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Abstract  

Author: Hanna Wennerhov  

Title: The construction of “unaccompanied children” in regional media – a discourse analysis 

of representation, in the light of the “refugee crisis” 2015 [Translated title]  

Supervisor: Barzoo Eliassi  

Assessor: Ulf Drugge 

The purpose of this study was to problematize how unaccompanied children were depicted in 

news articles in regional media, in the light of the so called “refugee crisis” of 2015. 18 news 

articles concerning unaccompanied children have been analysed from a social constructive 

perspective, using discourse theory, the concept of representation and Michel Foucault’s 

perspective on power. Through this analysis, I have been able to identify two main discourses, 

where unaccompanied children were represented mostly by individuals in power position. The 

category was thus represented in two diverse ways, on the one hand as exposed and in need of 

help and protection, on the other hand as encumbering to the society. They were at the same 

time depicted as a homogenous group, passive in relation to the surrounding society. I have 

further been able to illustrate how unaccompanied children were being excluded from the 

discourses, through their limited participation and opportunity to represent themselves 

through the articles. When given this opportunity in one of the articles, four young people 

categorised as “unaccompanied children” represented the category as active, responsible 

individuals, thus presenting an alternative portrayal of unaccompanied children. With this 

study, I aimed to gain a deeper understanding of what kind of portrayals of unaccompanied 

children that may have become a premise from which people think of and treat these young 

people. I also aimed to raise awareness of how the power of medias portrayal of diverse 

groups of people can affect the conception of individuals that are categorised into these 

groups, as well as those individuals’ conception of themselves. 
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1. Inledning 
Under år 2015 sökte nästan 163 000 människor asyl i Sverige, en fördubbling jämfört med 

året innan (SCB, 2016). Antalet asylsökande sköt i höjden i augusti 2015 och 77 procent av 

alla asylsökande under hela året anlände till Sverige under de fem sista månaderna (ibid). 

Mellan december 2015 och mars 2016 minskade antalet asylsökande drastiskt, möjligen till 

följd av att gränskontroller infördes i mitten av november 2015 (SCB, 2016). I svensk 

massmedia ledde dessa förändringar bland annat till en ökad nyhetsrapportering kring 

invandringsrelaterade ämnen. Enligt en artikel i DN var ”flyktingkrisen” det ämne som 

dominerade i de svenska medierna under år 2016 (Kudo, 2016). Citatet nedan är hämtat från 

Expressen, som var ett av flera olika medier som hade rapporterande journalister på plats vid 

Migrationsverkets presskonferens den 22 oktober 2015. Vid presskonferensen släpptes den 

nya prognosen för hur många människor som sammanlagt väntades söka asyl i Sverige under 

år 2015: 

 

Ökningen av asylsökande gör att Migrationsverkets kapacitet inte räcker för ett ordnat 

mottagande. Generaldirektör Anders Danielsson påpekade att situationen just nu saknar 

motstycke och att EU:s gränskontroller nu satts helt ur spel. 

– Fler människor än någonsin söker asyl i Europa och Sverige och situationen just nu 

saknar motstycke, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson på 

presskonferensen. (Nilsson, 2015) 

 

Citatet ger en bild av den ovanliga situation Sverige ställdes inför i och med denna ”kris”. 

”Flyktingkrisen” kan beskrivas som ett kritiskt diskursivt moment, vilket är en händelse som 

gör det möjligt för media att styra fokus för vad som är ett problem och hur det bör lösas, 

genom sättet händelsen beskrivs (Stretmo 2014, s. 55f). För att dessa beskrivningar ska tilltala 

allmänheten används ofta generaliserande uttryck, vilket bland annat bidrar till stereotypa 

representationer av grupper (ibid). Maxwell McCombs (2004, s. 2) beskriver på liknande sätt 

att nyhetsmedier sätter agendan för vad allmänheten ska uppfatta som viktigt, och menar 

vidare att det kraftfullaste sättet att visa på ett ämnes betydelse är återkommande rapportering 

om samma ämne under en längre period. Under den så kallade ”flyktingkrisen” 2015 

rapporterade nyhetsmedier återkommande om de ”flyktingar”, ”ensamkommande barn” och 

”asylsökande” som kom till Sverige i stort antal. En del av vad denna studie undersökt, är hur 

denna ökade rapportering påverkat representationen av ensamkommande barn. 
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1.1 Bakgrund 
Föreliggande uppsats har således avsett undersöka de massmediala representationerna av 

ensamkommande barn i regional nyhetsrapportering, i ljuset av ”flyktingkrisen” 2015. Ett 

ensamkommande barn enligt Migrationsverket (2017), är ett barn som kommer till Sverige 

utan förälder eller vårdnadshavare för att söka asyl. Att benämna en grupp som 

”ensamkommande barn” är en kategorisering, vilket gör det viktigt att lyfta problematiken 

kring användandet av denna benämning. Liksom all form av gruppbildning döljer kategorin 

skillnader som finns inom gruppen, på så vis ignoreras alla andra sätt på vilka grupper också 

kunde bildats (Saxton 2003, s. 111; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 52). Det kan 

samtidigt fylla en funktion att i forskningssammanhang undersöka gruppen ensamkommande 

barn, då det är kategoriseringen samt de egenskaper och berättelser som associeras med 

kategorin som kan leda till diskriminering av dessa människor. Denna uppsats har på så vis 

avsett arbeta mot kategorisering. Då uppsatsen fokuserat på massmediala representationer är 

det av intresse att reflektera över vilket inflytande nyhetsmedier kan tänkas ha över hur vi 

tolkar och förstår världen.  

 

Brigitte Mral (2008, s. 63) skriver att medierna i viss mån väljer åt oss vad vi ska se. Vidare 

menar Mral att journalister, genom val av ord och fokus på utvalda teman strävar efter att 

läsaren ska ta till sig en speciell syn på en händelse (ibid). Ylva Brune (2004, s. 11) har en 

liknande utgångspunkt, då hon beskriver att konstruktionen av invandringsrelaterade frågor i 

nyhetsrapportering sannolikt har betydelse för vilka idéer som dominerar det offentliga 

samtalet. Brune beskriver även begreppet ”medieinvandraren” (Brune 2004, s.353 ff), vilket 

kan ses som ett exempel på hur nyhetsrapporteringen får betydelse för det offentliga samtalet. 

Brunes tes är att nyhetsjournalistiken bidrar till att skapa en ”begreppslig invandrare” genom 

sina framställningsformer, samt att denna ”medieinvandrare” i någon mån är bortkopplad från 

verkliga människor och förhållanden, samtidigt som den får verkliga konsekvenser för 

människor (Brune 2004, s. 354).  

 

Tre andra studier gjorda i olika kontexter visar likt Brunes (2004) på konsekvenser av medias 

rapportering (Boomgaarden & Vliegenthart, 2007; Dixon, 2008; Schemer, 2012). Resultaten 

av dessa studier visade att frekvensen av och innehållet i nyhetsrapporteringen kring 

människor med utländsk bakgrund och ämnen som rör dessa, i relativt hög grad påverkade hur 

människor tänkte och handlade kring invandringsrelaterade frågor. Liknande resultat visar 

Live Stretmo (2014) i sin avhandling, där hon undersökt hur ensamkommande barn 
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konstruerades i media och politik i Sverige och Norge, samt vilka konsekvenser dessa 

konstruktioner kunde få. Hur ensamkommande barn framställdes i offentliga texter påverkade 

bland annat hur barnen problematiserades av myndighetspersoner, samt vilka insatser som 

därmed legitimerades (Stretmo 2014, s. 275f). Undersökningen visade även att barnen själva 

försökte positionera sig som positiva undantag från bilderna som förmedlades genom bland 

annat medier (Stretmo 2014, s. 6).  

 

1.2 Problemformulering 
Mot bakgrund av ovanstående diskussion är det möjligt att konstatera, att nyhetsmedier har 

makt att påverka för det första hur människor som kategoriseras in i gruppen 

ensamkommande barn ser på sig själva, för det andra vilka tankar kring barnen som blir 

utgångspunkt för människor som möter dem, både till vardags och i det sociala arbetet. Att 

studera hur ensamkommande barn representeras i nyhetsrapportering kan således ge en 

inblick i vilka tankar och resonemang kring dessa barn som förmedlas. Genom att studera 

nyhetsartiklar som rapporterade kring ensamkommande barn, publicerade innan invandringen 

till Sverige ökade som mest respektive efter att invandringen drastiskt minskat, möjliggjordes 

en analys av vilken betydelse ”flyktingkrisen” hade för hur gruppen representerades. De två 

tidsperioder jag undersökt grundas i de uppgifter från SCB som presenterades inledningsvis, 

vilka hävdar att antalet asylsökande ökade kraftigt i augusti 2015 för att sedan minska 

påtagligt mellan december 2015 och mars 2016. Jag har valt att använda Blekinge läns tidning 

för insamlande av data, vilket bidragit med mer lokala berättelser än en rikstäckande tidning 

kunnat erbjuda. 

 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att synliggöra och problematisera hur ensamkommande barn framställts i 

nyhetsartiklar i Blekinge läns tidning (BLT), i ljuset av ”flyktingkrisen” 2015. Detta för att 

förstå vilka beskrivningar som fått representera gruppen ensamkommande barn i Blekinge, 

samt hur dessa beskrivningar påverkats av krisen.  

 

1.4 Frågeställningar 
Nedan följer de frågeställningar som varit utgångspunkt för studien. 

Hur representeras ensamkommande barn i BLT:s nyhetsrapportering mellan första juli och 

första oktober 2015? 

Hur representeras ensamkommande barn i BLT:s nyhetsrapportering mellan första december 

2015 och första mars 2016? 
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras i första hand olika studier som visar på konsekvenser som kan följa 

av nyhetsrapportering kring människor med invandrarbakgrund. Därefter presenteras en 

avhandling som ett exempel på en liknande studie som gjorts i ämnet, vilken behandlar frågan 

om hur föreställningar om ensamkommande barn och ungdomar konstrueras bland annat i 

nyhetsmedier, samt vilka konsekvenser dessa konstruktioner kan få. Till sist presenteras 

ytterligare en avhandling, som bidrar med en inblick i hur ensamkommande barn själva 

beskriver sin situation. Detta med syfte att synliggöra eventuella likheter eller skillnader 

jämfört med de beskrivningar som lyfts fram i föreliggande studie. 

 

2.1 Politiska och sociala konsekvenser av nyhetsmediers rapportering 
Två forskare vid namn Boomgaarden och Vliegenthart (2007) har i en holländsk kontext 

studerat hur frekvensen av tidningars rapportering kring invandring och invandringsrelaterade 

frågor kan kopplas till ett ökat stöd för invandringsfientliga partier. Studien visade att ju mer 

tidningarna rapporterade om invandringsrelaterade ämnen, desto högre var också andelen 

väljare med avsikt att rösta på ett invandringsfientligt parti (Boomgaarden & Vliegenthart 

2007, s. 413). Forskarna beskriver att när nyhetsmedia lyfter invandringsrelaterade frågor som 

politiskt och socialt viktiga, bidrar det på ett påtagligt sätt till framgångar hos 

invandringsfientlig populism (Boomgaarden & Vliegenthart 2007, s. 407). En annan forskare 

(Dixon, 2008) har gjort en liknande studie, där sambandet mellan exponering för tv-nyheter 

och bland annat rasistiska samt stereotypa åsikter gentemot afro-amerikaner undersöktes. 

