all 

övrig information som kan komma att påverka den enskildes vilja att delta i studien. Deltagarna 

ska även få information om villkoren för studien det vill säga att deltagandet är frivilligt och 

kan avbrytas när som helst (Vetenskapsrådet 2002:9,12,14).  

 

I denna studie utgörs materialet av tidningsartiklar i offentliga publikationer och har därmed 

redan publicerats i syfte att förbrukas. Ingen kontakt har därmed behövt göras med några 

fysiska individer vilket innebär att individskyddskravet och dess fyra beståndsdelarna inte 

behövts tillämpas inom denna ramen av denna studie i jämförelse med exempelvis en 

intervjustudie eller enkätundersökning. Då samtycke inte behövs efterfrågas vid uppgifter som 

lämnas via massmedia kommer namnen på de personer som uttalat sig i de olika artiklarna att 

skrivas ut vid citat för att tydliggöra vem som har sagt vad. Vi har dock självmant valt att 

reflektera noggrant och kritiskt över de etiska aspekterna, främst konfidaliteten genom att 

endast förhålla oss till det som står i artiklarna och inte gå utanför studiens ramar och empiriska 

underlag. Efter vår kritiska reflektion kring de etiska överväganden kom vi överens om att 

förhålla oss neutrala till vad artikelförfattarna presenterar i det utvalda artiklarna om än 

författarna försöker framföra ett starkt, negativt eller positivt budskap. Detta för att inte på 

något vis kränka någon berörd parts personliga integritet eller tolkningar och värderingar. En 

kritisk reflektion över de etiska aspekterna har även gjorts för att öka studiens kvalitet och vår 

egen objektivitet om än materielat reda är publicerat i syfte att förbrukas (Vetenskapsrådet 

2011:69).  Vi kommer således att förhålla oss till nyttjandekravet: att det insamlade materialet 

endast kommer användas för studiens syfte och ändamål och därefter raderas vid 

färdigställande av studie. Vi kommer även att förhålla oss till ”communism”: att inte dölja 

studien och dess resultat. Slutligen även ”disinterested- ness” vilket inneburit att endast 

genomföra studien i syfte att öka kunskap om framställningen av ensmakommnade 
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flyktingbarn (Vetenskapsrådet 2011:17).  

Under detta avsnitt har studiens metodologiska utgångspunkt med underliggande rubriker 

behandlats. Nästkommande avsnitt redogör för studiens bearbetningsresultat av de utvalda 

tidningsartiklarna. 

6.  Resultat 

I detta avsnitt presenteras bearbetningsresultatet av de 50 utvalda tidningsartiklarna ifrån 

Aftonbladet och Expressen. Resultatet av bearbetningen delas in i fyra kategorier: utsatthet, 

brottsliga, ekonomi och förlorad kontroll. 

6.1  Utsatthet 
 
I denna kategori presenteras den delen av materialet som betonat ensamkommande 

flyktingarnss utsatthet i hemlandet, under flykten och i Sverige. Ett genomgående tema som 

framkommit vid granskningen av empirin har varit utsattheten och svårigheterna i hemlandet 

och under flykten till Sverige. Nedan presenteras utdrag som visar på detta: 

 
Krig, konflikter, ekonomiska problem, social oro och Europas sociokulturella attraktion 
är faktorer som gör att många barn och ungdomar, med familjernas goda minnen, ger sig 
av på den farofyllda resan (Kamali 2016, Aftonbladet). 
 
IS avancerar i deras stad, korsfästningar på gatan är inte ovanligt och människor 
försvinner spårlöst varje dag (Mattson 2015, Aftonbladet). 
 
[…] pojkar och flickor som rånats, misshandlats och våldtagits av andra under flykten 
(Ardestani, & Reshdouni 2016, Aftonbladet). 

 

Förhållandena under flykten beskrivs som svåra och påfrestande där de ensamkommande 

flyktingbarnen genomlevt och utsatts för ”misshandel”, ”våldtäkt”, ”sexuella övergrepp” och 

andra traumatiserade händelser vilket kan tyda på att de varit drabbade offer. Situationen i 

hemlandet beskrivs vara allvarlig och orolig vilket påvisas med ordval som ”krig, konflikter, 

ekonomiska problem, social oro” och ”korsfästningar på gatan”. Dessa beskrivningar som tyder 

på en utsatt situation hemlandet och på flykten, kan även tolkas vara orsaksfaktorerna till 

flykten till Sverige. Det kan således innebära att ensamkommande flyktingbarn, på grund av 

utsattheten, tvingats fly för sin överlevnad vilket kan innebära en ofrivillighet.   
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I samband med rapportering om situationen i hemlandet och under flykten betonas även en 

ensamhet:  

De har flytt från krig, våld, död, skräck, livssituationer vi aldrig kan föreställa oss. De är 
16, 17 år och har tagit sig hit utan sina familjer. De flesta på båtar över Medelhavet, i 
händerna på smugglare som struntar fullständigt i om de överlever eller inte (Mattson 
2015, Aftonbladet). 

Det som förenar dem, och som gör dem sårbara för psykisk ohälsa, är att de flesta varit 
med om hemska upplevelser och befinner sig i ett främmande land utan föräldrar 
(Hjertén 2016, Aftonbladet). 

 

Baren [barnen] är extremt utsatta i krig. De har kanske förlorat sina föräldrar, kanske 
flytt för att slippa bli tillfångatagna och tvingade att bli barnsoldater (Gröning 2015, 
Aftonbladet).  

 

I ovanpresenterade utdrag framkommer att ensamkommande flyktingbarn separerats i från 

deras föräldrar som resulterat i ensamhet som återfinns i hemlandet där de kanske förlorat sina 

föräldrar, under flykten vilket påvisas med ”tagit sig hit utan föräldrar”, och slutligen även i 

Sverige där de beskrivs befinna sig i ”ett främmande land utan föräldrar”. Barnen beskrivs vara 

i ”händerna på smugglare som struntar fullständigt i om de överlever eller inte” som kan 

indikera på att barnen blivit övergivna och varit maktlösa under en riskfylld resa.  

 

Bearbetningsresultatet visar även att ensamkommande flyktingbarn behandlats annorlunda i 

jämförelse med andra barn vid rapportering av försvunna ensamkommande flyktingbarn. Detta 

påvisas i sammanlagt 7 tidningsartiklar. Nedan presenteras ett av de utdrag som exemplifierar 

den annorlunda behandling som framkommit i samband med att ensamkommande flyktingbarn 

försvunnit från sitt boende:  

 

Polisen utreder inte fallen, myndigheter och andra konstaterar lugnt att de avvikit 

[ensamkommande barn] frivilligt och därför behövs inga efterforskningar. Trots att 

hundratals barn [ensamkommande barn] varje år försvinner, saknas de svarta rubrikerna. 

[…] Skulle myndighetssverige reagera på liknande sätt om det gällde en 11-årig flicka, 

född och uppvuxen i Sverige, som inte kommit hem från skolan? (Örnebjär 2015, 

Aftonbladet) 

 

I utdraget framkommer att polisen inte utreder fall där ensamkommande flyktingbarn 

försvunnit och detta sätts i jämförelse med en ”11-årig flicka, född och uppvuxen i Sverige”. 
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Denna jämförelse kan tyda på att ensamkommande flyktingbarn inte behandlats eller betraktats 

jämställda andra barn av varken polisen, myndigheterna eller media där det saknats svarta 

rubriker. Dock förklaras den annorlunda behandlingen av ensamkommande flyktingbarn med 

att ”barnen avvikit frivilligt och därför behövs inga efterforskningar”. I textens sammanhang 

handlar den avvikningen om att ensamkommande flyktingbarn självmant lämnat sitt boende. 

