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Abstract 

Title: Unaccompanied refugee children – harmless or threatening   

Authors: Nikki Noshiravan & Melisa Radivojevic 

 

The aim of this study is to examine how media describes unaccompanied refugee children and what is 

mediated to the society by looking at how the children are described in selected digital news articles. We 

have analyzed articles published in October 2015 from five swedish digital newspapers these are 

Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Sydsvenskan and Göteborgs-Posten. By using the keyword 

“refugee children” while searching through the articles we came up with our material which is based on 

a total of 61 articles. Using a qualitative research method we did a textual analysis on total 61 articles. 

The material revealed a number of themes that are repeated. These categories were: age-related, 

migration journey, "the Others", abuse, mistrust, health, knowledge, behavior, crime, burden, 

objectification, and lastly the present and future. To analyze the results have theories of power, 

intersectionality and stigma been used. The result of the study shows that newspapers produce two 

opposite images of unaccompanied children. The children were described as either harmless and kind or 

threathening, intimidating and dangerous. Even in one and the same paper there could be two different 

representations. 
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Sammanfattning 

Titel: Ensamkommande barn – harmlösa eller hotfulla?  

Författare: Nikki Noshiravan och Melisa Radivojevic 

 

Denna studie tar avstamp i den mediala beskrivningen av ensamkommande barn. Syftet med denna 

uppsats är att undersöka på vilket sätt media beskriver ensamkommande flyktingbarn och vilken syn på 

dessa barn förmedlas till samhället genom att se hur barnen framställs i utvalda digitala nyhetsartiklar. 

Genom en kvalitativ textanalys har vi undersökt artiklar publicerade oktober 2015 i tidningarna 

Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Sydsvenskan och Göteborgs-Posten som innehåller sökordet 

”flyktingbarn”. Vårt material baseras på totalt 61 artiklar från ovannämnda tidningar. Vid genomläsning 

av materialet framkom vissa teman som upprepades. Dessa kategorier var; åldersrelaterat, flyktresan, 

“De Andra”, missförhållanden, misstro, hälsa, kunskap, beteende, brott, börda, objektifiering, samt nutid 

och framtid. För att analysera resultatet har teorierna makt, intersektionalitet samt stigma använts. 

Studiens resultat visar att tidningarna framställer två skilda och motsatta bilder av ensamkommande 

barn. Barnen framställdes som antingen harmlösa, goda eller hotfulla, farliga och främmande. Även i en 

och samma tidning kunde det finnas två skilda framställningar. 

 

Nyckelord: ensamkommande barn, asylsökande barn, flyktingbarn, media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Denna uppsats är skriven tillsammans med båda uppsatsförfattarna. Uppsatsskrivandet har varit väldigt 

intressant och givande för oss som inte är så insatta i ämnet. Vi vill förutom att tacka varandra för visat 

tålamod under en hektiskt tidspressad period även tacka vår handledare Minoo Alinia, för sina 

synpunkter och guidning under vår arbetsprocess.  

 

Nikki Noshiravan och Melisa Radivojevic 

Stockholm 

2016-01-15 
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1 Inledning  

Vi är beroende av media för att kunna se omvärlden, och genom det vi ser och hör bildar vi en 

uppfattning om världen och samhället vi bor i. Nyheter och information tas ofta av olika medier vars 

nyhetsartiklar sprids snabbt genom den digitala världen. Det kan bland annat vara radio, TV-inslag, 

papperstidningar, digitala nyhetsartiklar med mera. Alla människor har förutfattade meningar och media 

kan, medvetet eller omedvetet, antingen bekräfta våra fördomar eller ge oss en motbild. Media har 

makten att ge (eller inte ge) olika synvinklar och framställa information som kan skada eller gynna 

individer eller grupper. 

 

Som Bengt Johansson nämner i sin avhandling
1
 bedöms generellt sätt medias tillförlitlighet som stor och 

slutsatsen var att om medierna skriver om något som en har erfarenhet ifrån så ses medias bild som mer 

bekräftande, oavsett om den stämmer eller inte. Beroende på språket media använder vid benämningen 

om flyktingar, invandrare och så vidare kan således vår bild av en grupp eller individer påverkas. Om 

flyktingar beskrivs som harmlösa i media, kan det vi tycker och tror om dem bli mer positivt. Om vissa 

å andra sidan beskrivs som hotfulla, kan det vi tycker och tänker bli mer negativt.  Beroende på vad för 

formuleringar som använts kan händelser eller personer framställas på olika sätt som eventuellt leder till 

konsekvenser för de som är föremål till dessa diskurser. Media har alltså makten att ge olika perspektiv, 

och vad som framställs påverkar samhället beroende på vad för bild media konstruerar. Medias 

formuleringar och beskrivningar har därav en betydande roll.  

 

Det är slutet av november år 2015. Flyktingar är ett högaktuellt och hett ämne i debatten och vid 

skrivandet av uppsatsen har det skett stora förändringar på bara några månader. Sveriges 

migrationspolitik har gått från att vi ska öppna våra gränser till att vi måste stänga våra gränser. 

Migrationsverkets prognos visar att ca 30 000 ensamkommande flyktingbarn väntas komma bara i år
2
 

och socialarbetare är under hög press. Det har även beslutats att ensamkommande flyktingbarn enbart 

ska få tidsbegränsade uppehållstillstånd istället för permanenta uppehållstillstånd.
3
  

 

                                                 

1
 Johansson, B. Gör mediabilden rättvisa?. I Medborgarna, regionen och flernivådemokratin: [Elektronisk resurs] Skåne 

2006,Nilsson, Lennart & Antoni, Rudolf (red.). Göteborg: SOM-institutet, 2008 
Tillgänglig: < https://guoa.ub.gu.se/bitstream/2077/26527/1/gupea_2077_26527_1.pdf  > (Hämtad 2015-01-03) 
2
 Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos: oktober 2015 

Tillgänglig: 
<http://www.migrationsverket.se/download/18.23e76fe91505855cf767e4/1445526069526/Migrationsverkets+oktoberpro
gnos+2015+P5-15.pdf> (Hämtad 2016-12-15) 
3
 Se förklaring nedan under avsnittet centrala begrepp 

http://www.som.gu.se/publicerat/bocker/bokforteckning/medborgarna__regionen_och_flernivademokratin
http://www.som.gu.se/publicerat/bocker/bokforteckning/medborgarna__regionen_och_flernivademokratin
http://www.migrationsverket.se/download/18.23e76fe91505855cf767e4/1445526069526/Migrationsverkets+oktoberprognos+2015+P5-15.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.23e76fe91505855cf767e4/1445526069526/Migrationsverkets+oktoberprognos+2015+P5-15.pdf
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De ensamkommande flyktingbarnen är en utsatt grupp i samhället som varit med om mycket. Bland dem 

första som kommer i kontakt med ensamkommande flyktingbarn är socialarbetare, och det är de som 

bland annat ska se till att de är trygga och får tak över huvudet. Det är därför viktigt att socialarbetare, 

men även samhället, inte har fördomar eller hyser agg mot barnen för att på bästa möjliga sätt försöka 

hjälpa och ge dem trygghet samt hjälpa dem med integreringen i samhället.  

 

Vi finner övergången från öppenhet och euforin bland politiker och volontärer till en restriktiv 

framhållning, samt medias omedvetna påverkan på oss väldigt intressant. Trots att Sverige är ett av de 

stora mottagarländerna ser forskarna att det finns så begränsat med forskning om de ensamkommandes 

situation att det inte går att få en helhetsbild av dem.
4
I och med medias makt att konstruera och påverka 

vår bild av bland ensamkommande flyktingbarn vill vi därför i denna uppsats undersöka hur 

ensamkommande flyktingbarn beskrivs i media i och med att media är så synligt och tillgängligt i 

dagens samhälle.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt media beskriver ensamkommande flyktingbarn, 

och vilken syn av dessa barn som förmedlas till samhället. Detta genom att se hur barnen framställs i 

utvalda digitala nyhetsartiklar.  

 

1.3 Frågeställningar 

- Hur framställs ensamkommande barn i utvalda svenska digitala nyhetsartiklar från första oktober till 

sista oktober 2015? 

- Vilka föreställningar om de ensamkommande barnen kan komma att skapas vid läsandet av dessa 

digitala nyhetsartiklar under den valda tidsperioden? 

 

 

1.4 Uppsatsdisposition 

Studiens är indelad i sju avsnitt där vi i första avsnittet börjar med en inledande förklaring till studiens 

syfte och frågeställningar samt en kort förklaring av centrala begrepp inom området. I vårt andra avsnitt 

tar vi upp en bakgrund om hur asylprocessen och åldersbedömningar går till för ensamkommande barn. 

Under det tredje avsnittet tar vi upp tidigare forskning som ses som relevant för vår studie och 

                                                 

4
 Brunnberg, Elinor, Borg, Rose-Marie & Fridström, Camilla. Ensamkommande barn: en forskningsöversikt. 1. uppl. 

Studentlitteratur, Malmö, 2011 
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presenterar en forskningsöversikt om ensamkommande barn och ”de Andra” i media. I fjärde avsnittet 

presenteras metodavsnittet med vår vetenskapliga utgångspunkt, hur vi genomfört en kvalitativ 

diskursanalys, vårt urval och tillvägagångssätt samt problematisering av metodval. Det femte avsnittet 

redogör studiens teoretiska perspektiv med de valda teorierna intersektionalitet, makt och stigma som 

ska ge en djupare förståelse för nästkommande avsnitt. I sjätte avsnittet presenteras studiens resultat och 

analys som har delats upp i två underrubriker efter våra valda frågeställningar. Då vissa kategorier har 

framkommit i resultatet har vi även underkategorier enligt dessa kategorier. Studien avslutas i det 

avsnittet med en sammanfattande diskussion där studiens resultat och poäng återges samt förslag på 

framtida forskning. 

 

1.5 Centrala begrepp 

I detta avsnitt kommer vi att presentera definitionen av framkommande begrepp som ses relevanta för 

vår studie. Detta för att läsaren ska få en överblick och förståelse för vissa valda benämningar i 

materialet och en djupare förståelse för studiens material. 

 

1.5.1 Definition av barn 

Enligt första artikeln i barnkonventionen samt 2 kap. 1 § 2st. SoL är barn varje individ under 18 år.  

 

1.5.2 Ensamkommande barn 

Ensamkommande barn är asylsökande som är under 18 år, samt som kommer till Sverige utan någon 

förälder eller vårdnadshavare.
5
  

 

1.5.3 Asylsökande 

En asylsökande är en utländsk medborgare som tagit sig till Sverige för att begära skydd, men som ännu 

inte fått sin ansökan slutligt prövad eller beslutad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.
6
 

 

1.5.4 Flykting 

En flykting är en utlänning som har ansökt om asyl samt fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av 

flyktingskäl.
7
 

 

                                                 

5
 Migrationsverket, “Ordförklaringar”, 2015-09-03. 

Tillgängligt: http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Ordforklaringar.html#t (Hämtat 2015-12-15) 
6
 Ibid. 

7
 Ibid. 

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Ordforklaringar.html#t
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1.5.5 Tidsbegränsat uppehållstillstånd, TUT 

Ett uppehållstillstånd som endast gäller för en viss tid.
8
  

 

1.5.6 Permanent uppehållstillstånd, PUT 

Ett uppehållstillstånd som gör att en utländsk medborgare har permanent tillstånd att arbeta och leva i 

Sverige. Tillståndet gäller under obegränsad tid och gäller så länge personen är bosatt i Sverige.
9
 

 

1.5.7 Barnets bästa  

Med barnets bästa menas med att alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av “offentliga eller 

privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 

skall barnets bästa komma i främsta rummet”.
10

 

 

2 Bakgrund  

I detta avsnitt kommer vi redogöra för själva bakgrundsprocessen som de ensamkommande 

flyktingbarnen får gå igenom när de söker asyl i Sverige. Det innefattar både Migrationsverkets 

asylprocess samt åldersbedömningen som utreds ifall det asylsökande barnet inte har några 

identitetshandlingar eller när det råder osäkerhet kring barnets ålder. Vi har valt att placera detta under 

avsnittet bakgrund då vi anser att man får en mer kontextuell och djupare uppfattning av studiens empiri 

om man först förstår dessa processer. 