Dixon (2008, s. 330) kom fram till att exponering för tv-nyheter och nyhetstidningar ökade 

stödet för stereotypa åsikter gällande afro-amerikaner, särskilt synen på afro-amerikaner som 

fattiga och skrämmande. Även ett samband mellan exponering för dessa nyhetsmedier och 

rasistiska åsikter upptäcktes (Dixon 2008, s. 331).  

 

Schemers (2012) studie påminner till stor del om de ovan nämnda, men bidrar med ytterligare 

perspektiv och kunskap. Studien behandlar en politisk kampanj samt den nyhetsrapportering 

som skedde kring denna. Undersökningen visade bland annat att när personer med 

invandrarbakgrund framställdes på ett negativt sätt i nyhetsmedier ökade de stereotypa 

attityderna gentemot desamma, samtidigt som de minskade när gruppen framställdes på ett 

positivt sätt (Schemer 2012, s. 748). Resultaten var emellertid beroende av människors 

ämnesspecifika kunskaper, d.v.s., de människor som hade låg eller medelstor kunskap om 

ämnet som behandlades under kampanjen påverkades av såväl de positiva som de negativa 
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framställningar nyhetsmedierna presenterade, medan de som var välinformerade om ämnet 

var immuna mot påverkan från både positiva och negativa framställningar (Schemer 2012, s. 

749). Studien visar alltså liknande resultat som de båda andra, med tillägget att den även 

undersökte innehållet i nyheterna som presenterades, samt hur människors ämnesspecifika 

kunskaper påverkade deras uppfattning av nyhetsrapporteringen. 

 

På liknande sätt beskriver Esses, Medianu och Lawson (2013, s. 521f) att medias negativa 

beskrivningar av invandrare och flyktingar har en tendens att avhumanisera dessa grupper, 

vilket i sin tur kan leda till att omänsklig behandling av människor med invandrarbakgrund 

legitimeras. Detta styrks även av Amir Saeed (2007), som gjort en sammanfattning av 

forskning på hur minoritetsgrupper representeras i brittisk press. Han lyfter bland annat hur 

incidenter som den i USA 11 september 2001, lett till ett ökat intresse för massmediala 

representationer av islam, vilket i sin tur lett till negativa och fientliga representationer av 

muslimer och islam (Saeed 2007, s. 444). Vidare menar Saeed (2007, s. 460) att medias 

representation av muslimer och islam är avgörande för hur dessa människor blir behandlade 

som brittiska medborgare. Resultatet av studierna är samstämmigt och antyder alla att det 

finns risk att nyhetsmedier kan bidra till att människor utvecklar rasistiska åsikter och 

stereotypa föreställningar om vissa grupper i samhället, samt att de kan ha inverkan på hur 

människor väljer att rösta. Eftersom det är politiken som ramar in det sociala arbetet kan 

nyhetsmediers representationer således även komma att påverka hur det sociala arbetet 

utformas. Föreliggande uppsats har fokuserat på hur ensamkommande barn representeras för 

att förstå vilka beskrivningar av dessa barn som framkommer, då dessa riskerar att påverka 

hur människor tänker kring och förhåller sig till dem. Myndighetspersoner är en kategori som 

kan påverkas av dessa representationer, vilket följande studie visat.  

 

2.2 Ensamkommande barn – konstruktioner och egna upplevelser 
Stretmo (2014) bidrar med exempel på att myndighetspersoners resonemang och beslut kring 

ensamkommande barn till viss del påverkas av hur dessa barn framställs i offentliga texter. 

Hon har i sin doktorsavhandling genomfört tre olika studier som bland annat syftade till att 

synliggöra konstruerade föreställningar om ensamkommande barn i Sverige och Norge. 

Stretmo kom fram till att de ensamkommande barnen ibland skildes ut som sårbara offer och 

ibland som möjligt strategiska invandrare, alltså vuxna som försökte passera som 

barn/ungdomar (Stretmo 2014, s. 274). En av intervjustudierna visade att myndighetspersoner 

och andra vuxna som kommer i kontakt med ensamkommande barn genom sitt arbete, gav 
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uttryck för olika och motstridiga konstruktioner av ensamkommande barn som hade tydliga 

samband med många av de officiella eller allmänna berättelserna (Stretmo 2014, s. 275f). 

Barnen beskrevs å ena sidan som väluppfostrade undantag från andra problemkategorier, å 

andra sidan som utåtagerande och problematiska, vilket även ledde till att olika insatser 

legitimerades beroende på hur barnen problematiserades (Stretmo 2014, s. 275f).  

 

Stretmo (2014, s. 278) visar även genom intervjuer med ungdomarna hur de använde olika 

strategier för att tolka om innebörden av ensamkommande barn som offer, samt hur de unga 

försökte positionera sig som respektabla till skillnad från andra ”problematiska” unga. Vidare 

skriver Stretmo (2014, s. 277) att ett sätt på vilket ungdomarna försökte positionera sig som 

respektabla var genom att framhålla att de aktivt flytt och utstått strapatser och dramatiska 

händelser för att skaffa ett bättre liv. För att anknyta till Brunes (2004, s. 354) tes som 

nämndes tidigare, är dessa resultat exempel på hur en begreppslig ”medieinvandrare” skapas 

genom massmediala konstruktioner och sedan får konsekvenser för verkliga människor. 

Brunes (2004) tes om ”medieinvandraren” samt Stretmos (2014) studie har i föreliggande 

studie bidragit med ytterligare perspektiv på, samt grunder för jämförelse av resultat. Det blir 

betydelsefullt att i det följande ge en bild av hur ensamkommande barn själva beskriver sin 

situation, vilken i analys och diskussion har kunnat jämföras med de konstruerade 

föreställningar och representationer som varit fokus i denna studie. 

 

Marie Hessles (2009, s. 5) avhandling syftade bland annat till att söka kunskap om under vilka 

levnadsförhållanden ensamkommande unga befann sig tio år efter ankomsten till Sverige. En 

slutsats var att även om de ensamkommande barnen anlände ensamma förblev de inte 

ensamma, utan etablerade transnationella relationer med familjen utanför Sverige (Hessle 

2009, s. 142). En majoritet av de unga vuxna hade även bildat familj och börjat arbeta, studera 

eller driva eget företag vid tiden för studien (ibid, s. 158). Hessles (2009) studie bidrar med 

viktig kunskap om de ensamkommande barnens egna beskrivningar av sin situation. 

Resultaten visar på att ungdomarna tog ansvar för sig själva och sina liv genom att bland 

annat studera, arbeta och bilda familj, men även ta kontakt med ursprungsfamiljen och på så 

sätt underlätta sin etablering i Sverige. Denna kunskap bidrar med en annan bild av dessa 

unga än de som framkommer i massmedia.  
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3. Teoretiska perspektiv 
I det följande presenteras först socialkonstruktivismen, som beskriver det tankesätt som ligger 

till grund för uppsatsen i sin helhet. Vidare diskuterar jag diskursanalys som inbegriper såväl 

teori som metod, och som även har en tydlig koppling till socialkonstruktivismen. Inom all 

form av diskursanalys spelar även maktfrågan en central roll, därför diskuteras den i relation 

till diskursanalysen. Därefter presenteras några centrala begrepp inom diskursteorin som 

använts vid analys av texterna. Vidare förs en teoretisk diskussion om representationer, ett 

begrepp som har kopplingar till både maktfrågan och diskursteorin, och som har stor 

betydelse för konstruktionen av kollektiv identitet. 

 

3.1 Socialkonstruktivism 
Socialkonstruktivismen utgör ett övergripande teoretiskt perspektiv genom uppsatsen, och 

dess utgångspunkt är att relationer mellan olika subjekt samt mellan subjekt och objekt 

konstrueras genom språklig interaktion (Thomassen 2007, s. 205). Kunskap anses uppstå i en 

intersubjektiv kontext och skapas alltså genom de språkliga relationerna i sociala 

gemenskaper (ibid). För att anknyta till studiens syfte och frågeställningar är utgångspunkten 

att tidningar konstruerar bilder av ensamkommande barn genom sättet de beskriver och lyfter 

fram dessa barn i text. De bilder som konstrueras riskerar sedan enligt tidigare forskning (se 

Boomgaarden & Vliegenthart, 2007; Brune, 2004; Dixon, 2008; Esses, Medianu & Lawson, 

2013; Saeed, 2007; Schemer, 2012; Stretmo, 2014) att också bli de bilder allmänheten 

refererar till och som därmed får representera de ensamkommande barnen. 

Socialkonstruktivismen kan även bidra med att tydliggöra att det förgivettagna inte 

nödvändigtvis måste vara sant (Thomassen 2007, s. 207). Detta är i någon mån även syftet 

med denna studie, där jag avsett synliggöra och problematisera hur ensamkommande barn 

representeras i nyhetsartiklar, och därmed kritiskt analysera förgivettagna beskrivningar av 

ensamkommande barn. Socialkonstruktivismens utgångspunkt är alltså att mening och 

kunskap uppstår genom språket, vilket också är en utgångspunkt i förståelsen av 

representation samt diskursanalys som diskuteras nedan. 

 

3.2 Diskursanalys och maktperspektiv 
Med diskurs menas enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 7) ”ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen”. Mats Börjesson och Eva Palmblad (2007, s. 13) instämmer i 

definitionen och tillägger att betoningen ligger på bestämt, eftersom det finns ramar för vilka 

presentationer som kan göras för att betraktas som sanna eller rimliga. Börjesson och 
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Palmblad (2007, s. 8) beskriver att om dessa ramar eller gränsdragningar varit annorlunda 

hade även våra världsbilder och identiteter kunnat vara det, eftersom det vi kallar egenskaper 

och tillhörigheter är diskursivt formerade och bärs upp av språket (ibid). Det kan exempelvis 

innebära att de ramar som finns för hur nyheter kring ensamkommande barn kan presenteras 

för att uppfattas som rimliga, bidrar till att forma en specifik bild av ensamkommande barn. 

Språket bidrar således till att forma verkligheten och det är därmed språket som sätts i fokus 

vid diskursanalyser av olika samhällsfenomen. Bergström och Boréus (2012, s. 358, 360) 

påpekar att Michel Foucault förmodligen är den person som är starkast förknippad med 

diskursanalys, och att diskursbegreppet alltid inrymmer ett maktperspektiv. Enligt Roddy 

Nilsson (2008, s. 80f) är makt det begrepp som förmodligen allra mest förknippas med 

Foucault. Själv beskriver Foucault att maktutövning ständigt producerar kunskap, och omvänt 

att kunskap alltid frambringar makt (Foucault 1980, s. 52). Kunskapen reglerar vad som är 

möjligt att säga och hur, samt definierar saker som rätt eller fel, vilket leder till att makt 

utövas. Detta kallas utestängningsmekanismer (Bergström & Boréus 2012, s. 361).  