Dock bekräftas detta inte av barnen.   

 

Vidare visar granskningen av de utvalda tidningsartiklarna även en utsatthet i Sverige, vilket 

beskrivs på följande sätt: 

 

Rädda Barnens och länsstyrelsen i Stockholms kartläggningar visar att det förekommer 

att barnen utsätts för människohandel, dels för sexuella ändamål, dels för att utnyttjas i 

stöldverksamhet, tiggeri och tvångsarbete. Andra lever som gatubarn (Örnebjär 2015, 

Aftonbladet).  

                                                                                                    

Det handlar om barn som flyttas, hämtas och lämnas som möbler (Weigl 2015, 

Aftonbladet).  

 

I utdragen ovan beskrivs ensamkommande flyktingbarns situation i Sverige där det 

framkommer att barnen varit utsatta för ”människohandel” där de utnyttjas i ”stöldverksamhet, 

tiggeri och tvångsarbete". Beskrivningen ”Andra lever som gatubarn” kan innebära att barnen 

antingen utsätts för människohandel eller lever ett liv som gatubarn. Den problematik som 

beskrivs kan tyda på en svår livssituation som är präglad av utsatthet. Vidare presenteras ett 

citat som framkommit i ett sammanhang där rapportering berört ensamkommande 

flyktingbarns levnadsvillkor i Sverige där barnen jämförs med möbler vilket kan tyda på att de 

behandlats inhumant och dåligt. Mot bakgrund i dess sammanhang kan jämförelsen ses som en 

kritik mot behandlingen av ensamkommande flyktingbarn.  

 

6.2  Brottsliga 
 
I denna kategori presenteras den delen av materialet som betonar en brottslighet i samband med 

rapportering om ensamkommande flyktingbarn.   
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Nedan presenteras ett av utdragen där ensamkommande flyktingbarn beskriv som ofrivilligt 

kriminella i samband med handel av narkotika:  

 

Vi har hört ungdomar förklara det som i deras värld bildar en logik: För att inte själv gå 

under på gatan, säljer man droger till andra (Bankel & Larsson 2015, Expressen).  

 

En del av barnen och ungdomarna används som narkotikakurirer för att de ska kunna 

betala tillbaka sina skulder och en del andra måste spara delar av sina ”bidrag” i 

mottagarländerna för att betala till smugglarna (Kamali 2016, Aftonbladet).  

 

Som framkommit i tidigare kategori beskrivs ensamkommande flyktingbarns situation i 

Sverige som bristfällig vilket även kan utläsas i ovanpresenterat utdrag. Handel av droger, som 

är en kriminell aktivitet, beskrivs vara en nödvändighet ”för att inte själv gå under på gatan”. 

Ordvalet gå under kan tyda på att handeln varit påtvingat då det är en förutsättning för att klara 

sig på gatan och överlevnad. Ensamkommande flyktingbarn beskrivs även vara utnyttjade som 

narkotikakurirer för att betala tillbaka sina skulder. De två utdragen kan sammantaget tyda på 

ofrivillighet och utsatthet då, omständigheterna på gatan och skyldigheten att betala tillbaka 

sina skulder, förorsakat handel av droger. Å andra sidan kan det indikera på att 

ensamkommande flyktingbarn varit brottsliga, trots ofrivilligheten.  

 

Förutom att sälja droger framkommer det även att ensamkommande flyktingbarn använder 

droger som däremot skiljer detta sig från resterande i Sverige. Nedan presenteras utdrag från 

en artikel av där det talas om ensamkommande flyktingbarn i samband med heroin och 

missbruk. Liknande framställning och beskrivningar, som presenteras nedan, har även 

framkommit i 9 andra artiklar.  

 

Den bild vi [polisen] har är att det är ensamkommande flyktingbarn som står för nio av 

tio fall där vi misstänker heroin, men alltså inte när det gäller andra droger. Det vi kan 

stå för är att vi har en ny trend att man handlar med heroin i främst Rinkeby och att 

köparna är ensamkommande.  

–Det här är en väldigt utsatt grupp och ofta handlar det om självmedicinering, främst 

med hasch eller annan cannabis, säger han [Mathias Sjöberg] till TT.  
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–De gör ingen klassisk svensk missbrukarkarriär där man börjar med att röka cannabis 

och sedan successivt tar allt tyngre droger, utan det verkar som om de hoppar över flera 

steg och börjar med ett avancerat missbruk, oftast rökheroin, på en gång, säger Mathias 

Sjöberg [polis] (Aftonbladet 2016).  

 

I ovanpresenterat utdrag citeras en polis som berättar om deras uppfattning där 

ensamkommande flyktingbarn beskrivs stå för nio av tio fall vid misstanke av heroin. Det 

framkommer även att detta etablerat en ny trend där köparen varit ensamkommande 

flyktingbarn. Mot bakgrund av att utdraget beskriver en yrkesgrupp (polisen) som med stor 

sannolikhet arbetat med fall rörande handel av narkotika, kan den beskrivna bilden av 

ensamkommande flyktingbarn som köpare i nio av tio tillfällen, anses vara giltig. Å andra sidan 

beskrivs narkotikabruket som en följd av utsatthet där barnen självmedicinerats sig med hasch 

och annan cannabis. Detta kan, som framkommit i tidigare, tyda på en passivitet där 

omständigheterna, i detta fall utsattheten, skapat ett behov av självmedicinering. I det sist 

presenterade utdraget framkommer att ensamkommande flyktingbarns ”missbrukskarriär” 

skiljer sig åt från den ”klassisk svenska missbrukskarriären” genom att barnen ”börjar med ett 

avancerat missbruk” där de brukar tyngre droger. Här åtskiljs svenskt missbruk, från 

ensamkommande flyktingbarns missbruk som beskrivs vara av en grövre karaktär vilket kan 

framställa barnens missbruk som annorlunda och svår. 

 

Vidare visar bearbetningen av empirin att det till stor del rapporteras om bränder i boenden där 

barnen är bosatta. Bränderna beskrivs i vissa fall ha anlagts av barnen själva, och i andra fall 

av utomstående. Vid fall där bränderna anlagts av utomstående beskrivs barnen varit oroliga 

och rädda vilket, även det, tyder på en utsatthet i Sverige som kan indikera på en framställning 

av ensamkommande flyktingbarn som drabbade offer. I 8 artiklar beskrivs ensamkommande 

flyktingbarn som misstänkta gärningsmän för bränder i asylboende vilket exemplifieras med 

utdraget nedan: 

 

Ett HVB-hem för ensamkommande har totalförstörts i en brand utanför Uppsala. En som 

bor på boenden har gripits misstänkt för mordbrand (Melin 2015, Aftonbladet).  