 

2.1 Asylprocessen för ensamkommande barn 

När ett minderårigt barn kommer till Sverige för att söka asyl blir flera olika yrkeskategorier inblandade 

i själva asylprocessen. Socialtjänsten kontaktas i den kommun barnet befinner sig i vilka även ansvarar 

för att barnet får den stöd och hjälp den behöver genom att utse en god man, boende och skola. Även 

Landstinget ansvarar för att barnet ska få samma hälso- och sjukvård som resterande bosatta barn. Om 

det visar sig att barnet sökt asyl i annat land, ett så kallat ”Dublinärende”, blir barnet tillbakaskickat till 

det land barnet först sökt asyl i. I resterande fall påbörjas ett utredningssamtal där barnet tillsammans 

                                                 

8
 Ibid. 

9
 Ibid. 

10
 Unicef. Barnkonventionen.  

Tillgängligt: <https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full> (Hämtad 2016-01-03) 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full


5 

 

med sin utnämnde gode man träffar en tjänsteman från Migrationsverket för att kunna få fram 

information om barnets identitet och familj. 
11

  

 

Vid en asylutredning blir barnet tilldelat ett offentligt biträde, och i samtal med en tjänsteman från 

Migrationsverket samt sin gode man får barnet berätta om varför denne söker asyl i Sverige. I vissa fall 

behövs även en utökad utredning som exempelvis åldersbedömning av barnet. Efter detta är klart får 

barnet beslut om denne fått uppehållstillstånd eller inte. Om beslutet är negativt kan barnet med hjälp av 

sitt offentliga biträde överklaga till Migrationsdomstolen. Skulle barnet bli utvisat blir de kallat på ett 

återvändandesamtal med sin god man och en tjänsteman från Migrationsverket där de samtalar om resan 

tillbaka till hemlandet. De barn som fått positivt besked om uppehållstillstånd får hjälp av socialtjänsten 

på angiven kommun och barnets utvalda god man med resterande behov. En månad efter beslutet skrivs 

barnet ut ur Migrationsverket. 
12

  

 

2.2 Åldersbedömning 

Migrationsverket har tillsammans med Socialstyrelsen tagit fram rekommendationer för hur en ska gå 

tillväga kring den medicinska åldersbedömningen av ensamkommande barn i övre tonåren samt barn i 

anknytningsärenden. Detta utreds när identitetshandlingar inte finns eller att det råder en osäkerhet kring 

barnets ålder.
13

 I denna ingår vissa medicinska metoder som kan underlätta denna process så som; 

pediatrisk undersökning av psykosocial mognad, allmän kroppsundersökning, pubertet, längd/vikt, 

sjukdomstillstånd som kan påverka tillväxt eller utvecklingsprocessen samt en antropometrisk 

bedömning även förklarat med strukturella och funktionella kroppsmått. Det ingår även handleds- och 

tandröntgen för se till tand- och skelettmognaden.
14

 Socialstyrelsen påpekar dock att de radiologiska 

metoderna visar på +/-2 - +/-4 år men ska användas för att minska risken för felbedömning och för att 

kunna ge ett underlag för beslutsfattandet i asylprocessen. I dessa rekommendationer betonar dem att 

objektivitet, kvalitet, vetenskaplighet, rättssäkerhet alltid ska eftersträvas. Även att barnets bästa enligt 

bankonventionen ska kunna tillgodoses och det förklaras att det är oacceptabelt att använda sig av 

ovetenskapliga metoder så som utseendesbedömning.  Man ska även betona att samtliga undersökningar 

                                                 

11
 Migrationsverket. Information om ensamkommande barn. 2015-08. 

Tillgänglig:<http://www.migrationsverket.se/download/18.23e76fe91505855cf7624b7/1447339720718/Ensamkommande
+barn+-+Andra+akt%C3%B6rer.ppt> (Hämtad 2015-12-16). 
12

 Ibid. 
13

 Socialstyrelsen. Medicinsk åldersbedömning för barn i övre tonåren. 2012-06-26 
Tillgänglig:<http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18780/2012-6-54.pdf> (Hämtad 2015-12-15) 
14

 Svenska Barnläkarföreningen. Medicinsk åldersbedömning av barn i övre tonåren – instruktioner för 
barnläkarundersökning.  Svenska Barnläkarföreningen. 2014-01-16 Tillgänglig:<http://www.barnlakarforeningen.se/wp-
content/uploads/2014/05/Instruktion_Barnmedicinsk-aldersbedomning-BLF_140116.pdf> (Hämtad 2015-12-15) 

http://www.migrationsverket.se/download/18.23e76fe91505855cf7624b7/1447339720718/Ensamkommande+barn+-+Andra+akt%C3%B6rer.ppt
http://www.migrationsverket.se/download/18.23e76fe91505855cf7624b7/1447339720718/Ensamkommande+barn+-+Andra+akt%C3%B6rer.ppt
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18780/2012-6-54.pdf
http://www.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/2014/05/Instruktion_Barnmedicinsk-aldersbedomning-BLF_140116.pdf
http://www.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/2014/05/Instruktion_Barnmedicinsk-aldersbedomning-BLF_140116.pdf
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ska ses som frivilliga och att de involverade har informerats om syftet och innebörden av dessa 

undersökningar. Vill barnet inte göra dessa utredningar är det ens handläggare på migrationsverket som 

bedömer barnets ålder efter att ha samtalat med denne. Socialstyrelsen skriver även att det framkommer 

av art. 17.5 i asylprocedurdirektivet att samtliga medlemsstater får använda sig av läkarundersökningar 

för att kunna fastställa åldern på ensamkommande flyktingbarn, men att det enligt art. 17.6 alltid ska 

göras i tänk med barnets bästa.
15

  

 

Då det råder stor osäkerhet kring dessa åldersbedömningar ska Migrationsverket och Socialstyrelsen 

sträva efter att ha en sammantagande bedömning av allt utredningsmaterial. Detta eftersom felaktiga 

bedömningar kan bidra till att enskilda barn kan nekas de särskilda skydd som de har rätt till enligt 

internationella konventioner och den svenska lagstigstiftningen. Socialstyrelsen konstaterar även att fast 

dessa följs så finns det i dagsläget varken finns en medicinsk eller psykosocial åldersbedömning som 

exakt skulle kunna fastställa barnets biologiska ålder. Av den anledningen håller man på att se över 

dessa rekommendationer och hur det kan förbättras, vilket förväntas bli klart i början av 2016. 

 

3 Tidigare forskning 

Vi har genom Google Scholar och Söderscholar sökt efter forskning kring framställningen av 

ensamkommande barn men insett att det inte finns mycket forskning på detta ämne. Det finns mycket 

om ensamkommande barns hälsa och flyktingar samt invandrare (vuxna) i media men inget konkret om 

just ensamkommande barn i media. De valda forskningarna är dock fortfarande relevant och går att 

användas för vår studie. I avsnittet om tidigare forskning har vi således delat upp forskningen i två delar. 

Den ena handlar om ensamkommande, och den andra om medias syn på ”de Andra”. 

 

3.1 Ensamkommande barn 

Vid sökandet efter forskning som belyser ensamkommande flyktingbarn i svensk kontext fann vi väldigt 

lite, vilket forskarna själva påpekar. Det som finns är mestadels angående barnens hälsa. I och med att vi 

har en del material som belyser barnens hälsa är det relevant att se vad den forskning som finns säger 

om detta.  

                                                 

15
 Socialstyrelsen. Medicinsk åldersbedömning för barn i övre tonåren. 2012-06-26 

Tillgänglig:<http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18780/2012-6-54.pdf> (Hämtad 2015-12-15) 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18780/2012-6-54.pdf
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I rapporten Ensamkommande barn: en forskningsöversikt
16

 presenteras dels barns situation i Sverige och 

dels en presentation där nationell och internationell forskning lyfts fram. Rapporten har två syften, varav 

en av dem är relevant för vår studie. Delsyftet och det forskarna har gjort är en systematisk 

databassökning av vetenskapliga artiklar mellan år 2000-2010 rörande erfarenheter, upplevelser, 

omhändertagande i ankomstland och läget efter beslut eller avvisning utifrån ett barnrättsligt samt 

socialpsykologiskt perspektiv.  

 

De ensamkommande barnen har oavsett bakgrund, ålder, kön och motiv för flykt den gemensamma 

erfarenheten av att ha brutit med sin invanda miljö, sina föräldrar/vårdnadshavare och sitt sociala 

nätverk. De vanligaste anledningarna för flykt är att barnens föräldrar är döda eller mördats, att familjen 

är förföljda, och att familjen har försvunnit eller fängslats. Vissa barn har själva blivit utsatta för våld 

eller sexuella övergrepp. Ju mindre barnen har varit vid uppbrottet med vårdnadshavarna, desto mindre 

har de blivit påverkade senare i livet. Många barn är även oroliga för familjens hälsa eller känner 

lidande på grund av förlust. Bibehållandet av kontakt med familjen och sin kultur har visat sig ha en 

positiv inverkan på barnets välbefinnande. 

 

Faktorer som förhindrar eller försvårar integreringen i samhället, såsom värdlandets syn på flyktingar 

eller inga vänner kan leda till dåligt självförtroende och psykisk ohälsa. Vidare lider ensamkommande 

barn i högre utsträckning av psykiatriska sjukdomar (bl. a. PSTD, depression, och ångest) än barn i 

samma åldersgrupp i värdlandet och flyktingbarn som kommit med föräldrar. Utöver erfarenheterna och 

trauman i hemlandet och flyktresan kan tiden som asylsökande i det nya landet vara traumatiskt då de 

måste bevisa sina asylskäl samt legitimera sin ålder som inte går att vetenskapligt bevisa. Utöver den 

psykiska ohälsan som många av barnen har kan de ibland även ha fysiska skador såsom matförgiftning, 

hepatit och skelettrelaterade problem. Den dåliga hälsan kan leda till emotionella- och beteendemässiga 

problem, vilket i studier visar sig vara högre bland ensamkommande flyktingbarn än infödda barn i 

landet (oavsett etnicitet) som lever i stabila förhållanden.
17

 

 

 

                                                 

16
 Brunnberg, Elinor, Borg, Rose-Marie & Fridström, Camilla. Ensamkommande barn: en forskningsöversikt. 1. uppl. 

Studentlitteratur, Malmö, 2011 
17

 Ibid. 
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3.2 Medias syn på “de Andra”  

 

3.2.1 Koloniala blickar 

Ericson, Molina och Ristilammi har i sin mediastudie kallad Miljonprogram och media: föreställningar 

om människor och förorter (2002) analyserat föreställningen om förorten och dess invånare som kan ses 

som en bidragande orsak till ökad segregation. Skribenterna skriver i deras rapport om hur 

miljonprogramsområden framstår som en ociviliserad rumslighet med invånare som måste uppfostras, 

kontrolleras och läras upp för att komma upp i en nivå som majoritetsbefolkningen. Skribenterna 

förklarar att kolonialismen fortfarande präglar västvärldens syn på övriga världen. Förorten betraktas 

bortom normaliteten och snarare som en avvikelse från samhället. Området framställs som en mörk, 

skrämmande och ungdomligt vild, vilket tyder på en kolonial blick. Ericson, Molina och Ristilammi 

förklarar hur “de Andra”, som de använder synonymt med invandraren och främlingen, objektifieras på 

grund av den hierarkiska maktordningen som marginaliserar och isolerar dem. Vidare skriver de hur 

kolonialismen idag tar sig till uttryck genom en föreställning och/eller uppfattning till andra människor 

som möjliggör hierarkin som legitimeras då periferin (d.v.s. förorten) får och kan definieras av centrum. 

I denna studie kan centrum ses som “the West” och periferin som “the Rest”. De förklarar bland annat 

sättet att avbilda och representera de Andra som det koloniala i den mediala kontexten som sedan 

omedvetet eller medvetet kan producera och reproducera stereotypiska bilder när den väl är fastställd.
18

  

 

Även om denna studie handlar om förorten där “de Andra” bor är den relevant och kan appliceras på vår 

studie då det är samma princip fast globalt. Det är närvaron av “de Andra” som gör platsen mörk och 

skrämmande. På liknande sätt finns det denna koloniala syn och en föreställning av barnens 

ursprungsländer såsom Afghanistan och Somalia och barnen själva. Principen är således detsamma, men 

här i ett större perspektiv då de ensamkommande barnen objektifieras på grund av den maktordning som 

förekommer i samhället. Detta leder i sin tur till en marginalisering av barnen där medias syn och 

vinkling, producerar och reproducerar stereotypiska bilder om ensamkommande barnen på grund av att 

de kommer från ”främmande” länder. 

 

3.2.2 Inkludering och exkludering 

Ylva Brune (2006) har undersökt uttryck och former av diskriminering, inkludering, antirasism och 

rasism i Aftonbladet, Dagens Nyheter samt Svenska Dagbladet under två veckor. Syftet var att 

                                                 

18
 Ericsson, Urban, Molina, Irene & Ristilammi, Per-Markku. Miljonprogram och media [Elektronisk resurs]: 

föreställningar om människor och förorter. Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2002 
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undersöka om, hur och när medier upprätthåller ett “Vi och Dem” i olika former. Brune har i en tidigare 

forskning från 2004
19

 även visat hur nyhetsmedia skapat en bild av “invandrare” och upprätthållit 

skillnader genom stereotypisering. Svenskt har framställts som modernt, jämställt och fritt medan 

Mellanöstern har framställt som traditionellt, patriarkalt och förtryckande. Under de två veckorna fann 

Brune att personer med “utländsk bakgrund” i hög grad var osynliga i tidningarna. Individer och grupper 

som kan associeras med att ha “utländsk bakgrund” eller “invandrartäta förorter” framställs som 

kriminella, och balanseras inte heller ut med andra framställningar. Att det finns en frånvaro av nyheter 

som berör rasism och diskriminering förklarar Brune som en diskursiv diskriminering där röster och 

perspektiv av “de Andra” utesluts.
20

  

 

Vid flyktingfrågor är det polisen som många gånger är huvudkälla vilket innebär att en skapar en bild 

om det mångetniska samhället och Sverige som invandringsland utifrån polisiära perspektiv och 

verksamhet. Polisers utsagor ses som trovärdiga, men samtidigt skriver Brune att journalister ibland 

“tvättar” eller censurerar rasistiska och nedvärderande utsagor från polisen i syfte att presentera nyheten 

i neutralt skick. Detta är problematiskt då dessa “tvättade” utsagor utgår från främlingsfientliga 

perspektiv. Som exempel på “neutrala” nyhetstexter som ändå fungerar som främlingsskapande är 

nyheter där flyktingar framställs i termer av kostnad, antal och objekt för polisiära åtgärder.
21

 

 

Å andra sidan tas rasism upp i kultursidorna i de tre tidningarna. Personer med “utländsk bakgrund” 

inkluderas även i bevakningen och det finns fler skribenter med “utländsk bakgrund”. Brune förklarar 

att fast än målet att försöka skapa eller sträva efter en inkluderande dialog där de vill få bort tänket kring 

“Vi” och “Dem”, inkludera minoriteter och bekämpa den diskriminering samt rasism som pågår har det 

misslyckats, speciellt i Sydsvenskan. 