 

Foucault menar vidare att makt är något som utvecklas i relation mellan människor snarare än 

att det utövas av eller mot subjekt (Bergström & Boréus 2012, s. 361). Winther Jørgensen och 

Phillips (2000, s. 44f) förklarar att begreppet makt inom diskursteorin liknar Foucaults, 

genom att det uppfattas vara de processer som skapar vår sociala omvärld och gör den 

meningsfull för oss. Det är makten som frambringar våra identiteter och de relationer vi har 

till andra grupper och individer (ibid). Eftersom det går att urskilja några skilda inriktningar 

inom diskursanalysen betonar Bergström och Boréus (2012, s. 403) vikten av att diskutera den 

teoretiska kopplingen, vilken inte är given. Det angreppssätt som kallas diskursteori och 

representeras av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (se Bergström & Boréus, 2012; Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000), är det angreppssätt jag valt att använda i föreliggande uppsats. 

 

3.3 Centrala begrepp inom diskursteorin 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver några begrepp inom diskursteorin som är 

viktiga för att förstå hur en diskurs är uppbyggd samt hur identitet och kollektiv identitet 

produceras av diskursen. Då dessa begrepp är av stor betydelse för denna uppsats presenteras 

de och dess innebörd i det följande. 
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3.3.1 Diskursens uppbyggnad 

Ord eller begrepp kallas inom diskursteorin för tecken. Dessa får betydelse genom att skilja 

sig från varandra på bestämda sätt, men när vi genom vårt språkbruk sätter dem i olika 

relationer till varandra kan de få nya betydelser (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 32). 

Vidare fixerar en diskurs betydelsen av ett tecken inom en viss domän (ibid, s. 33). Ett eller 

flera tecken blir priviligierade i diskursen och kallas då nodalpunkter. Kring nodalpunkterna 

ordnas de andra tecknen och får sin betydelse genom att relateras till den på bestämda sätt. Ett 

exempel på ett tecken är ordet ”kropp”, vilket kan tänkas vara en nodalpunkt inom den 

medicinska diskursen. När ”kropp” nämns i relation till ”sjukdom” eller ”behandling” bidrar 

detta till att tecknet ”kropp” inom den medicinska diskursen fixeras till en viss betydelse. Om 

”kropp” istället nämns i relation till ”själ” framhävs andra betydelser av tecknet, samt placerar 

det istället i en religiös diskurs. Betydelsen av ett tecken förändras således i relation till andra 

tecken, en process som kallas artikulation (Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 35). 

Konkreta artikulationer kan antingen reproducera eller ifrågasätta gällande diskurser genom 

att fixera betydelsen av ett tecken på ett visst sätt (ibid, s. 36).  

 

3.3.2 Konstruktion av identitet och kollektiv identitet  

Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 48f) redogör för att diskurser innefattar positioner 

som kan intas av subjekten (individerna) och till dessa positioner knyts vissa förväntningar 

om exempelvis hur man ska uppföra sig och vad man kan säga och inte. Malin Wreder (2007, 

s. 46) påpekar att syftet med att tala om subjektspositioner istället för individer är att 

tydliggöra skillnaden mellan olika perspektiv. Användandet av begreppet lägger fokus på den 

plats eller de möjligheter som ges att uttala sig, vilket bygger på ett antagande om att individer 

ges utrymme att uttala sig endast om vissa saker på vissa sätt i en bestämd diskurs. Ett 

exempel på detta är subjektspositionen ”läkare”, vilken jämfört med subjektspositionen 

”patient” får andra förväntningar knutna till sig och vilka även ges olika möjlighet att uttala 

sig i specifika sammanhang. Även Foucault studerade människan utifrån vilken strategisk 

position hen innehade och inte människan som subjekt, då han menade att makten utövas 

utifrån denna position (Foucault 2002, s. 104; Nilsson 2008, s. 87). Att undersöka vilka typer 

av kategorier som ryms i utsagor/diskurser och vilka subjektspositioner som därmed blir 

möjliga och omöjliga är enligt Wreder (2007, s. 46f) en viktig del i diskursteorin. Förhållandet 

mellan komponenterna kunskap och makt har i föreliggande studie blivit möjligt att analysera 

bland annat genom att undersöka vilka subjektspositioner som ges möjlighet att uttala sig i 

nyhetsartiklarna och vilka det talas om. Subjektet kan vidare positioneras på olika platser av 
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olika diskurser (Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 48f). I ett sammanhang kan en person 

exempelvis inta positionen som mamma, i ett annat som läkare, i ett tredje som dotter. 

Subjektet får identitet genom att representeras diskursivt, identiteten är på så vis en 

identifikation med en subjektsposition i en diskursiv struktur (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 51). Det kan exempelvis innebära att ensamkommande barn kan identifiera sig med 

den subjektsposition de representeras som, något som även styrks genom tidigare forskning 

(se bl.a. Stretmo, 2014). De tecken som får en särskilt identitetsstärkande funktion och kan ses 

som identitetens nodalpunkter, kallas mästersignifikanter (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 50). ”Skicklig” eller ”välutbildad” är mästersignifikanter som kan kopplas till 

subjektspositionen ”läkare”, medan ”sjuk” eller ”utsatt” är mästersignifikanter som kan 

kopplas till subjektspositionen ”patient”. Genom ekvivalenskedjor konstitueras identiteten 

diskursivt, genom att tecken sorteras och knyts ihop i kedjor som beskriver hur identiteten är 

och inte är. Därmed är identiteten relationellt organiserad, man är således något eftersom det 

finns något annat som man inte är (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 50). Även 

Bergström och Boréus (2012, s. 380) och Börjesson och Palmblad (2007, s. 8) diskuterar att 

konstruktionen av en identitet inte blir möjlig utan att sättas i opposition till något den inte är, 

varför diskursanalytiker ofta utgår från distinktioner som ”vi” och ”dom”.  

 

Gruppbildning eller kollektiv identitet uppfattas på liknande sätt inom diskursteorin, nämligen 

att en diskursiv grupp bildas genom att ”den Andre”, alltså den man identifierar sig i 

förhållande till utesluts (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 52). Således innebär 

gruppbildning ofrånkomligen en reducering av möjligheter, då vissa identitetsmöjligheter 

framstår som relevanta medan andra ignoreras (ibid, s. 51). Även den process som 

konstituerar människor som grupp, sker genom att ekvivalenskedjor etableras. Nilsson (2008, 

s. 88) tar upp ett exempel på hur en kollektiv identitet producerats genom diskursens makt, ur 

Foucaults perspektiv. Han beskriver en historisk studie som visar hur ”tattarna” producerats 

eller konstruerats som social grupp genom en process där vissa grupper utsattes för 

maktutövning på olika nivåer. Dessa grupper utvecklade då motstrategier som ledde till 

framväxten av en ”tattaridentitet” (ibid). Vidare är representation ett viktigt element i 

gruppbildningsprocesser enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 52), eftersom grupper 

existerar först då de uttryckts i ord, något som kräver att några talar om eller för gruppen eller 

representerar den. Representation diskuteras utförligare i avsnitt 3.4. 
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3.3.3 Sammanfattning 

Utifrån ovan beskrivning har jag i min studie identifierat de tecken som fått en priviligierad 

status, det vill säga de ord som återkommande organiserades kring ensamkommande barn och 

därmed blev mästersignifikanter kring identiteten. Med utgångspunkt i dessa har jag kunnat 

utläsa olika diskurser, där mästersignifikanterna varit nodalpunkter. Till nodalpunkterna 

relaterades olika tecken, som vidare relaterades till andra tecken. Genom att identifiera dessa 

kopplingar kunde jag synliggöra de ekvivalenskedjor som konstituerar identiteten 

”ensamkommande barn”. Genom att vidare identifiera de subjektspositioner som gavs 

möjlighet att uttala sig och inte, tydliggjordes även vilka som fått makten att beskriva 

ensamkommande barn. På så vis har jag kunnat synliggöra hur kategorin ”ensamkommande 

barn” representeras, ett begrepp vars betydelse i det följande utreds närmare. 

 

3.4 Representation 
Stuart Hall (2013, s. xvii) beskriver att språket fungerar som ett representativt system, genom 

att symboler i form av exempelvis ljud eller skrivna ord i vårt språk representerar våra 

föreställningar och känslor när vi vill förmedla dem till andra människor. Jen Webb menar på 

liknande sätt att en bred förståelse av begreppet representation är att någon eller något agerar 

istället för något annat, alltså som ersättare för det ”verkliga” (Webb 2009, s. 2f). Enligt Hall 

(2013, s. 10) finns det tre sätt att förklara hur mening representeras genom språk. Ett reflektivt 

synsätt ser språket som en spegel, som reflekterar den sanna meningen som redan finns i det 

verkliga objektet. Hall diskuterar att ett problem med detta synsätt är att mycket av det vi har 

förmågan att tänka på eller tala om endast är påhittat, och därmed inte kan återfinnas i 

verkligheten (ibid). Vidare beskriver Hall (2013, s. 10f) ett synsätt som kallas avsiktligt, vilket 

innebär att ord betyder det författaren eller talaren haft för avsikt att förmedla. Synsättet tar 

därför inte hänsyn till språkets sociala dimension, som innebär att sändare och mottagare 

behöver förstå budskapet på ungefär samma sätt. Det tredje synsättet kallas konstruktivistiskt, 

och innebär att vi konstruerar mening genom att använda koncept och tecken, alltså 

representativa system (Hall 2013, s. 11). Det konstruktivistiska synsättet skiljer på den 

materiella världen och symboliska praktiker, genom att hävda att det inte är den materiella 

världen som förmedlar mening, utan det språkliga system som representerar våra 

föreställningar. Sociala aktörer använder den aktuella kulturens begreppsmässiga och 

språkliga system för att konstruera mening, göra världen meningsfull och kommunicera med 

andra på ett meningsfullt sätt (Hall 2013, s. 11). Detta perspektiv påminner således mycket 

om diskursanalysens vetenskapliga ansats som diskuterades tidigare (Bergström & Boréus 
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2012, s. 378; Börjesson & Palmblad 2007, s. 10; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 11). 

Även Webb (2009, s. 3) menar i linje med den konstruktivistiska förståelsen av representation 

att det finns en skillnad mellan föreställningen om en sak och saken själv, på samma sätt som 

det är skillnad mellan fantasi och verklighet. På så vis kan representationer aldrig efterlikna 

det verkliga på det sätt ett reflektivt perspektiv på representation hävdar. Webb (2009, s. 5f) 

påpekar att forskare inom både neurovetenskap, social vetenskap och filosofi menar att 

representation producerar mening och kunskap och att bland annat etiska frågor påverkar vårt 

sätt att representera världen. Den representationen påverkar i sin tur även hur vi uppfattar och 

hanterar oss själva och andra, vilket bland annat Esses, Medianu och Lawson (2013) och 

Saeed (2007) visat med sina studier. Enligt dessa studier beskrivs ”invandrare” och 

”flyktingar” i media, med ord som antyder att de på olika sätt skapar problem för 

värdnationen och dess invånare. Detta leder, enligt Halls (2013) beskrivning av hur 

representation fungerar, till att läsarens meningsskapande av begreppet ”flykting” eller 

”asylsökande” blir av problematisk natur, vilket vidare innebär ett visst tankemönster och sätt 

att bemöta de som kategoriseras in i gruppen. Representationen av dessa människor i media 

har därmed blivit meningsskapande för förståelsen av dem och hur de ska behandlas. 