 

Citatet ovan beskriver en händelse där ett ensamkommande flyktingbarn misstänkts för 

mordbrand, som ”totalförstört” ett HVB-hem. Brottet mordbrand benämns specifikt i citatet 
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vilket innebär en avsiktligt anlagd brand som hotar liv, och som i detta fall totalförstört ett 

HVB-hem. Detta kan tyda på att branden varit av stor och allvarlig karaktär. Det gemensamma 

i samtliga 8 artiklar har varit att bränderna anlagts av ensamkommande flyktingbarn vilket kan 

skildra barnen som farliga. Dock är det viktigt att poängtera att slutgiltiga domen eller orsaken 

till branden inte presenteras i samtliga artiklar där ensamkommande flyktingbarn beskrivits 

startat någon brand. Bränderna har beskrivits som främst avsiktliga, men även ibland som 

olyckshändelser vilket kan påverka bilden av de som farliga.  

Bearbetningsresultatet visar även flitig rapportering av ensamkommande flyktingbarn i 

samband med händelser som rör våld och fara. Dessa händelser beskrivs främst ha inträffat på 

HVB-hemmen där barnen är bosatta. Nedan redovisas två utdrag som exemplifierar detta: 

 

En av de boende på HVB-hemmet för ensamkommande flyktingbarn i Mölndal ska ha 

gått i attack med kniv. Hans offer blev en 22-årig kvinna i personalen. Hon avled 

senare på sjukhus – och en 15-åring är nu anhållen och misstänks för mord alternativt 

dråp. /…/ Den person som ska ha hållit i kniven är gripen och på sannolika skäl 

misstänkt för mord alternativt dråp. Han är en av dem som bor på hemmet och är 15 år 

gammal (Berntsson, Dahlén Persson & Olausson 2016, Expressen).    

 

Larmet om den misstänka misshandeln kom till polisen klockan 15.46 på torsdagen. 

Polisen uppger att man gripit fyra personer vid boendet. Enligt Bo Kellert handlar det 

om straffmyndiga personer under 18 år.   

–  De gripna är inskrivna på boendet (Abrahamsson 2016, Expressen). 

 

Utdragen ovan beskriver två allvarliga händelser som inträffat på boenden där 

ensamkommande flyktingbarn varit bosatta. I det första utdraget beskrivs en händelse där ett 

ensamkommande flyktingbarn gått i attack med kniv mot en anställd i boende, som senare 

avlidit. Den misstänkte ensamkommande flyktingbarnet är gripen och misstänkt för mord 

alternativt dråp. Det andra utdraget handlar om en misstänkt misshandel där några barn gripits. 

Rapporteringen om dessa händelser tyda konstruera bilden av de som farliga. På samma gång 

bildar dessa händelser en uppfattning av situationen på HVB-hemmen vilket, i dessa fall, 

beskrivs vara orolig. I samband med rapportering om andra händelser som rör bland annat våld 

beskrivs i vissa fall ensamkommande flyktingbarn vara drabbade av andra barn på boendet, 

och i andra fall som förövare där personalen utsatts. Liknande beskrivningar som indikerar på 
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ensamkommande flyktingbarn som farliga, hotfulla och våldsamma återfinns i 11 andra 

artiklar.  

6.3  Ekonomi 
 
Under bearbetningen av det utvalda materialet syns genomgående liknelser mellan summor 

och ensamkommande flyktingbarn, där barnen görs om till kostnader och vinster. 

Ensamkommande flyktingbarn beskrives i termer av kostnader på följande sätt:  

Vi har satt ett pristak för asylsökande på 350 kr per dygn och person, men tyvärr råder 

marknadskrafterna när det gäller prissättning för ensamkommande flyktingbarn 

(Andersen & Syrén 2015, Expressen).  

 

2015 har det hittills kommit 16 000 ensamkommande barn mot prognostiserade 12 000. 

Och Migrationsverket räknade med en kostnad på nästan tio miljarder kronor för 12 000 

barn (Syrén 2015, Expressen). 

 

I ovanpresenterat utdrag framkommer det att en ”prissättning” och ”pristak” existerar som 

avgör hur mycket ensamkommande flyktingbarn får kosta per dygn, vilket kan tyda på en 

avhumanisering av barnen. Detta pristak kan tolkas ha överskridits genom beskrivningen 

”tyvärr råder marknadskrafterna” vilket även indikerar på att mottagandet skapat ett 

affärsområde.  I det andra utdraget framkommer det att 12 000 ensamkommande flyktingbarn 

räknats kosta tio miljarder kronor, men att det anlänt 16 000, därigenom en kostnadsökning. 

Denna kostnadsökning som mottagandet inneburit kan, tillsammans med marknadskrafternas 

prissättning, tyda på en ekonomisk belastning för Migrationsverket.  

 

I samband med rapportering av kostnader syns även en tydlig diskussion om vinster som 

anländandet av ensamkommande flyktingbarn medfört. Dessa vinster skrivs i sammanhang där 

barnen placerats på privata familjehem och andra bolags boenden. Nedan presenteras utdrag 

som exemplifierar rapportering av ensamkommande flyktingbarn i samband med vinster: 

 

En av aktörerna som dragit in miljoner på verksamheten är Mario Hässeledal. Förra året 

hade hans företag Bulding Bridges en omsättning på 8,3 miljoner kronor och var fjärde 

krona som kom in i bolaget kunde bokföras som ren vinst. 

Men för cirka en vecka sedan slog polisen till mot en av familjerna som Canos VoB /…/ 
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Enligt Aftonbladets uppgifter misstänkte polisen att lägenheten var en bas för 

människohandel. Innehavaren är en 28-årig man som har ett 20-tal prickar i 

belastningsregistret. Han har bland annat dömts för rån, stöld, brott mot knivlagen och i 

maj 2013 satt han dessutom anhållen misstänkt för delaktighet i ett uppmärksammat rån 

av en guldaffär i Ängelholm där tre förbipasserande skadades av rånarnas skottlossning 

(Granlund 2015, Aftonbladet).  

 
Varje dag gjorde bolagen 72 441 kronor i ren vinst på ensamkommande (Swedin 2015a, 

Aftonbladet).  

 

Det är verkligen så de privata företagen som till exempel driver hem för till exempel 

ensamkommande flyktingbarn tycks se på sin verksamhet, som en marknad eller ett 

affärsområde. Ett allt mer lönsamt affärsområde dessutom (Persson 2015, Aftonbladet). 

 

Ovan presenterade utdrag beskriver hur anländandet och mottagandet av ensamkommande 

flyktingbarn genererat vinster för olika bolag i Sverige vilket skapat ett ”lönsamt affärsområde” 

som kan indikera på en marknad där barnen utgör handelsvarorna.  Vid genomläsningen av 

materialet belyses ett flertal missplaceringar som, likt utdraget ovan, varit skadligt för barnen 

vilket kan framställa ”marknaden” som farlig och riskfylld. Barnen beskrivs i detta fall som 

offer för människohandel, men det framkommer även händelser där barnen blivit utsatta för 

våld och trakasserier.   

6.4  Förlorad kontroll 
 
I denna kategori presenteras den del av materialet där fokus lagts på mottagandet av 

ensamkommande flyktingbarn i Sverige. Mottagandet beskrivs bland annat som en belastning 

för landet, vilket påverkat myndigheters arbete negativt och därigenom har kontrollåtgärder 

vidtagits med ambition om ökad struktur. Nedan presenteras utdrag som beskriver mottagandet 

som en anledning till förlorad kontroll i Sverige: 

 
Bilden av kaos i den svenska flyktingpolitiken förstärktes. Det är oroväckande signaler. Vi har 

inte kontroll över vilka som kommit in i landet och varför. Vi har heller inte kontroll över vad 

som händer dem när de väl finns här och har registrerats. Inte ens fast de är minderåriga (Göring 

2015, Expressen). 
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– Vårt system är inte byggt för det här stora antalet, men det måste lösas av kommunerna och 

staten. Det finns just nu inga andra alternativ (Andersen & Syrén 2015, Expressen). 