 

Brune förklarar genom detta att media ska sträva efter en naturlig inkludering där det innebär att 

personer som invandrat inte i första hand demokratisk ska synliggöras med invandrarfrågor, problem 

samt avvikelser utan som medborgare med samma möjligheter som resterande infödda. Brune 

framställer hur media kategoriserar invandrarna genom en nedvärderande syn och ser till deras 

                                                 

19
 Brune, Ylva. Nyheter från gränsen: tre studier i journalistik om "invandrare", flyktingar och rasistiskt våld. Institutionen för 

journalistik och masskommunikation, Univ., Diss. Göteborg: Univ., 2004,Göteborg, 2004 
20

 Brune, Ylva. Den dagliga dosen. Diskriminering i Nyheter och Bladet. I Sverige. I Mediernas vi och dom [Elektronisk resurs]: 
mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen: rapport, Leonor Camauër & Stig Arne Nohrstedt (red.), 89-122. 
Fritze, Stockholm, 2006 
Tillgänglig: <http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/86/34/fe68999e.pdf> (Hämtad 2015-11-12) 
21

 Ibid.  

http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/86/34/fe68999e.pdf
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geografiska och kulturella ursprung för att i sin tur bedömas i ständig relation till detta. De blir på så sätt 

synliggjorda som “de Andra” och avvikelser som presenteras representerar då hela gruppen och skapar 

en stigmatiserande journalistik mot immigranter.
22

  

 

3.2.3 ”de Andra” i rubrikerna  

I en attitydsundersökning från år 1993 förklarar Brune att den svenska befolkningen blivit mer restriktiv 

till flyktinginvandring än tidigare. Brune gör en kvantitativ undersökning med nyhetsmaterial under 

februari - april år 1993 där rubrikerna på något sätt berör invandrare, flyktingar och asylsökande. 

Rubriker som handlar om flyktinginvandring är mest förekommande i alla medietyper och utgör 63 % 

under perioden. Rubriker som berör integration, segregation, diskriminering, invandrarens liv, kultur 

med mera utgör 12 % och rubriker inom rasism och främlingsfientlighet utgör 7 %. Det näst största 

ämnesområdet i kvällspressen är artiklar med rubriker rörande brott i kombination med 

flyktingar/invandrare och i morgontidningarna hamnar det på tredje plats.
23

  

 

Brune ser att det skett en förändring i mediebilderna rörande invandrare och flyktingar som offer under 

1980-talet till mer aktiva roller i negativa sammanhang under 1990-talet. Den tidigare beskrivningen av 

invandrare och flyktingar på ett “missvisande” positivt sätt i journalistiken har lett till en förtroendebrist 

för medierna. Av den anledningen blev det troligtvis en förändring i journalistiken under 1990-talet. 

Brottsrapporterande artiklar med brott som snatterier och våldtäkter där förövarnas invandrarbakgrund 

anges som en slags förklaringsfaktor har ökat och flyktinginvandringen framstår oftast som ett konflikt 

artat hot som måste avvärjas.
24

  

 

Dessa studier berör inte direkt hur ensamkommande barn beskrivs i media, men är alternativ då det är 

samma fenomen av främlingskap och “de Andra”. Vi vill dock klargöra att vi inte ämnar att undersöka 

hur vuxna asylsökande, flyktingar eller invandrare framställs utan just ensamkommande barn. Med 

dessa utvalda delar vill vi försöka skapa en förståelse för de diskursiva formationerna i analysens del 

och för att få en översyn till det som redan finns inom detta fält. 

 

                                                 

22
 Ibid.  

23
 Brune, Ylva. Svenskar, invandrare och flyktingar i rubrikerna. Institutionen för journalistik och masskommunikation, 

Göteborgs univ., Göteborg, 1996 
24

 Ibid.  
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4 Metod och urval 

I detta avsnitt kommer vi att gå igenom vårt vetenskapliga förhållningssätt, metodologiska 

tillvägagångssätt samt redogöra för vilket material som ligger till grund för vårt resultat. Detta kommer 

presenteras i detta avsnitt som åtta underrubriker där vi först presenterar val av metod för att därefter 

presentera urval och kort bakgrundsfakta om valda digitala tidningar samt en avslutande metodkritik. 

 

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Den kunskap vi har om världen kan inte ses som en direkt sanning. Kunskapen är snarare en produkt av 

våra sätt att kategorisera världen, och upprätthålls genom sociala processer.
25

 Howard Becker menar att 

forskaren kan se den empiriska världen genom olika föreställningar som påverkar forskningsprocessen 

med problemformuleringar, urval och datainsamlingsmetod.
26

 Pierre Bourdieu och Loic J. D. Wacquant 

skriver att ”all data are constructions” i och med att all data konstrueras genom olika tolkningar. Den 

insamlade och presenterade datan kan således ses utifrån olika perspektiv som gör att datan kan få olika 

innebörd beroende på sammanhang. De menar även att vi inskolas med den fakta vi lär oss vilket gör att 

vi inte är medvetna om konstruktionen.
27

  

 

I denna uppsats utgår vi från att diskurser från media konstruerar hur en utsatt grupp är som individer 

och grupp, och att framställning i media har med strukturer i den hierarkiska maktordningen i samhället 

att göra. Vi anser alltså att en blir präglad av det en ser och hör i samhället och i samspel med 

människor. Dessa konstruktioner kan därför skapa sociala konsekvenser. I och med vithetsnormen och 

kvarstående kolonialt tänk med vithet som det överlägsna och bättre och ”de Andra” som inkompetenta 

är det acceptabelt med vissa beskrivningar om dem. Som Becker skriver och som vi nämnt innan har 

alltså vår föreställning om världen påverkat och styrt upplägget för denna studie.  

 

4.2 Metod 

Denna studie kommer som nämnt behandla utvalda svenska digitala mediers beskrivning av 

ensamkommande flyktingbarn. För att på bästa sätt få svar på våra frågeställningar kommer vi använda 

oss av kvalitativ textanalys. Med hjälp av textanalysen i studien vill vi kunna förstå artiklar genom att se 

vilka ordval som belyses i olika sammanhang, i vårt fall vilka ord som används för att beskriva de 

ensamkommande flyktingbarnen. Detta då vi genom textanalysen studerar olika perspektiv som bidrar 

                                                 

25
 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise. Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur, Lund, 2000 

26
 Becker, Howard. Tricks of the trade: yrkesknep för samhällsvetare. 1. uppl., Liber, Malmö, 2008 

27
 Bourdieu, Pierre & Wacquant, Loïc J. D. An invitation to reflexive sociology, Univ. of Chicago Press, Chicago, 1992 
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till att bygga upp människors föreställningar om samhället och som i sin tur påverkar relationer mellan 

grupper samt bidrar till att skapa och upprätthålla vissa identiteter
28

. Vi kommer fokusera på det 

språkliga uttrycket i artiklarna och språkanvändningen kommer vara i fokus.  

 

4.3 Textanalys 

Med textanalysen vill vi kunna förstå artiklar genom att se vad dessa belyser. Vi kommer därför att 

använda oss utav den tredje dimensionen i textanalysen som handlar om att tolka innebörder i texterna 

som står i relation till samhället och den kultur som finns runt om. Det kan handla om maktstrukturer 

och organiseringen i samhället eller som i vår studie handlar om medias beskrivning och framställning 

om de ensamkommande flyktingbarnen och den samhällspåverkan som artiklarna kan medföra
29

. Med 

den kvalitativa textanalysen vill vi fånga in helheten i artiklarnas ordval och ser därför inte till summan i 

dessa utan vill skapa en förståelse till dem. För att kunna skapa en djupare förståelse för texternas 

innehåll läser vi artiklarna flera gånger, både snabbt och djupgående för att därigenom systematisera 

artiklarna. Genom att ordna innehållet i artiklarna och formalisera till olika överblickbara kategorier 

kommer vi lyfta fram och begripliggöra innehållet i artiklarna som på ett eller annat sätt kan bidra till 

den aktiva samhällsdebatten.
30

 Det kan förklaras med att språket påverkar synen på vad och vilka vi är, 

och vår syn på världen.  

   

4.4 Abduktion som ansats 

Vi kommer gå in på materialet genom en abduktiv ansats. Patel och Davidsson beskriver det som en 

kombination av induktion och deduktion,
31

 dock ska abduktion inte endast ses som en mix av induktion 

och deduktion.
32

 Charles S Peirce (1990) förklarar att det som finns i vårt intellekt har dessförinnan 

grund i vårt sinne, det vill säga logiska tänkandets varseblivning. Med abduktion i vår metod ser vi den 

som en impuls av insikt där vi ska sätta samman något nytt i processen och försöka upptäcka det nya för 

                                                 

28
 Ahrne, Göran, Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 2., [utök. och aktualiserade] uppl., Liber, 

Stockholm, 2015 
29

 Widén, P. Analysarbete inom fältforskning. I Handbok i kvalitativ analys, Fejes Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.)  
2., utök. uppl. Stockholm: Liber, 2015 
30

 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012 
31

 Patel, Runa & Davidson, Bo. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. 4., 
[uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 
32

 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj. Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 2., [uppdaterade] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2008 
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att kunna skapa ny förståelse samt att sedan kunna stämma av mot valda existerande teorier. Genom att 

använda abduktion ser vi inte enbart en väg i vår studie, utan flera.
33

  

 

Innan vi började söka och läsa artiklar var vår tanke att det skulle komma upp en del problematiska 

formuleringar och beskrivningar om de ensamkommande flyktingbarnen. Som Pierce nämner gick vi 

således in i studien med tidigare kunskap som påverkat oss. Innan läsning av material hade vi tänkt ha 

teorier såsom etablerade och outsiders.
34

 Vid djupläsning av materialet fann vi dock att det behövs 

någon/några andra teorier för att kunna analysera materialet utifrån makt och underläge. Vi valde alltså 

teori innan vi läste oss in på materialet, men valde ytterligare teorier efter läsning av materialet och tog 

bort andra. Vi har alltså växlat mellan inläsning av teori och resultat tills vi kom fram till vilka teorier 

som är passande för studien.  

 

4.5 Urval och tillvägagångssätt  

Vi är beroende av media för att kunna se omvärlden och genom det vi ser och hör bildar vi en 

uppfattning om världen och samhället vi bor i. Nyhetsartiklar sprids snabbt genom den digitala världen 

och då dagens digitala artiklar är lättillgängliga och till viss del gratis har vi valt att fokusera på svenska 

digitala nyhetstidningar. Med hjälp av TNS Sifo
35

 har vi sökt efter de mest lästa svenska digitala 

tidningarna under augusti 2015. Detta då det var den sista utförda räckviddsrapporten vid tiden för vårt 

sökande. Enligt TNS Sifo var Aftonbladet, Svenska dagbladet, Expressen, Dagens Nyheter och 

Göteborgs-Posten de mest lästa digitala nyhetstidningarna under augusti 2015. Av den anledningen 

kommer vi använda digitala artiklar från dessa fem tidningar. Gällande begränsning av tidsperiod har vi 

valt ut artiklar skrivna i oktober 2015. Anledningen till detta är att samtliga tidningar har skrivit som 

flest artiklar relaterat till ämnet just den månaden vid skrivande stund. 

 

För att besvara vår frågeställning behövde vi något sökord för att hitta rätt. Vår vilja var att undersöka 

just ensamkommande barn, oavsett deras status i asylprocessen. Att det är just flyktingbarn och inte 

asylsökande barn har egentligen inte någon större betydelse. Vi ville även ha med material från alla 

olika avdelningar inom tidningen såsom ”nyheter”, “debatt” och “ledare”. När vi däremot sökte efter 

“ensamkommande barn” kom det upp mindre antal artiklar än det sökord vi valde senare. Exempelvis 

kom det upp 55 digitala nyhetsartiklar på Aftonbladet med sökordet “ensamkommande barn”, 64 artiklar 

                                                 

33
 Peirce, Charles. Pragmatism och kosmologi. Daidalos, Göteborg, 1990 

34
 Elias, Norbert & Scotson, John L. Etablerade och outsiders. 2. utök. och rev. uppl., Arkiv, Lund, 2010 

35
 Ett företag som utför räckviddsrapporter och mätningar under vissa månader under året 



14 

 

med sökordet “ensamkommande flyktingbarn”, 39 artiklar med “asylsökande barn” och 105 artiklar 

med endast “flyktingbarn”. Vi valde därför att använda oss av det kortare sökordet “flyktingbarn” som 

inkluderade fler artiklar. Det fanns en hel del artiklar som handlade om nyheter snarare än beskrivande 

om ensamkommande barn. De artiklar som inte var beskrivande om ensamkommande sållades därav 

bort. 

 

Utifrån vår vårt sökord “flyktingbarn” fick vi fram 105 artiklar från Aftonbladet, 79 artiklar från 

Expressen, 57 artiklar från Dagans Nyheter, 70 artiklar från Göteborgs-Posten samt 89 artiklar från 

Svenska Dagbladet. Vi har granskat artiklarna, sållat ut där det enbart var videoklipp, och letat efter 

beskrivningar av de ensamkommande flyktingbarnen. Det resulterade till att det var kvar 15 artiklar från 

Aftonbladet, 18 artiklar från Expressen, 15 artiklar från Dagens Nyheter, 12 artiklar från Göteborgs-

posten samt 19 artiklar från Svenska Dagbladet. Det blev alltså totalt 61 artiklar som vi med hjälp av 

vald metod kommer analysera för att kunna besvara vår frågeställning. Efter att noga genomläst 

materialet så framkom vissa återkommande teman vilka vi kodade ut och skapade olika kategorier av. 

De kategorier som framkom var; åldersrelaterat, flyktresan, “de Andra”, missförhållanden, misstro, 

hälsa, kunskap, beteende, brott, börda, objektifiering, samt nutid och framtid. 