Föreliggande studie har fokuserat på det skrivna språket i nyhetsartiklar, och ord som 

exempelvis används för att beskriva ensamkommande barn har analyserats. Det har enligt 

ovan diskussion varit viktigt att vara medveten om, att beskrivningar av ensamkommande 

barn som framkommer i nyhetsartiklarna inte är en återgivning av verkligheten, utan snarare 

ett sätt att representera verkligheten. Likt Brune (2004) framhåller med sin tes om 

”medieinvandraren”, blir representationen meningsskapande för vår förståelse av vad ett 

ensamkommande barn är, vilket kan få konsekvenser för hur barnen bemöts.  
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4. Metodologiska överväganden och urvalsprocess 

Nedan diskuteras överväganden kring diskursanalys som metod, en beskrivning av 

urvalsprocessen samt hur studien genomförts. Vidare diskuteras studiens tillförlitlighet, 

validitet och replikerbarhet, samt etiska överväganden jag gjort inom ramen för studien. 

 

4.1 Metodologiska överväganden 

Då syftet med studien är att synliggöra och problematisera hur ensamkommande barn 

representeras i nyhetsartiklar, har jag använt diskursanalys som såväl teori som metod i denna 

uppsats, och den presenterades mer ingående i kapitlet ”teoretiska perspektiv”. Bergström och 

Boréus (2012, s. 354–355) poängterar att diskursanalysen kan vara ett textanalytiskt verktyg 

och således även uppfattas som metod i vid mening. Även andra forskare har använt 

diskursanalys som kombinerad teoretisk och metodologisk utgångspunkt i sina avhandlingar 

(se Brune 2004; Stretmo, 2014). Mitt val att använda diskursanalys grundar sig i att språket 

sätts i fokus vid diskursanalyser (Bergström & Boréus 2012, s. 354), vilket är fokus också i 

föreliggande studie. En utgångspunkt i ett diskursanalytiskt angreppssätt är vidare att språket 

bidrar till att forma verkligheten (ibid), vilket är en utgångspunkt även i denna studie.  

 

Enligt Bryman (2011, s. 41) innebär kvalitativ metod bland annat att den sociala verkligheten 

ses som konstruerad av människor, således kan diskursanalysen beskrivas som en kvalitativ 

metod. Levin (2008, s. 38) påpekar dock att en uppdelning mellan kvalitativ- och kvantitativ 

forskning kan vara missvisande, då begreppen kan referera till olika steg i 

forskningsprocessen. Kvalitativ forskning kan enligt Levin avse ett arbetssätt som strävar mot 

tolkning och förståelse snarare än förklaring (ibid), vilket istället präglar många så kallade 

kvantitativa undersökningar. Då föreliggande uppsats strävat efter att tolka och förstå snarare 

än förklara representationer av ensamkommande barn, kan således den metod jag använt, i det 

avseendet beskrivas som kvalitativ. Den inriktning inom diskursanalys jag använt vid 

genomläsning och analys av texterna i artiklarna, kallas diskursteori. Som presenterades i 

föregående kapitel tillhandahåller diskursteorin begrepp och tankesätt som kan vara till hjälp 

för att kartlägga identitetskonstruktioner samt konstruktioner av kollektiv identitet, vilket varit 

användbart för att synliggöra och problematisera representationer av ensamkommande barn. 

Genom att konstruera läsfrågor (se Bilaga) med inspiration från diskursteorin och dess 

begrepp, kunde jag använda diskursteorin som verktyg för att få syn på samt tolka 

beskrivningar kring ensamkommande barn.  
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4.2 Urvalsprocessen 

Jag har studerat nyhetsartiklar publicerade i Blekinge läns tidning (BLT) med temat 

ensamkommande barn, publicerade under perioden strax innan den största ökningen av 

invandring, fram till tiden som följde strax efter att invandringen drastiskt börjat minska. Tre 

nyhetsartiklar per månad publicerade mellan den första juli och första oktober 2015, 

respektive den första december 2015 till den första mars 2016 har studerats, analyserats och 

jämförts. Jag har valt tre nyhetsartiklar per månad för att erhålla tillräcklig mängd data för att 

få en överblick över tidningens beskrivningar av ensamkommande barn, samtidigt tillräckligt 

liten mängd för att hinna med en adekvat analys. För att underlätta sökningen av artiklar har 

jag använt tidningens webbplats för insamlande av data. Valet att använda artiklar publicerade 

i BLT motiveras av att det är en regional tidning som därför kan tänkas bidra med mer lokala 

berättelser än en rikstäckande tidning. Detta val kan därför beskrivas som målinriktat 

(Bryman 2011, s. 392), och den data som legat till grund för studien är således inte 

representativ för hur ensamkommande barn beskrivs i tidningar i hela landet. Däremot kan 

resultaten ge exempel på hur representationen av dessa barn kan se ut i en regional tidning, 

vilken påverkar sina konsumenter på liknande sätt som en större tidning. Att välja endast en 

tidning för insamling av data innebär att det inte varit möjligt att jämföra olika tidningars 

representation av ensamkommande barn, vilket hade kunnat bidra med intressanta insikter då 

det är rimligt att anta att olika tidningar framställer olika bilder av ensamkommande barn. 

Dock ansåg jag en sådan jämförelse för omfattande med tanke på uppsatsens tidsramar.  

Nyhetsartiklar valdes framför annan typ av text i tidningen såsom debattartiklar, med 

anledningen att nyheter gör anspråk på att beskriva ”fakta” och att dessa beskrivningar därför 

riskerar att uppfattas som allmänt vedertagen sanning (Mral 2008, s. 64f). Även urvalet av 

artiklar kan sägas vara målinriktat då de valts ut med utgångspunkt i studiens forskningsfrågor 

(se Bryman 2011, s. 392). Den första, mittersta och sista nyhetsartikeln publicerad i varje 

månad inom den aktuella perioden, som samtidigt behandlar valt ämne har utgjort data i 

studien, detta för att undvika ett alltför godtyckligt urval. Genom att undersöka artiklar som är 

jämnt fördelade över tid, har denna metod även strävat efter att öka artiklarnas 

representativitet över den valda tidsperioden. Två av de aktuella månaderna fanns det 16 

nyhetsartiklar som var relevanta för studien, vilket är ett jämnt tal. I dessa fall valde jag artikel 

nummer nio. Två av månaderna uppgick antalet nyhetsartiklar till 12 stycken. För att urvalet 

skulle gå till på samma sätt valde jag artikel nummer sju i båda fallen. Det innebär att 

resultaten kunde blivit annorlunda om jag istället valt nummer sex i båda fallen. Så är dock 
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fallet med alla andra artiklar också, resultatet kunde även där blivit ett annat om andra artiklar 

valts ut. I några fall valdes artiklar bort trots att de var nyhetsartiklar där ordet 

”ensamkommande” förekom. Dessa artiklar behandlade dock inte ämnet, utan nämnde bara 

kort ensamkommande barn i texten. Jag ansåg därför att de inte var relevanta för min studie. 

Eftersom jag inte studerat varje tidningsartikel på ämnet är det inte möjligt att generalisera 

resultaten (Becker 2008, s. 78; Bryman 2011, s. 392). Samtidigt påpekar Bryman (2011, s. 

195) att data som är svåra att generalisera ändå kan bli en språngbräda för fortsatt forskning 

eller leda till att kopplingar till existerande resultat kan göras, varför användning av 

målinriktat urval trots allt kan anses legitimt. Ett annat dilemma att ta hänsyn till var att 

användandet av andra människors information innebär att ett första urval redan gjorts (Becker 

2008, s. 112–114). I detta fall har exempelvis tidningsartiklarnas författare valt vilka 

händelser som avrapporterades, samt vilken information som inkluderades i artikeln. Det blir 

därmed viktigt att vara medveten om att ett annat sätt att rapportera om händelsen hade kunnat 

innebära andra resultat. Ett tredje dilemma uppstår om jag som forskare och författaren av 

materialet som analyseras har olika begreppsdefinitioner (Becker 2008, s. 114), vilket kan 

leda till missförstånd och feltolkningar. Genom att diskutera olika definitioner av begrepp kan 

detta dilemma uppmärksammas och på så sätt kan möjliga feltolkningar synliggöras.  

4.3 Genomförande 
Efter att ha läst in mig på området genom tidigare forskning började jag formulera bakgrund, 

avsnitt om tidigare forskning samt syfte och frågeställningar. Därefter sökte jag i BLT:s e-

tidningsarkiv på ordet ”ensamkommande” inom perioden första juli till sista juli, sedan första 

augusti till sista augusti och så vidare. Av de artiklar som visades inom detta ämne räknade 

jag för varje månad hur många av dem som uppfyllde kriterierna om att vara nyhetsartiklar, 

och samtidigt handla om ensamkommande barn. Därefter räknade jag mig fram till den första, 

den mittersta och den sista i varje månad, varpå jag läste igenom dem en första gång. Jag 

kopierade sedan texten i artiklarna och klistrade in dem i Worddokument, för att kunna 

hantera texten genom att exempelvis jämföra beskrivningar i de olika artiklarna och söka efter 

ord som förekom ofta. När alla artiklar valts ut och lästs igenom började jag läsa in mig på 

vilken inriktning av diskursanalys som skulle kunna vara lämplig i min uppsats och 

utvecklade kapitlet om teori och metod. Jag började sedan att formulera läsfrågor med 

inspiration från diskursteorin som beskrivits tidigare. Därefter läste jag artiklarna igen, en 

gång för varje läsfråga, då med fokus på olika delar i artikeln. Genom läsfrågorna kunde jag 

få syn på vilka subjektspositioner artiklarna inrymde och ofta återkommande beskrivningar av 



           

18 
 

ensamkommande barn, vilket gjorde att jag kunde utläsa olika diskurser som representerade 

ensamkommande barn på olika sätt. Jag valde vidare ut ett antal citat som kunde visa hur 

denna representation kunde se ut, samt utformade kapitlet ”resultat och analys” och därefter 

även kapitlet ”diskussion”. 