 

I utdragen ovan går det att utläsa att anländandet av flyktingar, däribland ensamkommande 

flyktingbarn, lett till förlorad kontroll och det system i Sverige beskrivs inte vara byggt för det 

stora antalet. Ordval som ”måste lösas” kan betyda att anländandet skapat ett ansträngt läge 

och oordning för myndigheterna som i sin tur kan innebära att det är nödvändigt med åtgärder 

som löser och förbättrar läget.  Vidare beskrivs kommuners arbete som ansträngande och 

försvårat i samband med mottagandet. Utdragen nedan beskriver mottagandet som en 

belastning för kommuner, socialtjänster och dess personal:   

 

Minst lika oroväckande är socialtjänstens djupa kris. Alltfler kommuner larmar om att de 

inte längre klarar av situationen. I Malmö har hälften av socialsekreterarna på sociala 

jouren sjukskrivit sig. I Ljusnarsberg samma sak. På många håll i landet finns inte längre 

kraft över att ta hand om andra ärenden (Dahlberg 2015, Expressen). 

 

Socialsekreterare går på knäna (Swedin 2015b, Aftonbladet). 

 

I sammanlagt 16 artiklar går det att utläsa att kommuner, socialtjänster och dess personal ”inte 

längre klarar” av arbetsbelastningen som mottagandet medfört vilket beskrivs ha en skapat djup 

kris för socialtjänsten. Den ökade arbetsbelastningen för socialsekreterarna betonas med ”inte 

längre har kraft över att ta hand om andra ärenden, mer än hälften har sjukskrivits och går på 

knäna”. Därigenom kan mottagandet av ensamkommande flyktingbarn tolkas vara en tung 

belastning för Sverige och dess myndigheter vilket ha resulterat i en kris.  Den belastning som 

anländandet av barnen medfört kan även ha resulterat i ett bristfälligt mottagande av de i 

Sverige. Utdragen nedan visar på dessa brister: 

 

Otillräckliga utredningar, dåligt med lokaler och felutbildad personal (Holmqvist 2015, 

Aftonbladet). 

 

Barnen ska få en god man inom 24 timmar men det klarar vi inte längre (Weigl 2015, 

Aftonbladet). 
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De sattes på tillfälliga boenden, fick vänta i månader på första mötet med 

Migrationsverket och sakta bröts de ner (Göring 2015, Expressen). 

 

Hantering och behandlingen av ensamkommande flyktingbarn kritiseras och beskrivs i ett stort 

antal artiklar som bristfälligt vilket betonas ovan med ”otillräckliga utredningar”, ”felutbildad 

personal”, ”väntat i månader” och ”dåligt med lokaler”. Tidigare har det framkommit att 

belastningen påverkat socialsekreterarna och deras arbete negativt, men å andra sidan kan 

ovanpresenterat citat tyda på att även ensamkommande flyktingbarn drabbats.  Barnen beskrivs 

ha satts på ”tillfälliga boende”,  väntat i månader på första mötet med Migrationsverket och 

inte tilldelats god man inom avsatt tid, vilket beskrivs ha ”brutit ner” ensamkommande 

flyktingbarn.  

 

I 12 av de utvalda artiklar presenteras ålderbedömningar som en kontrollåtgärd där det främsta 

syftet beskrivs vara att skapa ordning, säkerställa angiven ålder och ökad säkerhet vid 

mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Förslaget om kontrollåtgärden har främst 

presenterats i de sammanhang texten behandlat incidenter på boendena eller myndigheters 

försvårade arbete där åldersbedömningar presenterats som en åtgärd eller lösning. Nedan 

presenteras utdrag som beskriver både orsaken till införandet av åldersbedömningar och det 

tänkta resultatet.  

 

– Vi vet att det förekommer att asylsökande anger fel ålder. En fungerande och rättssäker 

åldersbedömning är inte bara en förutsättning för att vuxna och barn inte ska blandas 

samman med risk för att barnen far illa. Det är också en förutsättning för legitimiteten i 

systemet. Regler som gäller för barn ska gälla just för barn och det kräver att vi kan göra 

en säker bedömning (Svensson 2016, Expressen). 

 

Den ordningen måste ändras så att åldersbestämning görs omgående i fall där tvivlen 

kring en persons ålder är stora (Expressen 2015).  

 

Stefan Löfven kräver fler ålderskontroller för att avgöra om ensamkommande 

flyktingbarn verkligen är barn. Dagens osäkerhet om flyktingbarnens verkliga ålder gör 

det omöjligt att skapa trygga miljöer. /…/ Vi har speciella regler för ensamma barn på 

flykt undan krig och umbäranden just därför att de behöver skyddas. /…/ 
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Det finns bara ett problem. Ingen av de metoder [ålderbedömning mm.] som används är 

tillförlitlig. I andra sammanhang skulle vi inte acceptera att bedömningar som vi vet är 

osäkra fick ligga till grund för livsavgörande beslut. I ett rättssamhälle måste det förstås 

också gälla de ensamkommande flyktingbarnen (Persson 2016, Aftonbladet). 

 

Förslaget om åldersbedömningar kan tolkas vara en följd av fel angiven ålder av asylsökanden, 

där ålderskontroller beskrivs kunna ”avgöra om flyktingbarnen verkligen är barn”, och 

därigenom underlätta för myndigheter vid tvivel om ”verklig” ålder. Att vuxna och barn bor 

ihop beskrivs kunna vara en risk för att barnen far illa vilket skapat ett behov av att åtskilja 

grupperna med ambitionen av att skydda barnen. Åldersbedömningar beskrivs vara en 

förutsättning för skapandet av ”trygga miljöer” och ”legitimitet i systemet” då regler som är 

menade för barn endast ska gälla barn, och därför krävs en säker bedömning som skiljer de åt 

ifrån vuxna.  

 

Sammantaget kan ett införande av ålderbedömningar tolkas gynna Sveriges genom att den 

leder till säkrare bedömningar och legitimitet i systemet, men även barnen genom bland annat 

ökad skydd. Dessa kan tolkas vara väsentliga följder och därför kan ålderbedömningen anses 

vara nödvändigt både för barnen och Sverige system. Som framkommit av det sist 

presenterade utdraget, och 8 andra artiklar, förhåller sig en del textförfattare kritiskt till 

förslaget om ett införande av kontrollåtgärden. I detta fall riktas kritik mot metodens 

(åldersbedömning) tillförlitlighet som beskrivs vara alltför låg för att ”ligga till grund för ett 

livsavgörande beslut”, och bör därför inte användas.   

7.  Analys 

Analysen av bearbetningsresultatet redovisas i två kategorier: offer och förövare som är de 

identifierade beståndsdelarna av diskursen om ensamkommande flyktingbarn. Däribland 

undersöks genomgående framställningen av ensamkommande flyktingbarn i medietext. 