 

4.6 Bakgrundsfakta om valda tidningar  

I detta avsnitt kommer vi att ge en kort bakgrund för varje tidning för att kunna få en förförståelse för 

deras visioner och mål samt hur de enligt sig själva ställer sig politiskt. Vi har valt att ta bakgrundsfakta 

från tidningarnas egna hemsidor då vi vill få fram hur de själva beskriver sig. Att vi inte valt någon 

oberoende källa har inte heller visat sig göra något då det till stor del beror på journalisten och inte 

nämnd tidning vid val av framställning och beskrivning. Vi vill därför att tyngden ska ligga på 

artiklarnas innehåll och inte tidningens bakgrund.  

 

4.6.1 Aftonbladet 

Aftonbladet är en är en av Sveriges äldsta dagstidning och är skapad av Lars Johan Hierta år 1830. 

Hierta kämpade för en yttrandefrihet, frihandel och en tvåkammarriksdag. Den gick från en stark höger 

skala i politiken för att sedan vända mot vänsterskalan. Aftonbladet sågs som en tidning i tiden som 

lyckades fånga upp ungdomsrevolten och var framsynt i arbetet mot frihet och orättvisor. Aftonbladet 

startade även 1994 sin internettidning för att kunna nå ut dygnet runt, jorden runt. Med Hiertas koncept 
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arbetar Aftonbladet efter att roa och att granska samhälle och makthavare, detta för att kunna förbättra 

samhället.
36

 

 

4.6.2 Expressen  

Expressen är en riksspridd kvällstidning som startade 1944 med aktiva verksamheter inom alla 

mediekanaler såsom tidning, på nätet samt mobiler. Den startades som motvikt till de nazistiska 

strömningarna i samhället. Expressen har från början haft liberalism, tolerans och solidaritet som 

kännemärken. Tidningen står på den enskilde människans sida och ifrågasätter makten samt försöker 

bekämpa allt som kan krympa människan och dennes möjligheter. Läsarnas åsikter står i centrum och de 

var de första som tilläts att kommentera och debattera. Expressen ser till att granska, skapa debatt och 

griper in kring beslut och nyhetshändelser samt att de ser det uppdraget som viktigare än 

redovisningsplikten.
37

 

 

4.6.3 Dagens Nyheter  

DN är en tidning som startade 1864 och är en del av bonnierkoncernen. Deras verksamheter består både 

av tidning i pappersformat och DN.se på nätet. De ser sig som oberoende, liberala och är en frisinnad 

tidning som ska vara med och hävda samhällets grundläggande värden. DN har som utgångspunkt att 

alla människor oavsett social bakgrund ska ha möjlighet att kunna förstå och engagera sig i 

gemensamma angelägenheter. Förutom detta förklarar de att verksamheten förhåller sig till en 

objektivitet som fungerar oberoende på alla plan.
38

 

 

4.6.4 Göteborgsposten  

Göteborgsposten grundades 1813 men lades ner ganska snabbt för att sedan starta upp runt 1850 - talet. 

Felix Bonnier var redaktör fram till 1872 och ambitionen var att ha en "gladlynt" och lättläst tidning.  År 

1926 tog Harry Hjörne över och med tiden blir GP en av stadens största tidning och annonsmedium.  År 

1995 startar GP på nätet och år 2000 blir det även som tabloid för att även 2010 även utkomma som 

nyhetsapp
39

. GP lägger stor vikt på trovärdighet med ett korrekt och bra språkbruk. 
40

 GP avstår även 

                                                 

36
 Från Lars Johan Hierta till våra dagar. Aftonbladet. 2000 

Tillgänglig: <http://wwwc.aftonbladet.se/amc/stefan/hist.html> (Hämtad 2015-12-28) 
37

 Om Expressen. Expressen. 2009-03-03 
Tillgänglig: <http://www.expressen.se/om-expressen/om-expressen/> (Hämtad 2015-12-28) 
38

 Om Dagens Nyheter. Dagens Nyheter. 2008-02-28. 
Tillgänglig: <http://www.dn.se/diverse/diverse-hem/om-dagens-nyheter/> (Hämtad 2015-12-28) 
39

 Wedel, Kristian. Historia. Göteborgs-Posten. 
Tillgänglig:< http://info.gp.se/om-gp/historik/> (Hämtad 2015-12-28)  
40

 Krönlein, Cecilia. Trovärdigheten – GP:s grundval. Göteborgs-Posten 
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från etnisk fakta om individer i den mån det ses som oväsentligt. Framhävandet av etnicitet så som kön, 

nationalitet, politisk tillhörighet, sexuell läggning, religiös åskådning etc. hos berörda personer saknar 

sammanhang många gånger och kan även ses som missaktande. Fokuset ligger på nyhetshändelser I 

Göteborgstrakten och Västsverige men har även plats inrikes- och utrikes valda nyheter. 
41

  

 

4.6.5 Svenska dagbladet  

SvD grundades 1884 och ses som en riksspridd morgontidning för alla plattformar. De ser tidningen 

som obunden moderat där ledarsidan har en klar värdegrund av förenad liberalism och konservatism. På 

övriga sidor finns det dock inte någon politisk tendens. SvD utgår från en humanistisk grundsyn och vill 

försvara personers integritet och okränkbarhet. De riktar sig in på både inrikes- och utrikes nyheter och 

är den andra största bland Sveriges morgontidningar. De syftar till att informera, kritiskt granska och att 

kunna driva en opinion. De har fått äran att vinna Pulitzer priset och Golden spade för den bästa 

undersökande journalistiken.
42

  

 

4.7 Rigorositet, trovärdighet och tillförlitlighet 

Fejes och Thornberg belyser frågor gällande kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier. De 

skriver att begreppen validitet och reliabilitet är svåra att applicera på kvalitativa studier och menar att 

en istället bör använda rigorositet, trovärdighet och tillförlitlighet för att mäta den kvalitativa studiens 

kvalité. För att studien ska bli så bra som möjligt gällande kvaliteten bör forskaren drivas av ett kritiskt 

och kreativt förhållningssätt. Kritiskt förhållningssätt syftar på att pröva och ifrågasätta det en gör och 

kreativt tänkande syftar till att komma på kreativa kopplingar och se nya möjligheter. Författarna tar 

även upp fallgropar som kan hota kvaliteten i analysen såsom dataöverbelastning och data som saknas.
43

  

 

I denna studie har vi försökt uppnå så god kvalité som möjligt genom att till en början avgränsa våra 

frågeställningar så det inte blir en överbelastning med alltför många artiklar som vi inte klarar av att gå 

igenom. Efter avgränsningen har vi noga valt artiklarna och gått igenom materialet ett flertal gånger för 

att undvika att missa viktig data. Vi har även kontinuerligt diskuterat materialet och slutsatser. Detta för 

att undvika att våra egna omedvetna tolkningar inte ska komma upp till ytan och påverka vårt resultat. 

                                                                                                                                                                         

Tillgänglig: <http://info.gp.se/om-gp/etiska-regler/> (Hämtad 2015-12-28)   
41

 Göteborgs-Posten – lokalsinne i världsklass. Göteborgs-Posten. 
Tillgänglig: http://info.gp.se/ (Hämtad 2015-12-28) 
42

 SvD:s publicistiska uppdrag. Svenska Dagbladet. 
Tillgänglig: <https://kundservice.svd.se/Ovrigt/Om-SvD/SvDs-publicistiska-uppdrag-/> (Hämtad 2015-12-28) 
43

 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.). Handbok i kvalitativ analys. 2., utök. uppl., Liber, Stockholm, 2015 
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För att få fram det kreativa och se nya möjligheter har vi gått igenom ett antal olika teorier samt gått 

igenom det slutgiltiga materialet ett flertal gånger för att se nya kopplingar. 

 

Håkan Jönson nämner i boken Sociala problem som perspektiv: en ansats för forskning & socialt arbete 

tre problematiska tendenser som ofta uppkommer i studenters uppsatser; inifråntendensen, 

överrocktendensen och vittnestendensen. Inifråntendensen handlar om att teorin i uppsatsen väljs utifrån 

annat än syfte och forskningsfråga/or, överrocktendensen handlar att använda teorin som ett verktyg i 

analysen och inte som en slags bortförklaring och vittnestendensen handlar om att inte bara bekräfta att 

teorin stämmer utifrån experterna.
44

 Detta gör vi genom att hela tiden gå tillbaka till vårt syfte för att se 

att vi studerar det vi ämnar att studera. Genom att använda en abduktiv ansats och använda teorin för att 

skapa djupare förståelse istället för att se dessa som bortförklaringar eller endast en bekräftelse av 

teorierna så undviker vi de tre problematiska tendenserna. Detta för att just undvika att våra egna 

omedvetna tolkningar inte ska komma upp till ytan och påverka vårt empiriska resultat. Vidare gällande 

inifråntendensen har vi stämt av att våra valda teorier i studien passar med vår handledare, och sedan 

försökt att på bästa möjliga sätt använda teorierna som ett verktyg i analysen för att inte enbart bekräfta 

dem.  

 

4.8 Metodkritik  

Alla forskare är präglade av egna erfarenheter vilket innebär att forskningen börjar med vissa 

förutsättningar och tankar. Hypotesen formuleras alltså utifrån tidigare erfarenhet vilket leder till att 

andra alternativa tolkningar utesluts. Att göra en textanalys utifrån en abduktiv ansats är således inget 

undantag. Det var alltså av stor vikt att vi i vår studie försökte se bortom våra egna erfarenheter och 

vidgade vår syn så den hypotetiska teorin inte bekräftades i det deduktiva steget i abduktionen.
45

 Att gå 

tillväga genom en abduktiv ansats hjälpte oss motverka detta genom den växelverkan som görs mellan 

material och teori som gör att en måste bli öppen för olika tolkningar. 

 

Vidare är det möjligt att studien hade fått olika resultat beroende på om vilken månad under året som 

ligger till grund för studien. Detta skulle med stor sannolikhet ha påverkat utgången i materialets 

resultat. Vår uppfattning är att det var mer allmän eufori bland många invånare att hjälpa till på olika 

sätt samt positiva skrivningar i media vid augusti och september och att det började dra sig tillbaka mot 

                                                 

44
 Jönson, Håkan. Sociala problem som perspektiv: en ansats för forskning & socialt arbete. 1. uppl., Liber, Malmö, 2010 

45
 Patel, Runa & Davidson, Bo. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. 4., 

[uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 
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oktober och november. Detta eftersom det i början pratades om att inga fler barn ska dö på medelhavet 

och att vi ska öppna våra gränser, till att det beslutades med införandet av ID-kontroller vid gränser, att 

bara tidsbegränsade uppehållstillstånd ska ges, och att åldersbedömningar skulle införas igen. Den 

mediala synen kan således skilja sig beroende på vilken tidpunkt och kontext ett ämne belyses. Vi ser 

dock inte det som ett större problem att vi använder oss utav just oktobermånad, inte heller att 

trovärdigheten eller dylikt minskas. Det är fortfarande en studie om framställningarna under en viss 

månad. Att den valda månaden är oktober 2015 bidrog snarare till varierande beskrivningar. Studien kan 

bland annat även användas för att jämföra olika månader.  

 

5 Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt kommer vi att gå igenom våra teoretiska perspektiv vilka kommer används vid analys av 

materialet. Vi kommer gå in i materialet med intersektionalitet där vi redogör för begrepp som “de 

Andra” och klass. Därefter har vi Stigma skriven Goffman. Då vi märkte att olika former av makt 

återkom i olika resultatet blev det självklart att välja en teori om makt för att se till samhällets och 

medias maktposition gentemot de ensamkommande. Här har vi valt att skriva om Börjesson och Rehns 

(2009) syn om makt samt Hörnqvist (1996) uppfattning av Foucaults förklaring kring makt. 

 

5.1 Intersektionalitet  

Intersektionalitet används för att undersöka människors situationer och relationer utifrån olika 

dimensioner som exempelvis klass, kön, och etnicitiet/”ras”. Fokuset är på är vad som sker i mötet 

mellan dessa olika former av social skiktning och där olika maktrelationer möts. Intersektionaliet är de 

skärningspunkter mellan olika skiktningsdimensioner där till exempel ålder, klass och etnicitet korsar 

varandra och formar svåra mönster av maktskillnader och ojämnlikhet som består av flera 

skiktningsordningar. Olika skiktningdimensioner möts och motverkar eller förstärker varandra, vilket 

kan kallas flerdimensionell skiktning. När flera dimensioner förstärker varandra kan det kallas för 

dubbelt eller flerdubbelt förtryck och innebär att en och samma människa kan vara utsatt för 

diskriminering av olika slag.
46

 Beroende på hur väl en passar in i normerna för respektive kategori kan 

                                                 

46
 Ahrne, Göran. Intersektionalitet. I Ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och social skiktning. Edling, Christofer & 

Liljeros, Fredrik (red.), S. 146-164. 1. uppl., Liber, Malmö, 2010 
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det bli olika resultat i (o)jämlikhet och möjligheten av att kunna få makt, inflytande och ta del av 

samhällets resurser. 
47

  

 

5.1.2 “De Andra”  

“De Andra” är annorlunda och har andra seder, vanor och traditioner. Skillnader upprättas och 

egenskaper tillskrivs. Stereotypa föreställningar om män från “främmande” kulturer är inget ovanligt. 

Invandrarmännen framställs som traditionella, religiösa och omoderna. De “främmande” männens 

egenskaper och förhållningssätt passar inte in i det västerländska samhället och de skiljer sig från 

“vanliga svenska” män. Våldtäkter av unga invandrarmän är något som ligger i kulturen och inte med 

patriarkarla strukturer som finns överallt - både bland vita och icke vita män. Det är “de Andra” som har 

etnicitet/”ras” i och med att samhället präglas av eurocentrism som innebär att vara en vit europé med 

västerländsk kultur är det som är “normalt”. Rädslan finns även för att bli “smittat” av de “främmande”. 