 

4.4 Tillförlitlighet, validitet och replikerbarhet 

Genom att beskriva utgångspunkterna för samt tillvägagångssätt vid genomförande och analys 

av resultat, har jag strävat efter att öka intersubjektiviteten och därmed tillförlitligheten i 

denna studie, vilket enligt Bryman (2016, s. 41) syftar till att andra forskare ska kunna 

upprepa studien och få liknande resultat. Även Bergström och Boréus (2012, s. 405f) påpekar 

vikten av just tydligt beskrivna analysverktyg samt noggranna förklaringar av hur 

undersökningen gått till, för att öka möjligheten för andra att nå samma resultat. Vidare har 

jag strävat efter att varje del av uppsatsen ska vara beskriven på ett tillräckligt tydligt sätt för 

att det ska stå klart hur jag kommit fram till de resultat och tolkningar som presenteras i de 

båda sista kapitlen. Bryman (2016, s. 41) presenterar även replikerbarhet som ett viktigt 

kriterium för bedömning av samhällsvetenskaplig forskning. Replikerbarhet i en studie 

innebär likt tillförlitligheten att det ska vara tillräckligt tydligt hur studien genomförts för att 

andra forskare ska kunna göra om, eller replikera studien. Validiteten i en studie handlar om 

huruvida studien undersökt det den var tänkt att undersöka (Bryman 2016, s. 41). Att studien 

utförs i enlighet med syfte och frågeställningar är således av stor vikt för validiteten, och 

genom att tydligt beskriva hur och med vilka utgångspunkter jag utfört varje moment av 

studien, synliggörs dess validitet. Vid presentation av resultat har jag valt att utgå från olika 

citat för att tydligt visa hur analysen gått till, något som enligt Bergström och Boréus (2012, s. 

408) kan vara ett sätt att öka studiens transparens. Bergström och Boréus tar också upp vikten 

av att presentera goda argument för valet av data, eftersom det alltid finns andra utsagor och 

termer som utelämnas (Bergström & Boréus 2012, s. 407), vilket jag också strävat efter att 

göra i denna studie. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Till att börja med bör nämnas att tidningens ideologiska grund kan påverka vad som 

publiceras samt hur det framställs i nyhetsartiklarna, något som denna studie inte kunnat 

utreda då jämförelser mellan olika tidningar inte gjorts. Det har samtidigt varit viktigt att vara 

medveten om vid analys och diskussion av resultat. Vidare presenterar Vetenskapsrådet 
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(2002) fyra forskningsetiska principer som alltid ska beaktas när forskning bedrivs. En av 

dem kallas samtyckeskravet, vilket verkar till skydd för individen genom att ingen forskning 

får bedrivas utan informantens samtycke (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). I denna studie har inga 

individer direkt medverkat och eftersom data utgörs av officiellt publicerade tidningsartiklar 

har heller inga sekretessbelagda uppgifter behandlats. Individer som förekommer i tidningens 

artiklar kan antas ha gett sitt medgivande till att delta i den, däremot inte till att delta i denna 

studie. Därför nämns enbart offentliga personer vid namn i studien. Uteslutande av namn 

bidrar även till att konfidentialitetskravet uppfylls, vilket innebär att enskilda människor inte 

ska kunna identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet 2002, s. 12f).  

 

Vetenskapsrådet poängterar dock att även om namn utesluts kan det vara möjligt för vissa 

läsare att identifiera en individ, om data är tillräckligt detaljerade (Vetenskapsrådet 2002, s. 

12f). Denna aspekt har varit viktig att vara medveten om då tidningsartiklar som utgör data i 

denna studie är offentliga, vilket betyder att vem som helst kan leta upp artiklarna och lista ut 

vem texten handlar om. Även om studien inte behandlar känsliga personuppgifter eller 

beskriver enskilda personers levnadsförhållanden, har det varit särskilt viktigt att vidta 

åtgärder för att försvåra identifiering av individer med tanke på att gruppen ensamkommande 

barn kan anses utsatt (se Vetenskapsrådet 2002, s. 13). Problematiken har dels hanterats 

genom att utesluta namn på icke offentliga personer, dels genom att endast presentera 

nödvändiga uppgifter i studien. Informationskravet innebär att medverkande informanter har 

rätt till information om studiens förfarande (Vetenskapsrådet 2002, s. 7f), vilket varit 

inaktuellt här då inga informanter medverkat. Även nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 

14) är uppfyllt, då insamlade uppgifter inte kommer att användas för andra ändamål än 

forskningsmässiga. 
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5. Resultat och analys 

Nedan presenteras resultatet av min diskursanalys av tidningsartiklarnas representationer av 

ensamkommande barn. Det som först blir tydligt vid genomgång av artiklarna, är att 

ensamkommande barn representeras på liknande sätt under de båda perioder ur vilka jag valt 

artiklar. Barnen beskrivs genomgående som en homogen grupp, snarare än som en grupp 

individer. De subjektspositioner (Bergström & Boréus, 2012; Winther Jørgensen & Phillips, 

2000) som ges möjlighet att uttala sig i artiklarna är till stor del chefer, ministrar eller 

verksamhetsledare, medan de subjektspositioner det talas om till största delen är gruppen 

ensamkommande barn. Gruppen positioneras därmed ofta som passiva i relation till det 

omgivande samhället samt de som ges möjlighet att uttala sig, vilka positioneras som aktiva. 

De tecken som oftast förknippas med ensamkommande barn i artiklarna och därmed får status 

som mästersignifikanter, knyts samman med andra tecken och bildar ekvivalenskedjor som 

ger de olika tecknen betydelse (Bergström & Boréus, 2012; Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). De ekvivalenskedjor jag kan utläsa synliggör hur dessa mästersignifikanter kopplas till 

varandra och till andra tecken på olika sätt. Därigenom kan jag utläsa två dominerande 

diskurser kring ensamkommande barn, vilka representerar gruppen på två skilda sätt.  

 

Flertalet tidningsartiklar beskriver hur antalet ensamkommande barn som anlände till Sverige 

ökade, vilket ofta kopplas till den ökade belastning detta innebar för samhället. Denna 

belastning sammankopplas ofta med de behov ensamkommande barn beskrivs ha, av såväl 

boende som annat stöd och hjälp från myndigheter, och som inte alltid blivit tillgodosedda i 

och med de bristande resurser som blev en konsekvens av den ökade belastningen. En av de 

dominerande diskurserna förekommer i något större utsträckning i artiklarna som ingår i 

första perioden i urvalet, och fokuserar mer på dessa behov. Den andra dominerande 

diskursen fokuserar i större utsträckning på belastningen för samhället, och förekommer något 

oftare i andra periodens artiklar. Jag kommer nedan att presentera hur dessa två diskurser 

kring ensamkommande barn producerar olika representationer av gruppen. För att tydliggöra 

detta presenteras olika citat från artiklarna som utgör exempel på hur dessa representationer 

sker. Jag kommer även att lyfta ett citat från den enda artikel i urvalet där ungdomar som 

kategoriseras som ”ensamkommande barn” fått möjlighet att uttala sig. Citatet lyfts som ett 

sätt för dessa unga att göra motstånd mot de representationer som annars framkommer i 

artiklarna.  
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5.1 Ensamkommande barns behov och utsatthet i fokus 

En av de diskurser som utmärker sig i materialet är organiserad kring de behov 

ensamkommande barn beskrivs ha, samt den utsatta situation det innebär då dessa behov inte 

kan tillgodoses. Denna diskurs problematiserar bristen på lämpliga boenden samt bristande 

resurser inom olika myndigheter i förhållande till behoven av boende, hjälp och skydd 

ensamkommande barn framställs ha. Diskursen positionerar därmed ensamkommande barn 

som passiva mottagare av olika former av stöd, medan invånare och myndighetspersoner som 

uttalar sig, positioneras som aktiva tillhandahållare av detta stöd. Följande två citat är hämtade 

ur samma artikel och utgör exempel på hur detta blir synligt: 

 

- Det kommer så unga barn som 12–13 år. Och de bör helst få ett familjehem direkt. Men 

vi har inte så många hem. Vi tvingas acceptera överbeläggning på boendena för att kunna 

ge barnen en säng […] (BLT 23 september 2015, s. 9). 

 

Sedan bilden av den drunknade flyktingpojken Alan Kurdi spreds i medierna har 

[verksamhetsledaren] fått in 45 ansökningar från personer som vill öppna sina hem för 

just ensamma flyktingbarn. – Det har vi aldrig sett förut, att folk anger att de vill hjälpa en 

specifik grupp barn. Bland dem finns familjer som själva kommit hit som flyktingar. Och 

det tycker jag känns fint, säger hon (BLT 23 september 2015, s. 9). 

 

Ensamkommande barns utsatthet och behov av boende och en familj som kan ta hand om dem 

sätts här i fokus. Genom att bilden på Alan Kurdi vidare beskrivs ha bidragit till människors 

engagemang och vilja att hjälpa ensamkommande barn, framställs det förolyckade barnet som 

en representation av gruppen ensamkommande barn. Därmed konstrueras en bild av det 

ensamkommande barnet som ett utsatt och sårbart offer. Samtidigt framstår myndigheter och 

myndighetspersoner som pressade av brist på resurser, vilket leder till att de har svårt att 

tillgodose behovet av familj och boende. Verksamhetsledaren och samhällsinvånarna 

positioneras som aktörer som tillhandahåller hjälp och stöd, medan ensamkommande barn 

positioneras som passiva mottagare av detta stöd. Artikeln varifrån nästa citat är hämtat 

beskriver på liknande sätt behovet av boenden, särskilt för de yngsta ensamkommande 

barnen. Vidare beskrivs att en fastighet som tidigare varit distriktssköterskemottagning nu är 

tänkt att bli boende för 12-åriga ensamkommande barn, då denna fastighet anses vara ”en 

idealisk plats för en fristad åt tio av de yngsta barnen som ensamma flytt fasorna i krigets 
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Syrien” (BLT 4 september 2015, s. 15), vilket åter sätter fokus på ensamkommande barn som 

sårbara och utsatta. Några av de närboende har dock överklagat bygglovet: 

 

[…] huvudinvändningen är att de anser förutsättningar för en meningsfull fritid vara för 

dåliga. ”Just meningsfulla fritidsaktiviteter är av största vikt för att minimera risken att ett 

barn på grund av brist på sysselsättning och tristess ägnar sig åt sådant som varken är bra 

för de aktuella barnen eller oss närboende”, skriver de. Dessutom slår de fast att den 

aktuella byggnaden omges av vägar på tre av fyra sidor och att trafik således kommer att 

utgöra en risk för barnen. ”För barnens bästa är inte fastigheten Mjällby 10:50 att betrakta 

som ett säkert och passande boende för ensamkommande asylsökande barn”, skriver de 

(BLT 4 september 2015, s. 15). 

 

Här framställs olika behov ensamkommande barn beskrivs ha, samt de risker det kan medföra 

om dessa behov inte tillgodoses. Det förstärker bilden av det ensamkommande barnet som 

passivt, oansvarigt och därmed någon som behöver tas om hand. Citatet indikerar att de 

närboende i detta område upplevt sig nödgade att ta ansvar för dessa barn och deras 

välbefinnande, de positioneras därmed som ansvarsfulla aktörer. Dessa beskrivningar leder 

således till en representation av ensamkommande barn som oansvariga, utsatta och i behov av 

samhällets skydd och omsorg. Fokus i nästa citat ligger på ensamkommande barns behov av 

utbildning i förhållande till kommunens svårigheter att tillhandahålla plats i skola till alla 

barn. Den som här uttalar sig är verksamhetschef för ett boende för ensamkommande barn: 

 

- De har alldeles för mycket tid att tänka på sin situation och de blir oroliga och rastlösa. 