Avsnittet avslutas med en sammantagen analys.  

 

7.1  Offer  
 

I bearbetningsresultatet av de 50 utvalda artiklarna beskrivs bland annat en utsatthet och 

ofrivillighet i samband med rapporteringen om ensamkommande flyktingbarn.  
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Bearbetningsresultatet visar på att barnen levt under svåra omständigheter och utsatts för 

påfrestande händelser i hemlandet och under flykten vilket betonas med beskrivningar som 

”krig”, ”social oro”, ”misshandel”, ”våldtäkt och sexuella övergrepp”. Barnen beskrivs även 

ha varit föräldralösa under flykten och i Sverige vilket betonats med ” /…/ befinner sig i ett 

främmande land utan föräldrar” som kan tyda på en ensamhet och framställa de som 

övergivna.  Dessa beskrivningar kan konstruera bilden av de som drabbade, utsatta, 

traumatiserade och sexuellt utnyttjade barn vilket även framkommit av studieresultatet i 

Stretmos (2014) rapport Govering the unaccompanied child- media, policy and practice. Den 

beskrivna utsattheten i hemlandet och under flykten kan resultera i en porträttering av de som 

drabbade offer. Å andra sidan kan de genomlevda svårigheterna framställa ensamkommande 

flyktingbarn som kämpar och överlevare, dock har dessa eller närliggande beskrivningar inte 

återfunnits i bearbetning av det utvalda materialet. Resultatet visar även på svåra 

omständigheter i Sverige där barnen beskrivs varit föremål för människohandel däribland 

stöldverksamhet och tvångsarbete, och andra beskrivs leva som gatubarn. Liknande tolkning 

kan göras vid rapportering av ensamkommande flyktingbarn i samband med användning och 

handel av droger. Barnen beskrivs sälja droger för att inte ”gå under” på gatan och bruka droger 

som självmedicineringen. Behov av självmedicinering beskrivs vara en följd av utsatthet i 

Sverige vilket framkommit av följande citat ”Det här är en väldigt utsatt grupp och ofta 

handlar det om självmedicinering, främst med hasch eller annan cannabis” (Aftonbladet 

2016). Utsattheten kan således anses vara en anledning till att ensamkommande flyktingbarn 

både brukat och sålt droger vilket kan ge intrycket av barnen som passiva och ofrivilliga 

brottsliga samt drogbrukare. I de texter som berör ensamkommande flyktingbarn situation i 

Sverige, däribland utnyttjade för människohandel och drogbruket utläses en medkänsla för 

barnens utsatthet. Å andra sidan kan texterna innehålla en ”Andrefiering” av ensamkommande 

flyktingbarn genom att de kan tolkas vara bärare av ett oönskat problem och beteende vilket i 

fallet skulle kunna vara människohandel.  

 

Som framkommit av bland annat Fairclough kan konstruktionen av barnen som ”de Andra”, 

därmed ”inte vi”, medföra konsekvenser vid behandling av de (Fairclough 2015:12-14). I den 

aktuella studien resultat påvisas detta genom att ensamkommande flyktingbarn behandlats 

bristfälligt, och annorlunda ifrån resterande barn i Sverige. De ensamkommande 

flyktingbarnen jämförs med möbler som kan innebära att de behandlats illa och obarmhärtigt. 

Vid eftersökning av de ensamkommande flyktingbarnen som försvunnit från sina boenden 
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beskrivs polis, myndigheter och media inte ägnat större fokus åt fallen. I samma utdrag 

kritiseras denna hantering genom en jämförelse mellan 11-årig flicka, född och uppvuxen i 

Sverige och ensamkommande flyktingbarn. Detta kan indikera på en porträttering av 

ensamkommande flyktingbarn som avvikande och inte är likvärdiga de svenska barnen. 

Rättfärdigandet av den annorlunda behandlingen görs genom att framställa ensamkommande 

flyktingbarn som frivilligt försvunna, som dock kan kritiseras för att vara en tillräcklig eller 

legitim grund. Det förekommer vidare även beskrivningar där barnen omvandlas och likställs 

med kostnader, vinster och antal.  

 

Vidare framkommer det att ett pristak på kostnader för barnen existerar vilket kan tyda på en 

avhumanisering där de beskrivs som objekt med tillhörande prisetiketter. Avhumaniseringen 

syns även där anländandet beskrivs ha fört med sig vinster för olika bolag i Sverige som tjänat 

pengar på barnen vilket exemplifieras bland annat på följande sätt: ”Varje dag gjorde bolagen 

72 441 kronor i ren vinst på ensamkommande” (Swedin 2015a Aftonbladet). Att omnämna 

och likställda barnen som vinster och kostnader kallar Boréus för objektifiering vilket innebär 

att barnen framställs som föremål istället för levande människor med tankar, behov eller 

känslor (Boréus 2005:132–134). Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn beskrivs ha 

skapat en ”marknad” eller ”lönsamt affärsområde” där placeringarna lett till att barnen blivit 

offer för människohandel, trakasserier och våld. Detta kan anses vara en följd av att de betraktas 

som vinstgenererade objekt och inte levande barn med känslor eller behov vilket kan förorsaka 

inhuman behandling. Objektifieringen kan således drabba barnen då det kan leda till att 

kostnaderna och vinsterna sätts i fokus istället för barnens välbefinnande. Brune skriver i Mörk 

magi i vita medier att människor på flykt normaliseras och avhumaniseras genom användandet 

av termer som antal och kostnader (Brune 1998:34 & 37). Detta har återfunnits i den aktuella 

studiens fall där ensamkommande flyktingbarn både beskrivits i termer av kostnader ”Vi satt 

ett pristak för asylsökande på 350 kr per dygn och person” och antal ”/…/ hittills kommit 16 

000 ensamkommande barn mot prognostiserade 12 000” (Andersen & Syrén 2015, 

Expressen). Denna normalisering och avhumanisering kan, förutom inhuman behandling, leda 

till att textkonsumenten förnekas bekantskap med ensamkommande flyktingbarn då de 

framställs som en massa utan individuella drag. Detta kan således innebära att textkonsumenten 

inte kan identifiera sig med deras situation eller personligheter vilket kan skapa en känsla av 

barnen som främmande och därigenom inte en del av ”vi”- gruppens gemenskap vilket i sin tur 

leder till en social distans gentemot.  
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7.2  Förövare  
 
Bearbetningsresultatet visar även på att ensamkommande flyktingbarn beskrivits som förövare 

däribland farliga, kriminella och skapare av en oordning i Sverige.  

 

Rapporteringen kring ensamkommande flyktingbarn har bland annat handlat om anlagda 

bränder, misstänkt misshandel och ”attack mot anställd med kniv som senare avlidit” där 

barnen beskrivits som förövarna. I samband med dessa händelser kan en framställning av 

ensamkommande flyktingbarn som farliga, våldsamma och hotfulla utläsas. Dock har 

bränderna i vissa fall beskrivits vara olyckshändelser vilket kan mildra den negativa bilden av 

de. Vid rapportering av andra händelser rörande våld har ensamkommande flyktingbarn i vissa 

fall förklarats vara utsatta av andra barn på HVB-hemmen och i andra fall beskrivs personalen 

som drabbade. I förstnämnda fallet framkommer en delad bild av ensamkommande 

flyktingbarn där de både anses vara förövare och offer, medan i fall där personalen beskrivs 

vara utsatta av barnen, framställs de som farliga och aggressiva.  