48
Utöver detta är det mer vanligt med könsöverskridande samarbeten än att individer med olika klass 

och ras samarbetar.
49

  

 

Stuart Hall beskriver sterotypical dualism där stereotypen är delad i två motsatser. Ena är “god” och den 

andra “dålig”, ena är civiliserad och den andra ociviliserad, den ena är i ett “vi” och de andra i ett 

“dom”, den ena är från det överlägsna “the West” och andra från det underlägsna “the Rest”. På detta 

sätt definieras “dom”/”the Rest” genom att vara allt som inte “vi”/”the West” är.
50

 
51

 På samma sätt kan 

den Andre vara av två varianter av det som Vi inte är. Antingen kan De vara offer för 

samhällets/världens brutalitet eller ett främmande hot.  

 

“De Andra” sammankopplas med invandrare, flyktinginvandringen och flyktingpolitiken i media. De 

framställs som föremål för det politiska och administrativa åtgärderna där beskrivningar om dem 

innefattar termer med tillströmning, kostnad, hot och invasion. Flyktingarna benämns inte efter ett 
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individperspektiv, behov eller deras rättssäkerhet utan de presenteras som “de Andra” där de ses som en 

hotfull grupp, att de ljuger, förfalskar samt begår brott. Dessutom ses samtliga kontrollåtgärder från 

myndighetsutövarna mot dem som nödvändiga.
52

  

 

Att ses som “de Andra” leder även till att en kan hamna i olika medborgarskapskategorier där 

rättigheterna skiljer sig. “De Andra” måste även vara extra goda medborgare för att reducera sina risker 

och öka sina chanser att ha ett fullvärdigt medborgarskap och ses som en av normen istället för 

främmande. Närvaron av främlingskap innebär ett behov av legitimering som ger upphov till 

skuldkänslor och behov av att bevisa ens oskuld. “De andra” måste således visa hur ”bra” de själva är, 

än mer om en annan från sin egna underordnade grupp visar sig vara en ”dålig” medborgare.
53

  

 

5.1.3 Klass 

Precis som många andra samhällsvetenskapliga begrepp är klass väldigt omstritt och brett. Den 

gemensamma kärnan grundas dock i arbetsdelningen och i materiella villkor. Vad vi gör, eller har 

tillgängligt för vår försörjning handlar och påverkas av klass. Klass gör olika saker. Vår klassposition 

påverkar bland annat vilka resurser vi förfogar över och vilka risker vi är utsatta för. Ju högre 

klassposition föräldrarna har, desto större chans är det att det går bättre för en i skolan och att en går 

vidare till högre utbildning. Förutom tillgång till socialt nätverk som gör att en har lättare till att få jobb 

har en även bättre hälsa. Osäker inkomst, arbetslöshet, arbetsvillkor och yrken som sliter på kroppen är 

saker som är vanligare i lägre klasspositioner. Även hierarkin på arbetsplatsen har betydelse för hälsan. 

Ju mer en kan bestämma över sig själv, desto friskare blir en och desto längre lever en. Ens klassposition 

kan alltså i slutändan avgöra hur ens liv ser ut, ens plats i samhället, ens hälsa, och hur långt en lever. 

“Klasser” är däremot inte specifikt för invandrare eller ungdomar, däremot är samverkan mellan dessa 

intressant.
54

 

 

Utifrån ett globalt perspektiv ser vi hur klass och etnicitet/”ras” samverkar i skapandet av ett ”the West 

and the Rest”. Ena platsen representerar det överlägsna där ”vi” bor och den andra där det underlägsna 

”de” bor. Detta är kopplat till ett system av privilegier som baseras på en föreställning om ”ras” där 

människor som definieras som ”vita” ses och ges en överordnad position. För att se till rasismens 
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inflytande och mekanismer kan termen ”den vita överhögheten” användas för att se till reproduktionen 

av ”the West” dominerande ställning och ”de Andras” underordning. Den överordnande gruppen, ”the 

West”, har oavsett antal en överlägsen position. Ett exempel på detta är ”vitas” makt i Sydafrika under 

apartheidtiden, trots att de var i minoritet. Det ”vita” Europas rasistiska ordning som lever kvar idag går 

tillbaka till den koloniala expansionen. Den koloniala historian med föreställningen om en vit 

överhöghet lever således kvar med ett kvarlevande tänk om det underlägsna ”de Andra”. På liknande 

sett ser vi hur livssituationen för barn och invandrarföräldrar med hög utbildning och tidigare 

medelklassbakgrund i sina hemländer försämras i europeiska länder då de blir fattiga och segregerade.
55

 

 

De flesta försök som görs för att försöka förändra ojämlikheter möts av motstånd. Eftersom skiktningen 

handlar om över- och underordning kommer det alltid finnas både människor som vinner på att 

skiktningen bevaras, och människor som vinner på att ojämlikheterna minskas eller upphävs.
56

 Ett sätt 

där föreställningar om “de Andra” reproduceras är genom media som fungerar som mellanledet mellan 

samhällets aktörer och invånare. Dessa kan beroende på syn och vinklar skapa stigman eller förstärka de 

vilket vi kan se med de ensamkommande barnen där det beroende på tid på året, vinkel och ideologi från 

medias sida skapar ett utanförskap och stigmatisering mot en utsatt grupp i samhället. Samverkan 

mellan att ses som ”de Andra” och klass är tydlig och kontinuerlig. I analysen kommer vi alltså utgå 

från detta dubbla förtryck. 

 

5.2 Stigma  

Goffman talar om stigma och den sociala identiteten. Stigma förklaras med att det är något som skiljer 

sig från resterande. Ett stigma är något som tillskrivs en individ som ses som mindre önskevärt vilket 

placerar denne som utstött, denne blir olik stereotypen. Goffman talar om att finns tre artskilda typer av 

stigman. Det första är de så kallade kroppsliga missbildningar av olika slag och det andra är personliga 

karaktärer som kan uppfattas som viljesvaga, förrädiska, trosföreställningar och har bristande 

hederlighet. Sist som det tredje stigmat framkommer tribala stigman som innefattar ras, nation och 

religion. Goffman förklarar hur dessa stigman påverkar både en själv och resterande som infattas i dessa 

kategorier. De tribala stigman påverkar ens acceptans i samhällets sociala samspel likväl att de 
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avvikande dragen och egenskaperna inte kan undgå uppmärksamhet. Med detta byggs det upp en 

ideologi kring dennes underlägsenhet och den fara som representerar den stigmatiserade. På så sätt 

förstörs dennes livsmöjligheter och skapar motvilja som baseras på till exempel de sociala 

klasskillnaderna. Även den stigmatiserade kan ha en viss tendens att hålla sig till dessa föreställningar 

om sociala kategorier. Oavsett vad människor säger så kommer denne inte känna sig accepterad fullt ut 

och jämställt jämtemot normen i samhället.
57

  

 

När det talas om stigman som uppstår i vardagen med hjälp av mediala kontexter kan man se till 

skillnaden mellan den virtuella och den faktiska identiteten. Goffman talar om det som kan få oss att 

“omklassifiera en individ från en social förväntningskategori till en annan”
58

 och dessa som får oss att 

förändra ett stigma till något positivt. Man ser till egenskaper som inte endast är oönskade men att de 

ändå skiljer sig från inlärda normativa mönster, de kommer därför att förbli stigman men skillnaden i 

uppfattningen kan förändras. Detta kan vi se i media med de ensamkommande barnen och hur de 

framställts. Beroende på tidpunkt och i vilken medial kontext de nämns förändras och omklassifieras 

denna grupp. Belysningen på de ensamkommande har gått från något avvikande till att det blir positivt 

avvikande grupp där samhället tillsammans försöker göra något bra jämtemot dem, till att det återigen 

ses som något negativt och en börda för samhället. Goffman förklarar att dessa tillskrivelser inte handlar 

om egenskaper utan om relationerna mellan attribut och ett mönster en så kallad stereotyp där den 

opersonliga kontakten som exempel sker i media är den extra utsatta för denna typ, men att de sedan i 

närmre kontakt vänder om till sympatier och förståelse av dessa tillskrivningar vilket vi kan se om 

vartannat med de ensamkommande flyktingbarnen. Problemet till dessa tillskrivningar försöker därför 

Goffman förklarar med att det då ligger i deras sociala placering i vår sociala maktstruktur och att man 

ska se till den politiska och historiska utvecklingen för att kunna skapa förståelse till stigmat.
59

  

 

5.3 Makt  

Makt är ett svårfångat fenomen. Börjesson och Rehn (2009) fokuserar på tre aspekter gällande makt; 

maktens tekniker, maktens subjekt, och maktens upplevelser. Maktens tekniker handlar om hur makt 

manifesterar sig i vår omgivning. Vi är en del av ett system där vi istället för individer reduceras till 

nummer och “råvaror” av något slag. När du ringer en taxi och hamnar i en taxikö spelar dina 

egenskaper och värderingar ingen roll, du är bara ett nummer i mängden. Maktens subjekt handlar om 
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olika maktpositioner vi kan ta i vårt sociala liv. Makt beskrivs i denna kontext inte som något en har 

utan något en gör. Det är en term för att beskriva något som händer mellan människor även om det inte 

är en direkt påverkan. Ett exempel är en relation där den ena kan tvinga den andre att göra något. 

Relationen har, eller verkar ha, sin grund i tvång och våld som maktteknik. Maktens upplevelser handlar 

om hur makten gör sig till känna för oss. Att vara utsatt för makt och känna maktlöshet är givetvis inget 

en vill eller tycker om. Det intressanta är att vissa individer från förtryckta grupper förnekar att de är 

utsatta för makt med hänvisning till sin egen framgång. Som exempel har det hänt att kvinnliga 

verkställande direktörer hävdar att diskriminering inte sker eller att det inte förekommer ofta med 

hänvisning till sig själva.
60 

 

När man ser på Foucaults undersökningar kring makt ser en hur makt inte är ett privilegium för en 

grupp/individ eller en egenskap och resurs. Det handlar snarare om en relation mellan människor.
61

 

Foucault ville bryta med idén om att makt bara är något som vissa utövar. Han menade att alla är 

fångade i ett nätverk av makt och att det inte bara handlar om förtryck eller begränsning, makten finns i 

alla former av socialt varande.
62

 Dessa kan förklaras med styrkeförhållanden mellan människor eller 

grupper. Då Foucault lämnar begreppet odefinierat och utan att avgränsa tillåter detta ett större spelrum 

kring begreppet. Hörnqvist (1996) talar om hur makt och själva styrkeförhållandet kan handla om olika 

individuella särdrag som verbala-, fysiska-, och tekniska förmågor, till att handla om grupper i samhället 

i ett perspektiv där en ser till tillhörighet-/icke tillhörighet, kön och klass. Hörnqvist förklarar att dessa 

styrkeförhållanden mellan individer och grupper alltid kan förändras, kanske inte helt omkullkastas men 

att det går att bryta sig ur dessa. Hörnqvist förklarar även hur makten aldrig helt håller sig till en sida 

vilket i sin tur kan sätta sina spår och att människor utnyttjar dess instabilitet. Detta gör att makten 

formas och omformas av återkommande konflikter.
63

  

 

Foucault hade som en central fråga att se vad som kännetecknade “den samhälleligt dominerande 

formen av maktutövning”
64

 samt se till dess organisering och vilka effekter som det leder till. Han 

tittade på den juridisk-negativa maktförståelsen genom tre antaganden, där första var att alla som har en 

dominerande position vare sig det handlar om arbetsposition eller föräldrar utövar samma sorts makt. 

Det andra kan ses som maktens rena form där en finner lagstiftningen med vad en inte får göra och är 

                                                 

60
 Börjesson, Mats & Rehn, Alf. Makt. 1. uppl., Liber, Stockholm, 2009 

61
 Hörnqvist, Magnus. Foucaults maktanalys. Carlsson, Stockholm, 1996 

62
 Börjesson, Mats & Rehn, Alf. Makt. 1. uppl., Liber, Stockholm, 2009 

63
 Hörnqvist, Magnus. Foucaults maktanalys. Carlsson, Stockholm, 1996 

64
 Ibid.  



24 

 

stiftade för de som underlyder de härskande. I sin tur innebär det att efter gränserna har dragits så har 

man makten att kunna begränsa, förhindra, censurera, dölja, utestänga eller undertrycka. Allt detta 

påvisar ett destruktivt mönster där makten handlar om att kunna säga nej, bestraffa, slå fast skillnader 

och röja undan. Genom dessa mönster hålls många utestängda och placeras på så sätt nedanför hierarkin 

vilket gör att de utesluts och marginaliseras gentemot samhällets ideologi eller makthavarnas normer.
65

  

 

En av Foucaults viktiga begrepp är makt/kunskap där han menar att dessa är starkt ihopkopplade. 

Genom kunskapen får en makt, samtidigt är det makten som gör att en kan yttra sig om sin kunskap. 

Makt/kunskap används av för att göra oss till kontrollerbara subjekt och disciplinera oss.
66

 En måste se 

till dess beröringspunkter som text och verkligheten för att kunna förstå att teorier och 

trosföreställningar återskapar makt genom att dominerande grupper har dolda intressen och snedvridna 

perspektiv. Därför förstärker kunskap och makt varandra i en ständig växelverkan vilket återkommer till 

att makt är en konstruktion och att den sanna kunskapen endast kan framkomma när maktrelationer 

försvinner.
67

 När en ser till att maktutövningen är beroende av kunskap och vice versa innebär det att all 

makt innehåller någon form av vetande eller att de maktutövande befinner sig överläge med kunskap om 

vilka de styr över. Är detta styrkeförhållande tillräckligt ojämnt behöver de aldrig lägga intresset på 

andra än sig själva och kunskap kan på så sätt utgöra ett verktyg i maktkonstruktionen. Foucault talar 

därför om att vad som är sant har blivit bestämt av samhället och bestämt genom samhällets 

styrkeförhållanden och den kamp som genomsyras. Därför har varje samhälle enligt Foucault en egen 

samhällsregim och sanning är på så sätt en politisk fråga.
68

  

 

En annan term i Foucaults teori är biomakt som är en extrem form av makt där kroppar och befolkningar 

kontrolleras. Utåt sätt visar makten att det är allas och befolkningens bästa snarare än att skada någon. 