Vi försöker aktivera dem på olika sätt, men det blir svårt i längden […] Idag väntar 383 

barn i Karlskrona på att bli skolplacerade, en del har väntat upp emot ett år. Orsakerna till 

de långa köerna är flera. Det handlar dels om den stora ökningen av nyanlända barn, men 

även antalet svenskfödda elever har ökat de senaste åren vilket gör att det nu saknas både 

lokaler och pedagoger (BLT 30 januari 2016, s. 10). 

 

Citatet speglar konsekvenserna av att dessa ungdomar inte får behovet av utbildning 

tillgodosett, nämligen att de blir oroliga och rastlösa. Det framgår även att personalen på 

boendet upplever svårigheter i att hjälpa ungdomarna, samt att belastningen och bristen på 

resurser på kommunens skolor är en orsak till att de ensamkommande ungdomarnas behov av 

utbildning inte kan tillgodoses. Här blir positioneringen av ensamkommande barn som 

passiva mottagare än tydligare, genom att det beskrivs att de ”väntar” samt att personal 
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försöker ”aktivera” dessa unga. På så vis positioneras även här samhällsaktörer som aktiva 

tillhandahållare av hjälp och stöd. Således framställs ensamkommande vara i behov av ett 

sådant stöd. I nästa citat diskuteras ensamkommande barns rätt till god man i förhållande till 

kommunens svårigheter att tillhandahålla detta. Överförmyndarnämndens ordförande uttalar 

sig vidare om vad det innebär att vara god man åt ensamkommande barn. 

 

Kommunen ansvarar också för barnens omvårdnad och en del i detta är varje 

ensamkommande barns rätt till en god man. […] De som anmäler sig som gode män kan 

komma att påbörja sitt arbeta [sic!] relativt omgående. – Efter ett par dagar får de en 

genomgång här på några timmar. Sen kommer vi ha en specifik utbildning senare i höst. 

Det är lite speciellt att vara god man just åt ensamkommande barn (BLT 31 juli 2015, s. 

13). 

 

Även här sätts fokus på dessa ungas särskilda rättigheter och behov. Ensamkommande 

barn representeras som en specifik grupp barn för vilka det krävs en särskild utbildning 

för att kunna vara god man åt. Vidare tydliggörs att det är kommunens ansvar att 

tillgodose dessa behov, vilket positionerar kommunen och dess anställda som aktiva i 

förhållande till ensamkommande barn, som istället positioneras som passiva.  

 

Enligt ett konstruktivistiskt perspektiv (se Hall 2013; Webb 2009) kan den typ av 

representationer jag lyfter ovan, innebära en konstruerad förståelse av ensamkommande 

barn som en homogen grupp, som är utsatt och hjälpbehövande. Denna förståelse blir 

meningsskapande för hur individer som kategoriseras som ”ensamkommande barn” 

uppfattas av andra människor, och kan även påverka hur dessa unga bemöts (se även 

Boomgaarden & Vliegenthart, 2007; Brune, 2004; Dixon, 2008; Esses, Medianu & 

Lawson, 2013; Saeed, 2007; Schemer, 2012; Stretmo, 2014). Genom att representeras 

som utsatt och hjälpbehövande, positioneras gruppen ensamkommande barn av 

diskursen som passiva mottagare av samhällets resurser. Samhället och de aktörer som 

uttalar sig positioneras samtidigt som aktiva givare av dessa resurser. Vidare 

konstrueras en bild av att personal som arbetar med dessa barn och ungdomar samt 

samhället i stort, upplever olika typer av svårigheter i att tillhandahålla den hjälp och det 

stöd ensamkommande barn anses behöva. Dessa svårigheter framställs bero på bristande 

resurser som en följd av det ökade antalet ensamkommande barn som anlänt till Sverige.  
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5.2 Kostnaden för samhället i fokus 

Det finns tydliga paralleller mellan denna diskurs och den ovan nämnda. Då det är 

kommunens ansvar att tillgodose de behov ensamkommande barn har genom att de är utan 

vårdnadshavare i landet, kommer en föreställning om ensamkommande barn som utsatta och i 

behov av hjälp automatiskt att bidra till en uppfattning om ökad belastning på samhället. Den 

belastningen lyfts dock inom denna diskurs i större utsträckning än barnens behov eller 

utsatthet, vilken i artiklarna nämns i mindre utsträckning alternativt inte alls. Ett exempel är 

följande citat, där en anställd vid socialtjänsten uttalar sig om kostnaderna för placeringar av 

ensamkommande barn: 

 

- Vi kan tvingas till placeringar som kostar upp till 5 000–6 000 kronor per vårddygn. 

Sedan 2006 är ansvaret för barnen – både när det gäller skolgång och boende – 

kommunernas. Där ska barnen inom 48 timmar från sin kontakt med Migrationsverket få 

en plats. […] Hittills i år har platserna kostat staten 9 miljarder, enligt Migrationsverket 

som ersätter kommunerna med som mest 1 900 kronor per dygn och plats (BLT 30 

september 2015, s. 24). 

 

Fokus i citatet är de stora utmaningar socialtjänsten och samhället i stort står inför i och med 

den stora ökningen av ensamkommande barn, som lett till att det råder brist på boenden. Det 

framgår dock inte vilka eventuella utmaningar ensamkommande barn och unga ställs inför. 

Genom att det beskrivs att ansvaret för barnen ligger på kommunerna, positioneras 

ensamkommande barn också här som passiva. Även anställda inom socialtjänsten framstår 

som passiva genom uttrycket ”tvingas”, samtidigt som kommunen och Migrationsverket 

positioneras som aktiva i detta citat. I artikeln varifrån följande citat är hämtat är fokus på 

liknande sätt den ökade arbetsbelastningen, som här beskrivs ha lett till en omorganisation 

inom socialförvaltningen: 

 

Genom omorganisationen kan barn – och familjeenheten koncentrera sig på de 

arbetsuppgifter den är ämnad till att utföra. Den nya enheten som hanterar 

ensamkommande ska i huvudsak finansieras via Migrationsverkets stöd. – Vi hoppas 

kunna lätta på trycket på det här viset, säger [ordförande i socialnämnden]. I nuläget finns 

cirka 100 ensamkommande barn som kommunen har ansvar för och det kommer cirka en 

handfull nya barn i veckan. Kommunen har tvingats köpa platser i andra kommuner för 

att kunna hantera situationen. (BLT 1 december 2015, s. 11). 
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Här beskrivs ett sätt på vilket den aktuella kommunen försöker hantera den ökade 

arbetsbelastningen, vilken direkt kopplas till ökningen av ensamkommande barn. Vidare 

representerar även denna artikel ensamkommande barn som en specifik grupp för vilka det 

krävs särskilda åtgärder. Kommunen placeras i en passiv position, då det beskrivs att den 

”tvingas”. Dock positioneras kommunen som aktiv i relation till ensamkommande barn, vilka 

på så vis blir passiva även här. Således konstrueras en föreställning om ensamkommande barn 

som belastande och resurskrävande för samhället. Följande citat är hämtat ur en artikel som 

rapporterar om att buss- tåg- och färjebolag ska få böta om de tar med passagerare utan giltigt 

ID till Sverige. 

 

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) beklagar att kontrollerna, som måste införas 

senast den 4 januari, troligen innebär förseningar och krångel för pendlare och andra 

resenärer. […] Björn Westerberg, vd för Tågoperatörerna, anser att tiden för förberedelser 

är orimligt kort. Och det är orimligt att staten på detta sätt vältrar över både kostnader och 

polisiära uppgifter på transportörerna, anser han. Barn under 18 år som reser i målsmans 

sällskap med giltigt id ska inte omfattas av id-kontrollen. Barn utan målsman, som 

ensamkommande barn utan id, ska stoppas. De får söka asyl i Danmark eller något annat 

land. (BLT 19 december 2015, s. 44). 

 

Citatet framställer ID-kontrollerna som ett problem främst för pendlare och transportörer, 

medan det på intet sätt problematiserar den situation ensamkommande barn utan ID hamnar i. 

Denna framställning konstruerar en föreställning om att det svenska samhället behöver 

skyddas från ensamkommande barn utan ID, samt att dessa barns och ungas behov är mindre 

viktiga än de pendlare och andra resenärer som beskrivs bli lidande. Således representeras 

ensamkommande barn som en resurskrävande grupp som inkräktar på samhället. I artikeln 

följande citat är hämtat ifrån, beskrivs att Malmö stad gjort flera lex Sarahanmälningar för 

hanteringen av ärenden rörande ensamkommande barn.  

 

En övergripande orsak till bristerna är den höga arbetsbelastningen som rådde på 

kommunens sociala resursförvaltning under slutet av fjolåret.  

– Vi hade en exceptionellt hög ärendemängd. Vi har aldrig jobbat under de här 

omständigheterna tidigare, säger Anna Sommarmo, enhetschef på Malmö stads sociala 

resursförvaltning. Under november–december hanterade förvaltningen 6 165 ärenden, 

enligt Anna Sommarmo. (BLT 13 februari 2016, s. 26). 
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Likt i de citat jag tidigare tagit upp i denna del, hamnar fokus även här på den ökade 

belastningen för myndigheten. Trots att det nämns att ärenden rörande ensamkommande barn 

hanterats bristfälligt, problematiseras inte detta i relation till ensamkommande barns situation. 

Det leder återigen till en representation av ensamkommande barn som resurskrävande och 

belastande för samhällets myndigheter. Referensen till ensamkommande barn som ”ärenden” 

förstärker bilden av att dessa barn inte påverkas på samma sätt som myndighetspersoner som 

hanterar dessa ”ärenden”. Samtidigt positioneras ensamkommande barn som passiva i relation 

till dessa myndighetspersoner, vilka istället framställs som aktiva. 

 

Den typ av representationer dessa citat utgör exempel på, konstruerar en uppfattning om 

ensamkommande barn som resurskrävande och belastande för samhällets olika myndigheter. 

Vidare konstrueras en bild av personal inom myndigheter och kommuner som pressade och 

ansträngda, medan det finns få beskrivningar inom denna diskurs av huruvida de barn och 

ungdomar som kategoriseras som ”ensamkommande” befinner sig i en pressad situation. Som 

nämndes tidigare producerar dessa representationer enligt det konstruktivistiska perspektivet 

på representation (se Hall, 2013; Webb, 2009), en uppfattning av gruppen ensamkommande 

barn som homogen, resurskrävande och passiv i relation till det omgivande samhället.  