 

Vidare visar resultatet på rapportering av ensamkommande flyktingbarn i samband med handel 

av narkotika där barnen beskrivs ha skapat en ny trend, och står för nio av tio fall vid misstanke 

av heroin. Denna beskrivning görs av en polis, som kan tolkas vara överordnad i 

maktordningen och med sannolikhet kommit i kontakt med fall som rör handel av heroin. 

Därigenom kan en framställning av de som kriminella antas vara befogad och på så sätt utgöra 

en ”sanning” för textkonsumenten (Winther Jörgensen & Phillips 2000:20). Vidare beskrivs 

ensamkommande flyktingbarns ”missbrukskarriär” inte som en ”klassisk svensk” sådan utan 

mer avancerad vilket kan indikera på att den är tyngre och mer problematisk, och därigenom 

ovanlig. Här återfinns en kategorisering av  ensamkommande flyktingbarns missbruk, och 

därefter distansering då barnens missbruk beskrivs skilja ifrån det som är ”normalt” i Sverige 

(Boréus 2005:123–124).  

 

En porträttering av ensamkommande flyktingbarn som farliga, kriminella och hotfulla kan 

sammantaget framställa barnen som förövare. En ständig rapportering av ensamkommande 

flyktingbarn i samband med kriminalitet, våld och fara kan även tyda på en form av diskursiv 

diskriminering som Boréus kallar Nedvärdering av ”de Andra” vilket sker när en kategori 

synliggörs i samband med negativa beteckningar (Boréus 2005:129-132).  I Den dagliga dosen. 

Diskriminering i Nyheterna och Bladet beskrivs vidare den gränssättande tekniken 
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”Andrefiering”, som skapar åtskillnader mellan ”vi” och ”de Andra”. Porträtteringen av 

ensamkommnade flyktingbarn som förövare kan innebära en ”Andrefiering” där ”vi” tillskriver 

”dem” egenheter, handlingar eller problem som är främmande eller oönskade, och som kan ses 

som ett hot mot ”oss” (Brune 2006:90-91). Detta konstruerar ensamkommnade flyktingbarn 

till ”de Andre”, en grupp som inte tillhör ”vi”- gemenskapen. Denna porträttering av barnen 

kan resultera i en stigmatisering då dessa oönskade egenheter avviker ifrån det önskvärda i 

samhället på ett negativt sätt. Enligt Goffman (2011) kan detta anses störa samhällets vanliga 

ordning och, som även framkommer i Brunes ovannämnda rapport, leda till att 

främlingsfientliga och diskriminerande handlingar rättfärdigas med ambition om att skydda 

Sverige ifrån hotet. (Goffman 2011:12–14, 34, Brune 1998:38).  

 

Vidare framkommer det att mottagandet och anländandet av flyktingar, däribland 

ensamkommnade flyktingbarn, lett till förlorad kontroll i Sverige vilket kan förklaras med 

”Vårt system är inte byggd för det här stora antalet /…/”. Den förlorade kontrollen som 

beskrivs kan tyda på att anländandet av barnen inte ingår i det normaltillstånd som råder i 

Sverige då systemet inte är skapat för det stora antalet. Detta kan indikera på att ha skapat 

oordning och ett kaotiskt läge i Sverige som kan tolkas vara oroväckande. Det framkommer 

vidare att mottagandet av ensamkommnade flyktingbarn utgjort en överbelastad arbetssituation 

för kommuner, socialtjänsten och dess personal som resulterat i en ohållbar situation där 

”Socialsekreterare går på knäna” (Swedin 2015b, Aftonbladet). Detta beskrivs ha medfört en 

oroväcka ”djup kris för socialtjänsten”. Ordval som kris och måste lösas kan associationers till 

en akut svårhanterlig situation och framställa ankomsten av ensamkommnade flyktingbarn som 

ett besvärligt och hotfullt problem som är nödvändigt att ta itu med.  

 

Belastningen beskrivs således ha lett till att myndigheternas arbete försvårats och ansträngts, 

däribland kan en bristfällig hantering av barnen utläsas genom ”dåligt med lokaler”, ”fel 

utbildad personal” och ”otillräckliga utredningar”. Ovan har det även framkommit att 

socialsekreterarnas påverkats negativt av den så kallade medförda belastningen, dock utläses 

även en effekt på ensamkommnade flyktingbarn: ”De sattes på tillfälliga boenden, fick vänta 

i månader på första mötet med Migrationsverket och sakta bröts de ner” (Göring 2015, 

Expressen). Detta kan indikera på att barnen drabbats av myndigheternas bristfälliga hantering 

vilket kan framställa de som offer. Å andra sidan kan den bristfälliga hanteringen anses vara 

en konsekvens av belastningen, som lett till att myndigheterna förlorat kontroll och blivit 
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kraftlösa. Anländandet och mottagandet av ensamkommnade flyktingbarn kan tolkas ha 

resulterat i förlorad kontroll vilket i sin tur indikerar på ett ansträngt och kaotiskt läge i Sverige. 

Detta kan framställa ensamkommnade flyktingbarn till att vara orsaken till oordning, som stör 

och sätter det svenska systemet i Sverige ur spel.  En konstruktion av barnen som skapare av 

oordning kan i enlighet med Brune tyda på en framställning av de som ett hot/fara mot Sveriges 

system (Brune 1998:38). Att betrakta barnen på detta vis kan rättfärdiga diskriminerande och 

främlingsfientliga åtgärder som i studiens fall skulle kunna vara en ålderbedömning.  

 

Förslaget om åldersbedömningar beskrivs vara en följd av att de ensamkommande 

flyktingbarnen angett fel ålder till myndigheterna, vilket skapat ett behov av att skilja vuxna 

och barn åt i syfte av att skydda barnen. Ett införande av åldersbedömningar beskrivs kunna 

säkerställa ”verkliga åldern”, öka legitimiteten i systemet genom säkrare bedömningar och 

skapa trygga miljöer för barnen. Förekomsten av att asylsökande angett fel ålder beskrivs 

kunna åtgärdas genom åldersbedömningar då det kan ”avgöra om flyktingbarnen verkligen är 

barn”. Detta skulle kunna indikera på att vuxna asylsökande framställt sig som barn. Av 

Stretmos (2014) undersökningsresultat framkommer det att ensamkommande flyktingbarn 

både porträtterats som offer, och strategiska/taktiska migranter då vuxna asylsökande uppgett 

sig vara barn vilket även återfunnits i den aktuella studien. Vidare menar Stretmo på att 

kontrollorienterade åtgärder kan vidtas i syfte av att skilja de legitima och ickelegitima 

ensamkommande flyktingbarn åt, och därigenom urskilja de taktiska/strategiska migranterna. 