Att kontrollera människors liv på en biologisk nivå menar Foucault är den moderna tidens form av makt 

jämfört med när en individ kunde bestämma att en annan skulle avrättas. Mycket av Foucaults maktsyn 

handlar om hur individen i ett spel av makttekniker ses som en aktör. Samtidigt som alla har makt, är 

samtliga bundna av makten. Makt är således väldigt brett och har många betydelser. Den möjliggör, 

förtycker, öppnar upp, och begränsar. 
69
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Med ovanstående valda teorier så kommer vi att använda dem som teoretiska verktyg för att kunna 

analysera vårt material. Med teorin om intersektionalitet vill vi se hur klass och tänket om “de Andra” 

samverkar i beskrivningen om ensamkommande barn. Då vi efter genomläsning av materialet märkte av 

att olika former av makt genomsyrade artiklarna vill vi med teorin om makt se vilka maktrelationer som 

uppkommer i citaten och med stigma vill vi se vilka former av stigma som barnen blir utsatta för i den 

mediala kontexten.  

 

6 Resultat och analys 

Vi kommer i detta avsnitt presentera vårt resultat tillsammans med vår analys. I vår djupläsning av 

artiklar har vi funnit olika teman. Dessa berör ålder, flyktresan, “de Andra”, missförhållanden, misstro, 

hälsa, kunskap, beteende, brott, börda, objektifiering, samt nutid och framtid. De teman som vi fann 

kommer delas upp som underkategorier för att kunna ge läsaren en tydlig överblick och för att lättare 

kunna följa med i texten. Vi kommer börja med att besvara vår första frågeställning om hur 

ensamkommande flyktingbarn framställs i digitala nyhetsartiklar och sedan gå in på vår andra fråga om 

vilka föreställningar om dessa ensamkommande barn som skapas. Anledningen till valt upplägg är för 

att på bästa sätt kunna ge en djupare inblick i resultatet samt för att kunna besvara syftet med denna 

uppsats vilket är att undersöka på vilket sätt media beskriver ensamkommande flyktingbarn genom att se 

hur media framställer barnen i digitala nyhetsartiklar. Detta för att få en förståelse om medias 

framställning som i sin tur kan påverka ens syn på ensamkommande barn. 

 

6.1 Ensamkommande barns framställning i valda artiklar 

 

6.1.1 Åldersrelaterat 

Artiklarna i denna kategori är väldigt varierande. Det är ett stort fokus på barnens ålder i artiklarna och 

vissa beskriver ensamkommande flyktingbarn som äldre än vad dem påstått och att de bör ålderstestas. 

Andra artiklar beskriver å andra sidan att ensamkommande flyktingbarn hade sjunkit i åldrarna och att 

åldersbedömningar inte borde införas igen. Förutom detta tar ett flertal artiklar upp hur åldersbedömning 

hade visat att en del var över 18 år, samtidigt som det finns en del artiklar som beskriver att ålder inte 

kan bevisas rent vetenskapligt.  

 

Moderaterna och andra debattörer/insändare vill enligt ett flertal artiklar att regeringen ska återupprätta 

medicinska åldersbedömningar eftersom många barn saknar dokumentation och för att resurser ämnat 
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till barn ska gå till barn.
70

 
71

 
72

 
73

. Det har beskrivits att norska ensamkommande flyktingbarn åldertestats 

och att “En tredjedel av dem visade sig vara över 18 år[...]”
74

 En annan artikel nämner bland annat “Få 

har väl kunnat undgå att ta del av debatten på sociala medier, där bilder cirkulerar med ifrågasättanden 

av asylsökandes ålder. Sverige och Migrationsverket utmålas genomgående som naiva och lättlurade”. 
75

 

Åldern kritiseras i artiklarna med hänvisning till de ensamkommandes fysiska utseende. Samtidigt står 

det i andra artiklar att ensamkommande barn blivit allt yngre.  

 

Tidigare var majoriteten 16-17 år gamla. Nu är de flesta 14-15 år, men antalet ökar i alla åldrar, från ett år och 

uppåt. 7-12-åringar är den grupp som ökat mest sedan 2012, följd av 13–15-åringar, enligt SvD. Bland riktigt 

små barn sticker treåringarna ut: 73 treåringar har tagits emot sedan 2012, en ökning med 387 procent jämfört 

med 2008-2011.
76

  

 

Å andra sidan framställs det i bland annat Aftonbladet och Dagens Nyheter att barnen är äldre upp i 

tonåren, “De flesta av dem är mellan 15 och 18 år [...]”.
77

 De ensamkommande barnens utseende ses 

skilja sig från normen i samhället och samtidigt ser man dem som förrädiska vilket leder till en form av 

stigmatisering som Goffman nämner. Åldersbedömningar som kan vara mellan +/-2-4 år felaktiga ska 

därför göras så tvivel kring åldern med hänvisning till utseendet går bort. Som Brune förklarar ses inte 

flyktingarna som individer med behov och rättssäkerhet i prioritet. Vi ser att de är “de Andra” som 

ljuger och förfalskar och behöver kontrollåtgärder från myndigheter. Som Foucault nämner finns det 

inte så mycket att göra från barnens sida förutom att underlyda de som härskar oavsett om de har belägg 

i sin sak. En annan form av makt som kan ses i likhet med detta är biomakt där kroppar kontrolleras på 

en biologisk nivå, den moderna formen av makt. Åldersbedömningarna kan ses som en form av 

kontrollerandet av den “riktiga” åldern genom läkarundersökningar för att bedöma och ge 
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rättigheter/skyldigheter utefter svaren på de biologiska testerna. Som Brunnberg, Borg och Fridström 

förklarar i den tidigare forskningen kan åldersbedömningarna även vara en traumatisk upplevelse för de 

ensamkommande barnen där de utöver sina trauman av flyktresan och hemlandet även nu måste bevisa 

sina asylskäl och legitimera sin ålder. 

 

6.1.2 Flyktresan 

I ett flertal artiklar tas barnens flyktresa upp. Flyktresan beskrivs som tuff av både vuxna som på något 

sätt arbetar med de ensamkommande, och barnen själva. Barn som kommer till tals i artiklarna berättar 

att de under resan fått sova ute på marken, fått infektioner, åkt över Medelhavet, haft hänsynslösa 

människosmugglare, blivit beskjutna, och haft en rädsla för dö. Det beskrivs även om risker såsom våld 

och övergrepp vid flykten “Flyktingbarn löper en ökad risk för våld och övergrepp, däribland sexuellt 

våld. Särskilt vid överfulla mottagningsplatser eller på ställen där flyktingar samlas, som parker, 

tågstationer, busstationer eller vid vägkanter […]”. 
78

  Barnen beskrivs som lättade och stolta när de är 

framme “Det är bra här. Äntligen kan jag slappna av. Jag har varit rädd i flera månader och jag var rädd 

när jag kom till Sverige [...]”.
79

 Ett annat citat är “Man blir stolt och stark när man överlevt, jag trodde 

att vi skulle dö flera gånger [...]”.
80

  

 

Flyktresan visar “den Andre” som motsatsen till det hotfulla. De framställs som offer för världens 

brutalitet. En känsla av avslappnad, stolthet, styrka och trygghet finns nu när de på ett sätt har de brutit 

sig loss från maktförhållandet de flytt ifrån som Foucault förklarar. När vi ser till artiklarna inom valt 

tema ser vi de risker barnen gått igenom och i vår tidigare forskning om de ensamkommande barnen och 

deras flyktresa bekräftas detta. Vi kan se hur belysningen i dessa artiklar skiljer sig från tidigare kategori 

och man får se de ensamkommande i en annan medial kontext där de nämns och hörs som offer som vi 

nämnt, samt hur de förändras och omklassifieras. Belysningen på de ensamkommande i kategorin 

Flyktresan presenteras som Goffman nämner att de har gått från något avvikande med olika stigman till 

att de blir positivt avvikande grupp där media försöker göra något bra jämtemot dem.   
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6.1.3 “De Andra” 

I denna kategori beskrivs det mycket om barnens ursprungsländer vilka de kommer ifrån men det 

framkommer även att de var tillhörande av annan kultur, språk och etnicitet. Det beskrivs att majoriteten 

av barnen kommer från Afghanistan i samtliga valda tidningar “Barn och unga från Afghanistan utgör 

än idag en stor majoritet av de ensamkommande [...]”.
81

 Även andra länder såsom Somalia, Syrien, 

Eritrea, Algeriet och Marocko nämns. Dessa länder beskrivs som krigsdrabbade och utsatta, “På 

förskoledelen av mottagningen Sopranen i Borlänge träffade kungligheterna flyktingbarn från utsatta 

delar av världen”.
82

 Förutom barnens ursprungsländer skrivs det även om språket och att engelska och 

kroppsspråk används som kommunikation “Han kan lite engelska, vi använder simpla ord och mycket 

kroppsspråk [...]”.
83

 

 

I vissa artiklar framställs barnen som tillhörande en annan kultur, etnicitet, språk och så vidare, “Västra 

Hisingen har större erfarenhet än vad vi har av att arbeta med barn från andra kulturer [...]”.
84

 Ett annat 

exempel är följande citat “Ibland fångade de kaniner och grodor som de åt med gröt gjord på majs, örter 

och gräs”. 
85

 Förutom detta beskrivs det även att det är svårt för dem att bli en del av samhället. 

 

Ett annat specifikt svenskt problem som har uppmärksammats allt mer internationellt är hur svårt det är för 

flyktingar att bli accepterade här jämfört med många andra länder. Financial Times skrev i veckan om den 

svenska segregationen, hur svårt det är för både invandrade och invandrades barn att känna sig hemma i 

Sverige.
86

  

 

Vidare tas fördomar upp, “[...] man [får] ständigt höra och läsa att ‘dom’ kommer hit för att utnyttja oss, 

att ‘dom’ kan åka hem igen och den senaste tiden även om attentat mot asylboenden och skolor”.
87

 Det 

beskrivs även att de ensamkommande stött på motstånd, “Vad tänker ni om att det fanns vuxna som 
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protesterade när ni skulle komma hit? Där vi har varit förut var det så mycket värre. Så det gör inte så 

mycket. På ett sätt så förstår jag dem. Vi ser inte ut som andra här. Vi är främmande [...]”.
88

  

 

Ovanstående citat visar hur det är “de Andra” som har etnicitet/”ras” och kultur i och med 

eurocentrismen som präglar samhället. Det visar på ett exempel på stereotypical dualism där “Vi” är det 

normala och “De” avvikande med deras kultur, språk, bakgrund, vanor, traditioner med mera. Skillnader 

upprättas och vissa kanske tillskriver egenskaper eller stereotypa föreställningar om män från 

“främmande” kulturer där invandrarmännen (eller i detta fall barnen som växer upp och blir 

invandrarmän) är traditionella och omoderna. Egenskaperna och förhållningssätten “de Andra” har 

skiljer sig från “vanliga svenska” män och det västerländska samhället. Det kan även uppstå en rädsla av 

att bli “smittad” av “de Andra” som vi ser i citatet det tas upp om utnyttjande från “de Andras” sida som 

resulterat i attentat på asylboenden och skolor.  

 

Vi ser att “de Andra” framställs som att de kommer från “the Rest” där resurserna och materiella 

villkoren är på en lägre nivå än vad som är i “the West”. Riskerna är högre och möjligheterna för skola, 

högre utbildning och besök till läkare är inte lika självklara. Vi har även belysning av kungligheternas 

klasskillnad och samhällets normer gentemot lägre klasser där personer från högt uppsatta positioner 

förväntas göra saker och uppträda på ett visst sätt utifrån samhällets uppsatta normer. Vidare visar dessa 

citat hur synen på de underlägsna “de Andra” och överlägsna “the West” reproduceras.  

 

Vidare visar resultatet att invandrare och invandrares barn har svårare att bli accepterade i samhället, 

något som åtminstone ett ensamkommande flyktingbarn har märkt av i och med protester. Det hänvisas 

till att det är utseendet som gör de främmande, det vill säga som ett kroppsligt stigma. Den tidigare 

forskningen visar att faktorer som förhindrar eller försvårar integrering, därbland invånarnas syn på en, 

kan leda till dåligt självförtroende och psykisk ohälsa. Hälsan riskeras alltså att försämras, vilket kan 

leda till ytterligare behov av stöd, vilket gör att de blir ännu en börda i form av kostnader för kommuner, 

och den onda cirkeln fortsätter. Där “De” från “the Rest” kommit ifrån ses som en ociviliserad 

rumslighet där invånarna, därbland flyktingarna, måste uppfostras och kontrolleras för att bli som “Vi” i 

“the West”. Utöver detta visar det utifrån ett intersektionellt perspektiv att en som avviker från normerna 

måste vara en extra “god” medborgare för att öka sina chanser och reducera sina risker att inte 

accepteras. Den närvaron av främlingskap som “de Andra” måste legitimeras. 

                                                 

88
 Nygren, Susanna. De blev bästa vänner med flyktingarna. Aftonbladet. 2015-101-10 

Tillgänglig: <http://www.aftonbladet.se/nyheter/paflykt/article21558607.ab> (Hämtad 2015-12-16) 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/paflykt/article21558607.ab


30 

 

6.1.4 Missförhållanden 

Förutom hälsan beskrivs en hel del missförhållanden av olika slag relaterat till barnen.  