 

5.3 En alternativ bild av ensamkommande barn 

I samtliga artiklar i urvalet utom en, får individer i maktposition uttala sig. Ensamkommande 

barn har således inte tillgång till de dominerande diskurserna. I den artikel där några 

ungdomar som kategoriseras som ”ensamkommande barn” får utrymme att uttala sig, 

rapporteras om en så kallad ”rosaktion”. Dessa ungdomar delade då ut rosor till 

förbipasserande på en central gata i en stad i Blekinge. Följande citat är hämtat ur denna 

artikel: 

 

- Det händer så mycket dåliga saker, så därför vill vi visa att vi alla inte är samma 

människor, säger [en av ungdomarna] som var den som delade ut ett tjugotal rosor till 

förbi passerande [sic!]. På ett stort pappersark hade man skrivit ”Varsågod, vi vill ge dig 

en blomma” och tillsammans med blomman skickade man med en lapp med texten ”Den 

sista plats som vi begravas på är inte kyrkogården utan det är i hjärtat av dem som 

skyddade oss, där som vi känner trygghet”. (BLT 1 februari 2016, s. 40). 
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Citatet ger en inblick i hur ensamkommande barn kan resonera kring de bilder som genom 

media får representera kategorin. Som nämndes inledningsvis i uppsatsen är en av riskerna 

med att kategorisera människor att skillnader inom kategorin blir ignorerade, och att alla som 

ingår i den därmed kan uppfattas vara mer lika än olika (Saxton 2003, s. 111; Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 52). Det ungdomen här uttrycker kan ses som ett motstånd mot 

representationer av ensamkommande barn som en homogen grupp snarare än som en grupp 

individer. ”Rosaktionen” kan samtidigt vara ett sätt för dessa ungdomar att erbjuda en 

alternativ bild av ensamkommande barn, och på så sätt göra motstånd mot de representationer 

som produceras av de dominerande diskurserna. Det påminner om Nilssons (2008, s. 88) 

exempel på hur kollektiv identitet ur Foucaults perspektiv producerats genom diskursens 

makt. Nilsson beskriver hur ”tattarna” konstruerats som en social grupp, vilken då utvecklade 

motstrategier som ledde till framväxten av en ”tattaridentitet” (ibid). Den bild av 

ensamkommande barn som konstrueras genom denna artikel representerar gruppen som 

aktiva, kännande, ödmjuka och ansvarsfulla individer, vilket i alla avseenden innebär en 

skillnad mot hur gruppen representeras i övriga artiklar. Mot bakgrund av Nilssons (2008) 

exempel som nämndes ovan, kanske denna typ av motstrategier kan utmana de dominerande 

diskurserna och omforma representationer av identiteten ”ensamkommande barn” som 

därigenom produceras. 
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6. Diskussion 

Sammanfattningsvis visar resultatet att olika svårigheter lyftes i BLT:s nyhetsrapportering, i 

och med den ökade invandringen till Sverige under hösten 2015. Gemensamt för de flesta 

artiklar i urvalet är att ökningen av ensamkommande barn beskrivs ha lett till en ökad 

belastning på samhällets olika myndigheter, något som problematiseras på olika sätt i två 

dominerande diskurser. Dessa diskurser producerar i sin tur olika representationer av gruppen 

ensamkommande barn. Problematiseringen av ensamkommande barns behov i relation till 

bristande resurser förekommer i något större utsträckning i första periodens artiklar. Samtidigt 

problematiseras samma belastning i relation till de svårigheter myndigheter och dess 

anställda, samt det omgivande samhället ställdes inför i större utsträckning i de artiklar som 

ingår i andra perioden. I en artikel representerar några ensamkommande ungdomar gruppen 

”ensamkommande barn”. Den artikeln utgör här ett exempel på hur dessa unga kan förhålla 

sig till de representationer som produceras av de dominerande diskurserna. I detta kapitel 

diskuterar jag eventuella konsekvenser av samt orsaker till den typ av representationer som 

framkommit genom studien. Detta görs genom att studiens resultat relateras till tidigare 

forskning samt valda teorier. Slutligen sammanfattas studiens resultat kopplat till syfte och 

frågeställningar. 

 

6.1 Ensamkommande barn som passiva, utsatta och hjälpbehövande 

Den diskurs som organiseras kring ensamkommande barns utsatthet och behov i relation till 

bristande resurser, är en av de dominerande i artiklarna. Diskursen konstruerar en 

föreställning om ensamkommande barn som en homogen grupp som är passiv, utsatt och i 

behov av skydd och hjälp. Samtidigt konstrueras en föreställning om myndighetspersoner som 

aktiva individer som tillhandahåller stöd, men som också är pressade av bristande resurser. I 

uppsatsens inledning beskrevs den så kallade ”flyktingkrisen” 2015 som ett kritiskt diskursivt 

moment (Stretmo 2014, s. 55f), vilket innebär att denna händelse gjorde det möjligt för media 

att styra fokus för vad ”krisen” egentligen bestod i, genom hur den beskrevs. Även McCombs 

(2004, s.2) och Mral (2008, s. 63) argumenterar för att media sätter agendan för vad 

allmänheten kommer att uppfatta som viktigt. Ur det perspektivet kan denna diskurs bidra till 

en uppfattning hos allmänheten om att bristande resurser inom sociala myndigheter är ett 

problem som drabbar såväl ensamkommande barn som myndighetspersoner, samt att 

problemet är angeläget. En sådan uppfattning skulle enligt resultatet av Boomgaarden och 

Vliegentharts (2007) studie, kunna leda till framgångar hos invandringsfientlig populism, 
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vilket blev en följd av att invandringsrelaterade frågor i nyhetsmedier lyftes som politiskt och 

socialt viktiga (ibid). Det behöver dock inte vara fallet enligt resultatet av Schemers (2012) 

studie, som visade att beroende på huruvida människor med flyktingbakgrund framställdes på 

ett positivt eller negativt sätt, ändrades allmänhetens inställning till dessa personer i samma 

riktning. Således kan det tänkas att om ensamkommande barn framställs som utsatta, medan 

myndigheter framstår som pressade delvis till följd av bristande resurser, skulle det kunna 

leda till att fler människor röstade på partier som strävar efter att sociala myndigheter ska få 

ökade resurser. Det är samtidigt möjligt att tänka sig att de representationer denna diskurs 

producerar ger en negativ bild av ensamkommande barn, som passiva mottagare som inte 

bidrar till samhället, utan enbart har behov som samhället måste tillgodose. Det är dock en 

bild som delvis strider mot den Hessle (2009) ger genom sina intervjuer med 

ensamkommande unga, och som visat att dessa unga till stor del tagit ansvar för sina liv 

genom att skaffa familj, arbete samt upprätta kontakt med sin ursprungsfamilj, både inom och 

utanför Sverige. Det ger snarare en bild av ensamkommande barn som bidragande till 

samhället, om än några år efter ankomsten. Genom att ensamkommande barn utesluts ur 

diskursen till förmån för individer i maktposition, framkommer dock inte den typen av bilder.  

 

Vidare kan dessa representationer problematiseras i relation till den del av Stretmos (2014) 

studie som visar att myndighetspersoner i sina bedömningar av ensamkommande barn, till 

viss del utgick från massmediala konstruktioner av gruppen. Om myndighetspersoner 

problematiserar ensamkommande barn som passiva, utsatta och i behov av hjälp, kan det 

tänkas leda till att barnens egna förmågor devalveras, samt att de bedöms ha ett större behov 

av hjälp än de egentligen har. Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 51) beskriver också att 

ett subjekt får sin identitet genom att representeras diskursivt. Det innebär att barn och unga 

som kategoriseras som ”ensamkommande”, genom denna representation kan identifiera sig 

själva som passiva, utsatta och i behov av hjälp. Det skulle vidare kunna tänkas leda till att 

dessa barn devalverar sin egen förmåga samt att de uppfattar sin situation som hopplös, då de 

kan få en föreställning om att det enda de kan göra är att passivt vänta och ta emot den hjälp 

som erbjuds dem.  

 

6.2 Ensamkommande barn som en kostnad och belastning 

Den andra dominerande diskursen som utmärker sig i materialet, kretsar till stor del kring 

olika svårigheter samhället ställts inför genom den stora andel ensamkommande barn som 

kom till Sverige under hösten 2015. Även denna diskurs representerar ensamkommande barn 
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som en homogen grupp som är passiv, men som också är resurskrävande och innebär en ökad 

belastning för samhället. En skillnad jämfört med den tidigare nämnda diskursen är således att 

denna diskurs bidrar till en framställning av ensamkommande barn som en av orsakerna till 

den ökade belastningen, medan den tidigare nämnda diskursen i större utsträckning 

framställer ensamkommande barn som ett av offren för densamma. Ensamkommande barn 

riskerar således genom denna diskurs att uppfattas som något negativt för samhället. En 

konsekvens av det kan tänkas bli att en del människor väljer att rösta på invandringsfientliga 

partier, likt Boomgaarden och Vliegenthart (2007) visat i sin studie. Även andra forskare har 

kommit till liknande slutsatser, nämligen att negativa representationer av ”invandrare”, kan 

leda till fientlig behandling av människor som kategoriseras in i den gruppen (se Brune, 2004; 

Dixon 2008; Esses, Medianu & Lawson 2013; Saeed 2007). Framställningar av 

ensamkommande barn som en homogen grupp, riskerar även att avhumanisera de individer 

som kategoriseras in i gruppen, genom att de ses som en ”massa” snarare än som enskilda 

individer. Enligt resultatet av Esses, Medianu och Lawsons (2013, s. 521f) studie kan det leda 

till att omänsklig behandling av ensamkommande barn legitimeras. 

 

I enlighet med Stretmos (2014) resultat som nämndes tidigare, skulle föreställningen om 

ensamkommande barn som en kostnad och belastning för samhället kunna innebära att dessa 

ungas behov av insatser bedöms vara mindre än det egentligen är, för att spara på resurser. En 

sådan uppfattning kan tänkas bidra till föreställningar om att det är mycket ansträngande att 

arbeta med ensamkommande barn. Det kan tänkas leda till att färre söker den typen av 

tjänster, alternativt söker sig därifrån, vilket skulle betyda att resurser inom sociala 

myndigheter skulle minska ytterligare. I relation till Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 

51) resonemang som diskuterades ovan, kan det tänkas att personer som kategoriseras som 

”ensamkommande barn” kan komma att identifiera sig med föreställningen om 

ensamkommande barn som resurskrävande, och som en orsak till att samhället ställs inför 

olika svårigheter. En sådan självbild kan tänkas bidra till en känsla av att vara till besvär eller 

rent av oönskad. Att barnen vidare representeras som en homogen grupp skulle kunna bli en 

anledning för dessa unga att på olika sätt ”bryta sig fria” från gruppen, genom att visa sig som 

individer. Det är rimligt att anta att olika individer finner olika sätt att visa något sådant, några 

kanske väljer destruktiva sätt att visa detta på, medan andra väljer att visa det på mer 

konstruktiva sätt. Detta blev även tydligt vid Stretmos (2014) intervjuer med barn och unga 

som kategoriserades som ”ensamkommande barn”. Stretmo (2014, s. 277) beskriver hur de 
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unga på olika sätt försökte visa att de inte var som andra ”problematiska” unga eller andra 

ensamkommande unga.  