I den aktuella studiens fall kan förslaget om åldersbedömningar tolkas vara en 

kontrollorienterad åtgärd som avskiljer vuxna asylsökande från barnen. Förslaget har i vissa 

fall diskuterats i sammanhang där myndigheters belastade arbetssituation beskrivits vilket kan 

indikera på åldersbedömningarna skulle kunna minska belastningen då den urskiljer på legitima 

och icke-legitima ensamkommande flyktingbarn. Detta kan skapa föreställningen av att den 

tappade kontrollen och oordningen kan upprättas med införandet av åldersbedömningar, därav 

nödvändig. Dock kan förslaget om åldersbedömningar tyda på en form av diskursiv 

diskriminering som Boréus (2005) kallar Förslag till negativ särbehandling eller beskrivningar 

som normaliserar särbehandling då ålderbedömningar endast riktar sig till ensamkommande 

flyktingbarn och inte samtliga barn. Detta kan även skapa en föreställning av ensamkommande 

flyktingbarn som objekt för en kontrollåtgärd som inte riktar sig till resterande i samhället 

vilket kan framställa de som annorlunda, därigenom inte en del av ”vi”- gemenskapen.  
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7.3  Sammantagen analys  
 
Det genomgående draget i samtliga artiklar publicerade av Aftonbladet och Expressen är främst 

två former av diskursiv diskriminering: exkludering i text och objektifiering. Den förstnämnda 

formen innebär att ensamkommande flyktingbarns röster, tankar, åsikter och upplevelser varit 

totalt frånvarande i materialet. Det har istället varit ”vi” (textförfattarna) som försett läsaren 

med beskrivningar om barnen och deras situation. Detta kan tyda på en objektifiering som görs 

av ”vi”- gemenskapen utan att ”de Andra” (ensamkommande flyktingbarn) får möjlighet att 

framföra sina behov eller känslor, och därigenom konstrueras de som objekt istället för levande 

barn (Boréus 2005:132–134). I den aktuella studiens fall återfinns exempel på objektifiering i 

den bemärkelsen att ensamkommande flyktingbarn omnämns som bland annat hot/fara, 

kostnader och vinster. Porträtteringen har även visat sig präglas av bland annat utsatthet, 

brottslighet och oordning i Sverige där det genomgående saknats inslag av barnens egna röst 

och vilja. Denna objektifiering kan, som framkommit ovan, försvåra textkonsumentens 

bekantskap med ensamkommande flyktingbarn då de inte känner till barnens individuella 

kännetecken eller upplevelser. Resultatet kan bli i att barnen anses vara främlingar och 

därigenom inte ingå i ”vi”- gemenskapen vilket kan skapa en mental distans mellan ”oss” och 

”dom”, och exkludera barnen. Likaså stigmatiseringen och ”Andrefiering” av barnen kan leda 

till exkludering då dessa anses vara bärare av oönskade egenheter däribland ”våldsamma” och 

”kriminella” som inte är eftersträvansvärda. Detta leder även till att ensamkommande 

flyktingbarn tolkas utgöra ett hot mot ”oss”, ”vår” identitet och samhällets vanliga ordning som 

i sin tur kan legitimera diskriminerande åtgärder. 

 

Som framkommit producerar media, genom den skrivna texten, kunskap och ”sanningar”om 

vår omvärld som påverkar vår verklighetsuppfattning. Den har även en oneklig roll i skapandet 

av våra samhällsnormer, attityder, föreställningar, attityder och förhållningssätt. En del av det 

analyserade materialet visar på en porträttering av ensamkommande flyktingbarn som bland 

annat utsatta, ensamma och ofrivilligt missbrukare/brottslingar vilket sammantaget tolkats som 

offer. Ur den andra delen av tidningsartiklarna utläses temat förövare där barnen framställts 

som bland annat våldsamma, farliga och skapare av oordning i Sverige. I Media and othering: 

How media discourse on migrants reflect and affects society’s tolerance (2014) framkommer 

det att media har en ytterligare effekt vid skapandet av människans logiska tänkande, beteende 

och värderingar när rapporteringen handlar om ”de Andra”, i studiens fall ensamkommande 

flyktingbarn (Kamenova, 2014:171). Diskursens beståndsdel förövare kan tolkas ha en negativ 
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inverkan på därmed på människans tänkande och världsbild. Konsekvenser av detta kan således 

bli uppkomsten av diskriminerande värderingar, annorlunda behandling, stereotypisering, 

marginalisering och förtryck (Schemer 2012:739). Å andra sidan kan de beståndsdelar av 

diskursen som beskriver ensamkommande flyktingbarn som offer, påverka och förändra den 

negativa inverkan. Detta belyses både i Medieforskningens betydelse för den journalistiska 

praktiken (2011) och Media and othering: How media discourse on migrants reflect and affects 

society’s tolerance (2014) där författarna menar på att en nyanserad rapportering kan förändra 

en negativ diskurs, således även samhällsnormer och värderingar (Kamenova 2014:180–181, 

Ljuslinder 2011). 

 

Som tidigare nämnt syns en total avsaknad av ensamkommande flyktingbarns röster, 

perspektiv och tankar i det utvalda materialet. Istället är det politiker, journalister och andra 

högt uppsatta i maktordningen som förser resten med beskrivningar vilket är en form av 

restriktion där endast individer med en viss samhällsställning, i detta fall högt upp i 

maktordningen, kommer till tals (Therborn 1981:85–87). När upprepning av liknande 

framställning återfinns vid rapportering av barnen som förövare och offer kan en form 

”common sense”, allmängiltig kunskap, skapas (Fairclough 2015:79–80). Kunskapen som 

förmedlas har större möjlighet att legitimeras som en ”sanning” då den utgivs av de 

överordnade i maktordningen (Winther Jörgensen & Phillips 2000:20). Den upprepade 

kunskapen skapar vidare en etablerad kunskap som utgör en utestängningsmekanism som 

innebär att den kan kontrollera vad som är godtagbart att skriva i andra texter, vilket försvårar 

textkonsumentens möjlighet till att finna nya perspektiv (Bergström & Boreus 2005:226). Detta 

innebär att den förmedlade ”sanningsbilden”, som i viss utsträckning införlivas av 

textkonsumenten, kontrolleras och styrs i hög grad av textförfattarens perspektiv. Detta 

påverkar textkonsumentens attityder, tankar och i vissa fall agerande i en bestämd riktning 

vilket beskrivs vara en dold makt (Bergström & Boréus 2005:13–14). Exempelvis kan en 

kontinuerlig rapportering och framställning av ensamkommande flyktingbarn som kriminella 

eller våldsamma införlivas av textkonsumenten som en ”sanning” vilket kan resultera i ett 

avståndstagande, diskriminerade värderingar och förtryck (Ljuslinder 2011). 

 

 



 42 

8.  Diskussion  

Studien har syftat till att undersöka hur ensamkommande flyktingbarn framställts i 50 utvalda 

elektroniska ledare, debatt- och nyhetsartiklar publicerade av Aftonbladet och Expressen.  För 

att besvara syftet har två frågeställningar formulerats: 

 

1.   Hur ser diskursen om ensamkommande flyktingbarn ut i de utvalda tidningsartiklarna?  

2.   Hur konstrueras bilden av ensamkommande flyktingbarn i de utvalda tidningsartik-

larna?  

 

Resultatet och analysen av empirin visar på att diskursen om ensamkommande flyktingbarn 

huvudsakligen innehåller två olika teman eller beståndsdelar som benämnts offer och förövare. 