Vissa barn förklarar att de har blivit utnyttjade av kriminella, placerats i smutsiga polisceller på ön Kos, 

att de farit illa i privata vårdbolag, att de blivit inlåsta hemma på grund av tolkbrist, att barn fått sova på 

asfalt och utomhus i partytält och att flickor får bo på boende som enbart har tillstånd för pojkar tar emot 

flickor. 

 

Det beskrivs att en flicka mår dåligt på grund av mamman i familjen “fjortonåringen uppger att hon 

utsatts för hot från familjen om att hon ska ‘hamna i fängelse och sedan utvisas till Afghanistan’, samt 

berättat att hon blivit misshandlad [...]”.
89

 En annan pojke som efter cancerbehandling höll på dö av 

vanvård tas upp “den ensamkommande flyktingpojken höll på att dö av uttorkning och kraftig 

viktminskning i sitt familjehem”. 
90

 Andra citat som tar upp missförhållanden är “Den första tiden i 

Sverige sov han under en bro vid Slussen i centrala Stockholm tillsammans med andra nordafrikanska 

barn. På kvällarna drack de alkohol för att lindra kylan.”. 
91

 och “Pojkar och flickor som säljs som 

sexslavar, tvingas stjäla, lär sig tigga eller sätts i arbete de är för små för”.
92

  

 

Vi ser här att vissa barn varit utsatta för makt i form av våld, tvång och hot som inte tagit slut när de 

varit framme. I familjehemmet som nämns i artikeln ser vi även här olika maktförhållanden i form av 

hot och våld. Detta ökar bara ohälsan och som Hörnqvist nämner kan maktutövaren, i det här fallet 

mamman, utnyttja flickans instabilitet på olika (okända) sätt som sedan gör att makten formas och 

omformas av återkommande konflikter. Fast än vissa av de ensamkommande barnen kommer från högre 

klasser i sina ursprungsländer bortses detta när de anlänt till Sverige och får i sin tur underkasta sig de 

högre ståendes maktposition i samhället, som Hörnqvist förklarar med att det i maktförhållandet finns en 

maktlös som i dessa fall blir de ensamkommande flyktingbarnen som räknas som subjektet för denna 

maktutövning. De är en del av “the Rest” som ger en lägre klass- och maktposition, vilket i sin tur avgör 

hur deras liv ser ut och de riskerna de är utsatta för.  
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6.1.5 Misstro 

I denna kategori är det tydligt hur det finns en misstro emellan myndigheter och barnen. Barnen tros 

ljuga om sin ålder, och barnen litar inte heller på myndigheterna och avviker ibland. Exempel på citat 

från artiklar som visar att barnen inte går att lita på är “Om du väljer att gå på en linje vad ett barn säger 

så…”.
93

 Vi ser även att flertal av valda tidningar skriver om pojken Eid och hur “Migrationsverket anser 

att 16-årige Eid Mohammed ljuger om sin ålder och vill utvisa honom till Afghanistan. Trots att den 

åldersbestämning som gjorts anses ovetenskaplig och att andra intyg från specialistläkare stärker 

pojkens version”. 
94

 Pojken anses ha ljugit trots att ålderbedömning anses ovetenskaplig och att pojken 

har intyg. Anledningen till denna otillit framgår inte. Det förekommer även citat som visar tilliten åt 

andra hållet “Vi försöker jobba så att de ska få tillit till systemet”.
95

 samt att det i vissa artiklar 

framställdes att “Ensamkommande barns ord och vilja tas inte på allvar [...]”.
96

 Förutom detta tas 

misstron gentemot svenska myndigheter upp genom att avvika “Barnen har registrerats av kommunen 

och fått plats på något av boendena, men har sedan avvikit. Att de ser Sverige som ett transitland, har 

släkt och vänner i landet eller saknar tilltro till myndigheterna pekas ut som möjliga orsaker till 

försvinnandena.”.
97

  

 

Resultatet visar tydligt att det framställs en viss misstro mellan ensamkommande flyktingbarn och 

myndigheter. Barnen å andra sidan kan känna maktlöshet och att de i sin tur inte litar på myndigheterna 

som inte litar på dem. Deras klassposition och underläge i makt gör att de känner maktlöshet och 

indirekt måste underlyda myndigheterna med att bland annat gå med på åldersbedömningar som ger en 

risk för försämrad hälsa. Eller så bryter de sig loss från styrkeförhållandet genom att avvika. 

 

Att barnens ord och vilja inte tas allvarligt kan bero på att de är en del av “de Andra” som kan ljuga och 

förfalska, en motsats till “Vi”/”the West” som talar sanning och har rätt tillvägagångssätt enligt 

stereotypical dualism. I och med att de ses som “de Andra” finns det risker för lögner och förfalskning 

som således ger upphov till kontrollåtgärder från myndigheter, såsom åldersbedömningar. Eid och andra 
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som har läkare som styrker deras version reduceras från individer till ännu ett barn i systemet som de har 

makt över. Situationen visar en form av makt som stater/myndigheter har. Som Foucault nämner finns 

det inte så mycket att göra förutom att underlyda de som härskar oavsett om de har belägg i sin sak.  

 

6.1.6 Hälsa 

Barnen beskrivs ofta att ha dålig hälsa, psykiskt och/eller fysiskt. Däremot beskrivs det enstaka gånger 

att det är överdrivet med att alla har en dålig hälsa. Ett flyktingbarn som fått genomgå 

åldersundersökningar beskrivs vara:  

 

gråblek i ansiktet, chockad och hade skurit sig i armarna. [...] Jag mår inte bra. Det är väldigt jobbigt att 

Migrationsverket inte tror på mig, säger han. Han varken sover eller äter ordentligt och har ständig ångest. 

Sedan tidigare lider han av posttraumatisk stress och sover alltid med ljuset tänt.
98

 

 

Många barn beskrivs att vara traumatiserade och ha PSTD. En annan artikel förklarar att “Det är 

ungdomar som haft det riktigt tufft och som är i behov av mycket stöd från vuxna. De bor då hos mycket 

erfarna och utbildade människor som tar hand om dessa ofta traumatiska barn”.
99

 Ytterligare skrivs det 

att “På Täby kommun delar man inte bilden av att det bara är ungdomar som haft det ‘riktigt tufft’ som 

kostar så mycket att placera. Men som läget är nu får kommunen, och därmed staten, betala maxpriset 

även för barn som saknar vårdbehov”.
100

 Andra barn mår dåligt på grund av allt de varit med om vilket 

gör att de är i behov av stöd. Det framkommer flera artiklar som belyser bränder och vid rapporteringar 

om dessa bränder beskrivs barnen “[...]de är säkert skärrade där”.
101

  

  

Framställningen av vissa barns hälsa bekräftas i vår tidigare forskning om ensamkommande 

flyktingbarn där hälsan tas upp. Citaten är även exempel på där “de Andra” framställs som offer för 

samhällets brutalitet, istället för hotfulla. Utöver detta ser vi att några barn känner en form av maktlöshet 

eftersom myndigheter inte tror på dem, detta är alltså en del av maktens upplevelser. Myndigheterna har 

makten att avgöra deras framtid och välja att inte lita på “de Andras” ord vilket ger en dålig påverkan i 

barnens hälsa. Att vittna om bränder på boendet de bor på underlättar inte för hälsan och känslan av 
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inkludering. Att inte ha makten att bestämma över sig själv i och med ens klassposition och 

maktunderläge påverkar det hälsan och hur länge en lever. Samtidigt finns det ett behov av hjälp och 

stöd i hälsan där det blir ett ytterligare maktförhållande. Å andra sidan framställs det även att alla inte 

har dålig hälsa och därmed inte i behov av stöd. Som flera artiklar nämner innehar de privata 

vårdbolagen makten att bestämma vilka de ska ta emot oavsett stödbehov och vilken summa som ska 

betalas, vilket istället ger myndigheterna ett underläge gentemot vårdbolagen. Som Ericson, Molina och 

Ristilammi tar upp i den tidigare forskningen är det dessutom legitimt för att “the West” att definiera 

“the Rest”, i detta fall deras hälsotillstånd. 

 

6.1.7 Kunskap 

Barnens ambitioner i skolan beskrivs som höga, samtidigt framställs kunskapsnivån som lägre än 

jämnåriga i Sverige. Beskrivningar av ambition ses exempelvis i detta citat “Han förklarar att han vill 

börja i skolan så fort som möjligt. Kompisen Alireza Jafari instämmer[...]”.
102

 Med deras kunskapsnivå 

beskrivs det att “Skolinspektionen har kritiserat att många elever hamnar i fel klasser och får fel 

undervisning. Från årsskiftet är kommunerna skyldiga att kartlägga elevernas kunskaper för att placera 

dem efter behov och förkunskaper”.
103

 Annat citat är “Kan de skriva? Vad? Kan de visa? Vad vet de om 

matematik, engelska, samhällskunskap? [...]”.
104

   

 

Resultaten visar att barnen är i en annan klassposition än barnen som är födda i Sverige. Deras resurser 

och bakgrund skiljer sig från jämnåriga i Sverige vilket skapar en risk för fortsatt utsatthet i samhället. 

Vi ser en slags stereotypical dualism där “Vi” har kunskap, och “de Andra” okunskap. Med Foucaults 

makt/kunskap begrepp ser vi ett maktförhållande där det är “Vi” som har makt/kunskap och därmed 

disciplinera och lära “de Andra. “Vi” som har rätt kunskap har makten att kartlägga barnens kunskaper 

för att på bästa möjliga sätt kunna få flyktingbarnen att anpassa sig till samhällets villkor. 

Beskrivningarna av kunskapsnivån kan även ses som en reproducering av den vita överhögheten som en 

överordnad och överlägset i kontrast till “the Rest” som är underlägset. 
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6.1.8 Beteende 

Beskrivningen av barnens beteende är varierande. Det är en blandning av att de är snälla, och å andra 

sidan våldsamma och utåtagerande. Det förklarades i vissa artiklar med att “Det blir aldrig något bråk. 

De [flyktingbarn] vill ha bra stämning [...]”
105

 och “Det är ju mestadels grabbar och de var jättegoa”.
106

 I 

artiklar med där barnen istället framställs som farliga ser vi citat som “Ett bråk hade uppstått under 

kvällen, och personalen kände sig hotad”.
107

 Andra beskrivande citat är “Det finns utåtagerande 

flyktingbarn [...]”
108

 samt “Enligt en polisanmälan ska ortsbor ha kastat sten mot flyktingbarn som fått 

tillfälligt uppehälle i samhället Tärnsjö i Heby kommun. Men det finns också anmälningar där ortsbor 

hävdar att flyktingar kastat sten och hotat dem”.
109

  

 

I denna kategori är Stuart Halls begrepp stereotypical dualism tydlig, fast här inom själva gruppen “de 

Andra”. Det framställs att det finns två motsatta typer. Antingen är “de Andra” goda, snälla - eller 

hotfulla och våldsamma.  I och med att “de Andra” ofta förväntas vara hotfulla och agera som en 

motsatt till “the West” kan det ses som att citaten som beskriver de som utåtagerande med mera är en 

bekräftelse medan citaten som beskriver de som snälla är som något bortom förväntningen “Vi” har.  

 

6.1.9 Brott 

I en del artiklar beskrivs det om brott som begåtts av ensamkommande flyktingbarn. I en artikel som 

handlar om ensamkommande flyktingbarn som blivit gatubarn nämns det att “Hundratals gatubarn
110

 

som misshandlar, stjäl och knarkar”.
111

 I ett annat citat ser vi att ensamkommande beskrivs ha begått 

grova våldsbrott och våldtäkt “I undantagsfall förekommer grova våldsbrott. Fyra ensamkommande 

tonåringar har häktats i Stockholm som misstänkta för att ha våldtagit en ung kvinna och i Göteborg 
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sitter två pojkar inlåsta i väntan på att åtalas för ett rånmord”.
112

 Även mordförsök och olaga hot nämns 

“En flykting boende på ett HVB-hem tappade besinningen och slogs med pingisracket och kniv på 

torsdagen. Nu sitter han gripen för mordförsök och olaga hot”
113

. Å andra sidan beskrivs det att barnen 

själva är offer “Samtidigt är de marockanska pojkarna själva offer som riskerar att utnyttjas av tyngre 

kriminella”.
114

 

 

I den tidigare forskningen tar Brune upp hur journalister ibland får “tvätta” polisers utsagor för att 

presentera informationen i ett neutralt skick, men att det ändå kan fungera som främlingsskapande då 

flyktingarna beskrivs i termer av objekt, antal och kostnad för polisiära åtgärder. Vi ser ett flertal 

exempel av beskrivningar där brott begåtts, vilket kan göra att “Vi”/”the West” får en försämrad bild av 

“De”/”the Rest”. Våldtäkter med mera ses som en del av “de Andras” kultur istället för patriarkala 

strukturer samtidigt som “de Andra” ses som en hotfull grupp som bland annat begår brott. Även här ser 

vi en stereotypical dualism, fast bland de ensamkommande barnen. Det finns ett motsatt beteende där 

ena är “god” och snäll medan andra är “onda” och hotfulla. “De Andra” som har ett hotfullt och allmänt 

motsatt beteende från “the West” måste uppfostras, kontrolleras och läras upp för att bli som “Vi” i “the 

West”. “De Andra” som inte passar in på alla normer behöver vara en extra god medborgare. Behovet 

av legitimering på grund av ens närvaro av främlingskap kan ge upphov till skuldkänslor och ett behov 

av att visa sin oskuld till skillnad från de i sin underordnade grupp som bland annat begår brott. 