 

6.3 Ensamkommande barn som aktivt ansvarstagande och ödmjuka individer 

I den enda artikel i urvalet där ungdomar som kategoriseras som ”ensamkommande barn” 

uttalar sig om en så kallad ”rosaktion”, representeras de unga som aktiva, ansvarstagande, 

ödmjuka och kännande individer, en bild som stämmer överens med den Hessle (2009) 

förmedlar genom sin avhandling. Även Stretmo (2014, s. 277) beskriver att ungdomarna i 

hennes studie framhöll att de aktivt flytt och utstått strapatser och dramatiska händelser för att 

skaffa ett bättre liv, som ett sätt att positionera sig som respektabla i förhållande till andra 

ensamkommande unga. Det ger en liknande bild av ensamkommande barn som aktiva 

individer, snarare än en passiv, homogen grupp. Resultatet av föreliggande studie visar även 

att unga människor som själva kategoriseras som ensamkommande barn i dessa artiklar, 

utestängs från de båda dominerande diskurserna genom sin begränsade medverkan i 

artiklarna. Det leder till att den typ av bilder dessa ungdomar beskriver, samt de bilder av 

ensamkommande barn som förmedlas genom Hessles (2009) och Stretmos (2014) 

avhandlingar, inte framkommer. De bilder som representerar ensamkommande barn i dessa 

artiklar, konstrueras istället främst av människor i maktposition, vilket aktualiserar Foucaults 

tankar om makt, kunskap och utestängningsmekanismer.  

 

Subjektspositionen chef förknippas till stor del med både kunskap och makt, och Foucault 

menar att det finns ett starkt samband mellan dessa komponenter (Bergström & Boréus 2012, 

s. 361; Nilsson 2008, s. 84). Sambandet fungerar så att kunskapen definierar bland annat vad 

som är ”rätt” eller ”fel”. På så sätt stängs de människor ute som inte anses besitta någon 

kunskap eller som kategoriseras in i gruppen som på något sätt bedöms som ”fel”, genom så 

kallade utestängningsmekanismer (Bergström & Boréus 2012, s. 361). Foucault menar vidare 

att makten utövas utifrån den subjektsposition en människa innehar (Foucault 2002, s. 104; 

Nilsson 2008, s. 87), samt att maktutövning ständigt producerar kunskap (Foucault 1980, s. 

52). Det kan i detta fall innebär att de chefer som uttalar sig utifrån sin maktposition, 

producerar kunskap. Deras uttalanden kring ensamkommande barn kan således få stor 

betydelse för hur allmänheten kommer att uppfatta gruppen. Maktaspekten kan vara en 

förklaring till att chefer och andra personer i maktposition ges utrymme att uttala sig, och på 

så sätt definiera och representera ensamkommande barn. Det kan även vara en förklaring till 
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att representationen av ensamkommande barn i de dominerande diskurserna utgår från ett 

myndighetsperspektiv, och därmed positionerar samhället och myndighetspersoner som aktiva 

och ensamkommande barn som passiva, samt att deras sätt att representera ensamkommande 

barn inte stämmer överens med de bilder som förmedlas av de unga själva. Ensamkommande 

barn har således varken tillgång till eller makt i de dominerande diskurserna.  

 

Resultatet av denna studie bekräftar delvis den tes gällande en konstruerad ”medieinvandrare” 

(Brune 2004, s. 353 ff) som nämndes i uppsatsens bakgrund. De dominerande diskurserna 

konstruerar en föreställning om ”det ensamkommande barnet”, som vidare kan få verkliga 

konsekvenser för dessa individer trots att den i någon mån är bortkopplad från verkligheten 

(se Brune 2004, s. 354). Denna konstruktion kan även beskrivas som en identitetsmöjlighet 

som diskursen framställer som relevant för ensamkommande barn (se Winther Jørgensen och 

Phillips 2000, s. 51). Samtidigt ignoreras andra identitetsmöjligheter, exempelvis den 

ungdomarna själva presenterar i artikeln om ”rosaktionen”. På så vis konstitueras gruppen 

”ensamkommande barn” (ibid). Genom ”rosaktionen” erbjuds en alternativ bild och berättelse 

om ensamkommande barn, som utmanar de dominerande diskurserna och dess 

representationer, samt framställer en annan identitetsmöjlighet som relevant. ”Rosaktionen” är 

även en påminnelse om vikten av att lyssna på de individer som kategoriseras in i gruppen, 

samt att de påverkas av sättet de representeras i media.  

 

6.4 ”Flyktingkrisens” inverkan på representationen av ensamkommande barn 

Mellan perioderna första juli till första oktober, och första december till första mars, finns en 

förhållandevis liten men ändå synlig skillnad i framställningen av ensamkommande barn. 

Representationerna i första perioden handlar till något större del om ensamkommande barns 

behov och utsatthet, medan artiklarna i andra perioden i högre grad problematiserar 

myndigheters och samhällets ansträngda situation. Det kan tänkas att när ensamkommande 

barn beskrivs bli lidande av bristen på lämpliga boenden, gode män och personal, uppfattas 

”flyktingkrisen” drabba främst dessa barn och unga. Detta i relation till det som tidigare 

nämndes angående att media har makten att styra fokus för vad allmänheten kommer uppfatta 

som angeläget (se McCombs 2004, s.2; Mral 2008, s. 63; Stretmo 2014, s. 55f). Ur det 

perspektivet kan det vidare tänkas att beskrivningar av typen som förekommer mer i andra 

perioden, leder till en uppfattning om att ”flyktingkrisen” främst inneburit en kris för 

samhället och dess olika myndigheter. Det kan leda till en negativ bild av ensamkommande 



           

33 
 

barn, vilket enligt en majoritet av den forskning som presenterats i denna uppsats, i sin tur kan 

få olika negativa konsekvenser för dessa barn (se Boomgaarden & Vliegenthart, 2007; Brune, 

2004; Dixon, 2008; Esses, Medianu & Lawson, 2013; Saeed, 2007; Schemer, 2012; Stretmo, 

2014). Ensamkommande barn har således under ”flyktingkrisen” gått från att representeras 

som en grupp i behov av samhällets skydd och hjälp, till att representeras som en grupp 

samhället behöver skyddas ifrån. 

 

6.5 Sammanfattande diskussion 

Studiens syfte är att synliggöra och problematisera hur ensamkommande barn representerades 

i nyhetsartiklar i BLT, i ljuset av ”flyktingkrisen” 2015. Detta för att skapa en förståelse för 

vilka beskrivningar som fått representera gruppen i Blekinge, samt huruvida dessa 

beskrivningar påverkats av krisen. De frågeställningar som varit utgångspunkt för att besvara 

syftet, är för det första hur ensamkommande barn representerades i nyhetsartiklar i BLT under 

perioden första juli till första oktober 2015 och för det andra, hur ensamkommande barn 

representerades i nyhetsartiklar i BLT under perioden första december 2015 till första mars 

2016. Resultatet av studien visar att ensamkommande barn till stor del representeras av 

individer i maktposition, vilket också kan vara en förklaring till att representationen ofta utgår 

från dessa individers perspektiv. Ensamkommande barn representeras då som en homogen 

grupp, som placeras i en passiv position i förhållande till övriga samhället.  

 

Vidare representeras ensamkommande barn under perioden första juli till första oktober, i 

något större utsträckning än i andra perioden som utsatta och hjälpbehövande. I perioden 

första december till första mars representeras gruppen något oftare som en kostnad och 

belastning för samhället. I studien framkommer även ett exempel på hur ensamkommande 

unga representerar sig själva som aktiva, ansvarstagande och ödmjuka individer, en 

representation som i alla avseenden skiljer sig från de båda tidigare nämnda. Denna 

representation kan tolkas som ett sätt för dessa unga att göra motstånd mot de representationer 

av ensamkommande barn som annars framkommer. Representationen av ensamkommande 

barn kan genom ”flyktingkrisen” sägas ha gått från att vara en grupp som behöver samhällets 

skydd, till att bli en grupp samhället behöver skyddas ifrån. I relation till tidigare forskning 

visar studien även att dessa representationer kan få konsekvenser för hur dessa barn och unga 

uppfattas av såväl myndighetspersoner som av andra som möter dem, samt för hur 

ensamkommande barn och unga uppfattar och hanterar sig själva. I förhållande till socialt 
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arbete är risken med en dominerande föreställning om ensamkommande barn som en passiv 

homogen grupp, som är utsatt och hjälpbehövande, att dessa ungas behov av insatser från 

sociala myndigheter bedöms större eller mer omfattande än de är i realiteten. En risk är också 

att de unga inte bedöms kunna skapa en framtid för sig själva eller veta sitt eget bästa genom 

att de uppfattas som passiva, vilket även kan leda till att såväl de unga själva som 

myndighetspersoner devalverar eller förbiser deras egna förmågor. Vidare är en risk med att 

föreställningen om ensamkommande barn som en kostnad och belastning för samhället blir 

dominerande, att behovet av insatser istället devalveras och att de unga på så vis mer lämnas 

att klara sig på egen hand. Enligt Börjesson och Palmblad (2007, s. 8) hade våra världsbilder 

och identiteter kunnat vara annorlunda om diskursens ramar varit det, eftersom det vi kallar 

egenskaper och tillhörigheter är diskursivt formerade. Det som lyfts i de dominerande 

diskurser som presenteras i denna studie är således ett av flera sätt att representera 

verkligheten. Därmed behövs en medvetenhet kring mediernas makt, samt ett kritiskt 

förhållningssätt till deras sätt att definiera och representera olika individer och grupper i 

samhället. 

 

Något studien inte har kunnat utreda är huruvida representationer av ensamkommande barn 

skiljer sig mellan tidningar med olika ideologisk grund, som kanske dikterar olika politik 

kring migration. En sådan studie skulle kunna bidra med en djupare analys av hur olika 

diskurser kring ensamkommande barn konkurrerar om vilken betydelse olika tecken ska ges, 

och därmed hur gruppen representeras. Det skulle således kunna vara något för kommande 

forskning att ta itu med. Så skulle även en liknande studie, som även inkluderar intervjuer 

med ensamkommande barn kring hur de uppfattar medias representation av gruppen. För att 

vidare undersöka huruvida ”flyktingkrisen” 2015 kan ha påverkat medias framställning av 

ensamkommande barn eller andra personer med flyktingbakgrund, skulle det vara av intresse 

att analysera artiklar publicerade längre tillbaka, för att jämföra med artiklar publicerade i 

nutid. Slutligen skulle en komparativ studie av hur ensamkommande- och andra barn 

representeras i media kunna bidra med en djupare insikt i vilka likheter respektive skillnader 

det kan finnas i sättet de representeras, och således även hur människor kan tänka kring och 

bemöta dessa grupper.  
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Bilaga 
 

Läsfrågor – konstituerande av identitet 

1. Vilka subjektspositioner ryms i utsagorna? 

2. Vilka subjektspositioner ges utrymme att tala och vilka talas det om? 

3. Vilka mästersignifikanter är identiteten ”ensamkommande barn” organiserad kring i 

de båda perioderna? 

4. Vilka ekvivalenskedjor kan utläsas som konstituerar identiteten ”ensamkommande 

barn”? 