I det förstnämnda temat konstrueras barnen som utsatta, drabbade, traumatiserade, ofrivilligt 

brottslingar med mera. Samtidigt syns en framställning av de som skapare av oordning i 

Sverige, farliga, våldsamma och kriminella i temat förövare. Konsekvenserna av denna 

framställning har sammantagit visat på stigmatisering, ”Andrefiering”, objektifiering och 

exkludering i text. Kunskapen om ensamkommande flyktingbarn som utläses ur diskursens 

beståndsdelar kan skapa ”sanningar” som i viss utsträckning införlivas av textkonsumenten. I 

och med att kunskapen utgetts av journalister och politiker som är högt uppsatta i 

maktordningen, kan den legitimeras som ”sanning” och ha ett stort inflytande i skapandet av 

våra föreställningar, attityder och förhållningssätt. Dock kan diskursens beståndsdelar tolkas 

vara två motpoler till varandra, och därigenom kan den eventuellt negativa inverkan som 

förövare har människans föreställningar nyanseras och därigenom reduceras med hjälp av 

temat offer.  

 

Framställningen av ensamkommande flyktingbarn, kan skilja sig åt beroende på kontext och 

tid. Det har framkommit att studiens resultat till stor del är likt tidigare forskningen vilket var 

väntat då majoriteten utförts på senare tid mellan åren 2006–2014. Detta innebär således att 

ensamkommande flyktingbarn, i likhet med tidigare forskning, beskrivits som utsatta, offer, 

sexuellt utnyttjade, ”de Andra” samt strategiska migranter. Det har dock varit förvånansvärt att 

den aktuella studiens resultat till stor del stämmer överens med Ylva Brunes (1998) antologi 

Mörk magi i vita medier som skrevs för ungefär två decennier sedan, där flyktingarna beskrivs 

som ett hot på väg till Sverige. I vår studie kan detta utläses genom att ensamkommande 

flyktingbarn porträtterats hot/fara för Sveriges system, myndigheter och samhälle. Brune 
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menar på att en sådan framställning kan rättfärdiga främlingsfientliga handlingar vilket skulle 

kunna vara den aktuella diskussionen om åldersbedömningar, då den endast riktar sig mot 

ensamkommande flyktingbarn.  

 

En kritisk reflektion kring medias framställning är ytterst viktigt av ett flertal skäl. Bilden av 

bland annat ensamkommande flyktingbarn konstrueras i majoriteten av fallen utifrån 

högstatusgruppers, däribland journalister, egna syften och föreställningar. Detta benämner 

Fariclough (2015) som ojämna maktförhållanden mellan olika grupper i samhället. Dessa 

textförfattare har en ensamrätt till att avgöra val av perspektiv och information vilket innebär 

att ”sanningsbilden” i viss utsträckning kontrolleras och styrs av textförfattaren, och är därav 

påverkad och vinklad (Fairclough 2015:6–7). Mot bakgrund av detta och den stora påverkan 

som diskurser kan ha på skapandet av individers attityder och handlingar anser vi att ett kritiskt 

förhållningssätt är väsentligt. Vi menar vidare på de ett kritiskt förhållningsättet behöver intas 

i både allmänna och yrkesrelaterade sammanhang vid läsning av medietext. Detta då media 

har, i enligt med Kamenova, en ytterligare effekt vid skapandet av värderingar och attityder 

när det talas som ”de Andra”, i detta fall ensamkommande flyktingbarn (Kamenova 2014:171).  

Framställningen av barnen kan även påverka yrkessamma inom socialt arbete bemötande och 

agerande gentemot barnen, vilket är en ännu anledning till att förhålla sig kritiskt. Resultatet 

påvisade även en framställning av barnen som orsaken till en belastad arbetssituation för bland 

annat socialsekreterare. En sådan framställning av gruppen kan medföra konsekvenser för 

yrkesområdet då yrkesverksamma kan komma att ta avstånd från arbetet, som i sin tur kan leda 

till en fortsatt arbetsbelastning på grund av brist på personal.  Dock är det viktiga att poängtera 

att den verklighetsuppfattning, kunskap och ”sanning” som diskruser förmedlar inte alltid 

införlivas eller påverkar samtliga textkonsumenters tänkande.  

 

Utrymmet och tiden för denna uppsats har lett till vissa begräsningar av bland annat tidsperiod 

och val av empiriskt material vilket kan ha påverkat resultat- och analysavsnittet. Att 

ensamkommande flyktingbarn skildras som utsatta, offer, hot/fara, brottsliga och en belastning 

för Sveriges system kan bero på studiens val av tidsperiod. Den valda perioden omfattades av 

en tid där ett stort antal asylsökande vuxna och barn, även kallad flyktingvågen, tog sig till 

Sverige. Rapporteringen präglades av både solidariska, däribland medkänsla för barnens 

utsatthet, och problematiska händelser som de flertals bränderna på asylboenden. I och med att 

materialet avgränsats till september 2015-februari 2016 kan det skett stora förändringar idag 

inom diskursen och framställningen av ensamkommande flyktingbarn både händelse- och 
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beskrivningsmässigt. Detta kan således innebära ett mer variet och nyanserat resultat. Vid 

större tidsram och sidantal hade vi även valt att undersöka likheter och skillnader mellan olika 

tidningar och perioder. Det är viktigt att poängtera att flyktingsituationen och 

uppmärksamheten kring den har varit stor under uppsatsens valda tidsperiod september 2015-

februari 2016, men trots det har det varit i vissa fall varit svårt att hitta artiklar som presenterat 

olika beskrivningar av barnen. Vi har trots svårigheterna försökt framföra diskursen om 

ensamkommande flyktingbarn på ett nyanserat och begripligt sätt genom att noggrant analysera 

det utvalda materialet. 

 

Studien har slutligen ökat kunskapen om hur grupper, ensamkommande flyktingbarn i 

synnerlighet, skildras i media, dess påverkan på individers tänkande samt 

verklighetsuppfattning.  

 

8.1  Förslag på vidare forskning 
 

Denna studie grundar sig i ett material som är två år gammalt och under en period som Sverige 

tog emot ett stort antal flyktingar. Det skulle vara av intresse att utföra en ny studie om hur 

ensamkommande flyktingbarn framställs i media utifrån aktuell tidpunkt. En forskning som 

uppmärksammar barnens situation och barnens egna upplevelser av medias framställning samt 

Sveriges mottagande skulle även vara av intresse. Det skulle även vara av vikt att forska kring 

hur kommuner och socialtjänster utreder och bemöter dessa barn. Detta då studiens resultat 

påvisar att kommuner och dess socialtjänster varit överbelastade och att utredningar av 

ensamkommande flyktingbarn varit otillräckliga. Vi anser även att forskning kring hur 

socialsekreterare upplever arbetet med barnen behöver bedrivas då dessa barn utgör en ny 

klient krets, men även för att medias framställning kan påverka individers attityder, bemötande 

och uppfattning gentemot olika grupper och fenomen. Det kan i sin tur medföra konsekvenser 

i samhället och för yrkesverksamma inom socialt arbete. Slutligen kan forskning kring barnens 

egna berättelser vara av intresse att uppmärksamma då vi redan vid första stadiet av 

materialinsamlingen lade märke till att inget ensamkommande flyktingbarn fått komma till tals 

utan deras situation har endast beskrivits av textförfattarna. Det framgår samtidigt inte om 

något ensamkommande flyktingbarn tillfrågats eller inte. Slutligen är det återigen viktigt att 

poängtera att forskning om flyktingar generellt behöver bedrivas utifrån flera perspektiv, detta 

föra att öka kunskapen, ”sanningar” och perspektiven om gruppen.  
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