 

6.1.10 Börda 

Vid vissa tillfällen framställs barnen som en börda i artiklarna. I vissa artiklar framställs det som att 

flyktingar är anledningen till att gamla i äldreboende tvingats förflytta och att de ställer så pass höga 

krav på mottagandet att tre nya skolor i veckan behöver startas för att möta behoven. När grupper såsom 

äldre och flyktingbarnen sätts emot varandra blir det som att det inte finns något alternativ att en kan 

hjälpa båda. I en mer indirekt form blir det att “Vi”/”The West” måste prioriteras över “de Andra”/”The 

Rest” och att det är “de Andras” fel att ens egna äldre lider. Som Stuart Hall nämner om stereotypical 

dualism kan äldre ses som oskyldiga och goda medan “de Andra” är motsatsen. Vidare finns det citat 

där de ensamkommandes ålder beskrivs som en börda. 
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Det ställer också krav på mottagandet, ju lägre barnen är i ålder ju större krav ställs det på kommunerna som 

ordnar med boende och omsorg, som också får den största utmaningen. Tiden i kommunens omvårdnad blir 

längre för en 12-åring jämfört med en 17-åring, samtidigt har yngre barn lättare att anpassa sig.
115

  

 

Samtidigt som det är viktigt att barnen är under 18 år ”Vi har nu en ohållbar situation vad gäller 

ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige […]. Vi behöver också säkra att resurser som 

ska gå till barn också ska gå till barn […].
116

  

 

Bilden om ensamkommandes ålder och medföljande skiljer sig alltså. De yngre framställs som en börda 

i och med att de är i kommunens omvårdnad längre och de barn som är i äldre tonåren kräver mindre 

från kommunen, men samtidigt är risken att de ljuger och egentligen är vuxna vilket gör att de blir en 

börda. Å andra sidan är kraven på kommunerna högre ju yngre barnen är. Hur gammal barnet än må 

vara blir det en slags börda för systemet som den kommer in i. Barnen blir maktlösa och riskeras bli 

ännu en siffra, börda och kostnad för och i systemet. Att “de Andra” beskrivs i dessa termer visar på hur 

de inte ses som individerna de är utan snarare kostnader och tillströmning. 

 

6.1.11 Objektifiering  

Barnen objektifieras och förminskas till mer icke levande begrepp i vissa artiklar. Vi ser att de beskrivs i 

termer relaterat till pengar eller att de är brickor i politiska spel. Några exempel på citat är 

“Ensamkommande flyktingbarn har blivit guldkalvar för bolag som vill tjäna snabba pengar”.
117

  

och “Ensamkommande flyktingbarn är en miljardindustri”.
118

 

 

Som Ericson, Molina och Ristilammi tog upp är det tydligt här hur “den Andre” objektifieras på grund 

av att deras position i den hierarkiska maktordningen. Det är acceptabelt att utnyttja och reducera de till 

objekt och medel för att få egen vinning och själv klättra upp och få högre klassposition av former av 

ekonomiska resurser. Egenvinningen är en form av skapande och reproducerande av makt och 

ojämlikhet då de ensamkommandes instabilitet utnyttjas till de med hög klasspositions (materiella) 
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vinning. Dessa är även exempel på “neutrala” nyhetstexterna som ändå fungerar som främlingskapande 

då flyktingarna framställs i form av kostnad och objekt. 

 

6.1.12 Nutid och framtid 

Ett flertal barn som kommit till tals visar sin uppskattning och tacksamhet i artiklarna ”Det finns många 

möjligheter här som vi inte skulle ha fått under hela livet i våra hemländer”.
119

 Vi ser här ett bredare 

klassperspektiv där möjligheterna och förutsättningarna skiljer sig globalt och mellan länder. Det blir en 

bekräftelse av det Brune kom fram till i sin tidigare forskning att svenskt/”the West” framställs som 

modernt, jämställt och fritt medan Mellanöstern/”the Rest” framställs som traditionellt, patriarkalt och 

förtryckande.  

 

Barnen beskrivs ha hopp om en ljus framtid “Han drömmer om att fortsätta jobba inom sjukvården – 

och det gör den yngre brodern också”.
120

 Den tidigare cancersjuke pojken säger “Jag känner mig bra 

igen. Nu går jag i skolan och lär mig svenska och jag hoppas att en dag kunna utbilda mig till turistguide 

i Sverige[...]”.
121

 Ett ytterligare citat som visar deras framtidsplaner är “[...]de vill snabbt bli bra på 

svenska så att de kommer in på ett universitet. Ingenjör är ett av drömyrkena”.
122

 

 

Resultatet visar på att barnen får en känsla av att de brutit sig loss från tidigare maktförhållanden som 

påverkat de negativt. De är hoppfulla och visar ingen upplevelse av makt, möjligen förnekas det med 

hänvisningen till deras framgång och lycka. Som nämnt ovan kan det finnas en känsla av att vara god 

medborgare för att legitimera sin närvaro av främlingskap. Legitimeringen kan även innebära att barnen 

försöker vara tacksamma och uppskatta det som erbjuds dem då det annars kan misstolkas och skapa en 

form av fientlighet.  

 

6.2 Föreställningar om de ensamkommande barnen 

I första frågan har vi delat upp hur barnen framställs i olika kategorier. Det som blev tydligt var att det 

kunde vara väldigt varierande och motsatt bild av ensamkommande flyktingbarn, även om det är samma 
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tidning. Som svar på denna fråga ska vi kort sammanfatta resultat från de olika kategorierna så det blir 

tydligare vad för helhetsbild en kan få efter att ha läst beskrivningarna av de ensamkommande barnen.   

 

I kategorin som handlar om ålder framställs det en bild av att majoriteten är mellan 15-18 år, att många 

utger sig för att vara äldre än vad de egentligen är - men samtidigt finns det artiklar som nämner att 

majoriteten är ca 15 år och att de ensamkommande har blivit yngre i åldern. Flyktresan ger en enhetlig 

bild om att de ensamkommande flyktingbarnen har haft en tuff väg fram till Sverige. I denna kategori 

ser vi alltså ingen artikel som går emot framställningen av flyktresan som väldigt hård och jobbig. 

 

I kategorin “De Andra” får vi en beskrivning att barnen oftast är från Afghanistan, men även Somalia, 

Syrien, Eritrea, Algeriet och Marocko. I vissa artiklar beskrivs det att de har en annan kultur, etnicitet 

och språk samt att det inte är lätt för dem att bli accepterade i samhället. Det framställs även att de 

kommer från utsatta delar från världen som gjort att många av dem aldrig gått i skolan eller besökt 

läkare.  

 

Vidare framställs det att barnen har varit med om olika typer av missförhållanden. Inlåsning hemma på 

grund av tolkbrist, misshandel/vanvård i familjehem, och utnyttjning av kriminella samt privata 

vårdbolag är några av dessa. I de flesta artiklar framställs barnens hälsa om dålig, ofta är de 

traumatiserade och/eller har PSTD. Således beskrivs det att de är i behov av stöd av något slag. I 

kategorin misstro ser vi att det finns en viss misstro emellan myndigheter som inte tar vissa 

ensamkommande flyktingbarns ord på allvar och vissa ensamkommande flyktingbarn som avviker. I 

några artiklar ser vi en framställning av ensamkommande flyktingbarn som en slags börda som också 

kan gå ut över äldre som tvingas flytta. En viss objektifiering sker av ensamkommande flyktingbarn i 

och med de privata vårdbolagens höga summor. Ord som miljardindustri och guldkalvar används för att 

beskriva barnen. När det kommer till ensamkommandes beteende framställs två motsatta bilder. Vissa 

artiklar tar upp att de är snälla och inte vill ha bråk, medan andra tar upp deras utåtagerande beteende 

där de ställt till med bråk. Artiklar som berör brott framställer att barnen bland annat har misshandlat, 

stulit, knarkat och våldtagit. Däremot beskrivs det att de själva är offer och riskerar att utnyttjas av 

tyngre kriminella. Gällande barnens framtid framställs det att barnen är positiva och har en plan för vad 

de ska göra. Många barn berättar att de är tacksamma vilket ger en bild av uppskattning. I vissa artiklar 

framställs deras kunskap som längre än andra jämnåriga i Sverige. 
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Den helhetsbilden som framställs visar på ett stereotypical dualism med motsatser både emellan “the 

West” och “the Rest” samt inom själva gruppen “de Andra”. Det kan bland annat handla om att vara 

oskyldig och hotfull. Således sker en viss reproducering av “the West” som överordnad och överlägsen i 

bland annat makt, kunskap, beteende och klass medan “de Andra” från “the Rest” framställs som 

underlägset. De ensamkommande barnen blir bland annat utsätta för stigmatisering på grund av deras 

utseende som både ses som avvikande samt ett “bevis” för att de ljuger om sin ålder. Med 

myndigheternas makt hamnar de i ett indirekt tvång där de får gå igenom åldersbedömningar, en form 

av biomakt. Maktlösheten leder till missförhållanden som drabbar barnen och att barnen avviker för att 

få makt över sitt liv igen. Det finns alltså en tydlig samverkan mellan ensamkommande barns 

etnicitet/”ras” och klass i ett globalt perspektiv som gör dem till “de Andra” som drabbas av olika 

maktrelationer, vilket mer eller mindre framträder i kategorierna. 

 

7. Slutdiskussion  

Denna studie har ämnat att undersöka på vilket sätt media beskriver ensamkommande flyktingbarn och 

vilken syn av dessa barn som förmedlas till samhället genom att se hur barnen framställs i utvalda 

digitala nyhetsartiklar. Det vi har kommit fram till efter läsandet av dessa artiklar är att det framställs två 

väldigt skilda och motsatta bilder av de ensamkommande barnen. Det som framkom var att de 

ensamkommande barnen antingen kunde beskrivas som harmlösa eller hotfulla men att det aldrig 

belystes något mellanting. Barnen beskrevs alltid som antingen eller. Det som Stuart Hall förklarar om 

sterotypical dualism var något återkommande i hela analysens gång vilket påvisar de motsatta polerna 

som framställs. Det intressanta med dessa artiklar var att det i en och samma tidning kunde vara skrivet 

från båda synhållen. Detta kan som även tidigare forskningen påpekar handla antingen om att 

journalistens egna åsikter kommit fram, eller att journalisten “tvättar” och censurerar vissa 

nedvärderande eller rasistiska utsagor för att framställa artiklarna politiskt neutrala.  Resultaten har varit 

aningen oförväntade, och liknande med de tidigare forskningarna om medias syn på ”de Andra”. Vi ser 

att det delvis är samma princip och struktur som drabbar barnen med de olika beskrivningarna. Att de är 

ensamkommande barn har alltså inte alltid någon vidare betydelse, då det är själva närvaron av 

främlingskap som kan bidra till vissa framställningar.  

 

Vi är medvetna om att de tolv kategorierna har varit för många och att det hade varit bättre med 

exempelvis fyra. Vi har tänkt på detta och försökt få ihop det till mindre. På denna korta tid vi har vi 

känt att vi inte kunde få ihop det bra, och att vissa viktiga delar i så fall måste uteslutas. Även om det 

resultat- och analysdelen kunde förbättrats känner vi dock att vi fått fram det vi ämnat att undersöka.  
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Som tidigare nämnt i metodkritiken kan val av tidsperiod påverkat slutsatserna. De mediala 

beskrivningarna kan under en period luta sig åt ett håll och under en annan period åt ett annat håll. I en 

period kan det belysas mycket empati och sympati medan det under andra perioder kan vara fokus på 

landets egen kapacitet. Som Brune kom fram till i sin forskning märktes det en förändring i 

journalistiken från 80- till 90-tal där det gick från en okritisk till en mer kritiklysten bild av 

invandrare/flyktingar. På samma sätt tror vi att just den tidsperioden vi valt har varit betydande med 

tanke på en förändrad retorik, både journalistisk och politisk. Diskursen och den mediala synen kan 

således skilja sig beroende på vilken tidpunkt och kontext ett ämne belyses. 

 

Framställning i media kan i sin tur påverka både de som arbetar med ensamkommande barn och barnen 

själva. För exempelvis socialarbetaren kan framställningen påverka en på så sätt att de får en viss bild av 

dessa barn som i sin tur påverkar agerandet jämtemot barnen. Barnen själva kan påverkas av medias 

framställning i och med att värdlandets syn på dem kan både förenkla eller försvåra deras integrering i 

samhället beroende på medias vinklingar och val. Dels finns det en viss risk att barnen utsätts för ett 

orättvist bemötande från exempelvis socialarbetaren, och dels kan medias framställning och val av 

händelser skapa ett intryck som medför att barnen känner sig exkluderade och hatade av samhället. Som 

Bengt Johansson nämner i sin avhandling bedöms medias tillförlitlighet som stor, och om medierna 

skriver om något som en har erfarenhet ifrån så ses medias bild som mer bekräftande - oavsett om den 

stämmer eller inte. Detta i sin tur kan, som den tidigare forskningen nämner, leda till att barnen får 

försämrat självförtroende och ökad risk för psykisk ohälsa. 

 

Då det finns väldigt lite forskning relaterat till ensamkommande barn framkommer det stort behov av 

forskning inom området. Förslag på vidare forskning kan vara att jämföra hur diskursen sett ut i olika 

tidsperioder, kvalitativa intervjuer där barnen berättar hur de tror att andra uppfattar dem eller en 

kvantitativ undersökning där det räknas hur många gånger barnen beskrivs i olika kategorier. Förutom 

detta kan det göras studier på hur barnets bästa tillämpas i asylprocessen. I och med att det finns många 

yrkesverksamma inom det sociala arbetes område som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med 

ensamkommande barn är det viktigt att utvidga forskningsfältet för att kunna få en utökad förförståelse 

för ensamkommande barn och deras utsatthet, känslor och deras integration i samhället. 
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