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FÖRORD 

”Lyckan finner man inte i mitt hjärta. Lyckan finner man inte i en gömd flykting” (s.52 

Widerberg, 2004). Detta är ord från ett flyktingbarn som gömmer sig. Som studenter ställde vi 

oss frågande till att de som i vår samtid benämns ”gömda flyktingbarn” osynliggjordes inom 

en utbildning som är tänkt att bygga framtida socialarbetares grundkunskaper. I en värld som 

präglas av globala förändringar är detta en fråga som bör uppmärksammas och vi har tagit 

möjligheten att använda uppsatsen som ett tillfälle att föra dem in i ljuset. Insikten om att de 

egna kunskaperna om barnen endast grundades i samhällsdebatter gjorde att vi som 

undersökare valde att ställa oss frågande till den kontext där deras förutsättningar blir 

”verklighet” - där deras möjligheter både diskuteras och förändras. Blicken riktas mot den 

plats där det förs ett samtal kring deras situation – i media.  

Det centrala i arbetet är diskursen, vilket kan beskrivas som sammanhang av talade och 

skrivna ord som tillsammans skapar en helhet och förståelse kring områden i samhället 

(www.ne.se). Uppsatsen kan ses som resultatet av en kreativ verksamhet som pågått inom en 

viss diskurs där vi velat ställa oss främmande till egna förgivettaganden och självklara tankar 

om ”verkligheten”. Vi har haft en önskan om att ifrågasätta de processer som, medvetet och 

omedvetet, pågår omkring oss genom att placera vardagliga debatter i ett tydligare sken. Detta 

med fokus på att söka nya öppningar och ny förståelse snarare än sanningar. Vi menar att det 

är viktigt, för samhället i allmänhet och för det sociala arbetet i synnerhet, att få upp ögonen 

för de maktförhållanden som diskurser innehåller och som påverkar människors samspel med 

varandra. Att grunda arbetet på termer som skapats inom media samt att låta mediecitat vara 

det som ger liv i inledningen är ett medvetet val som syftar till att visa vad texter kan och vill 

förmedla. Fenomenet hade kunnat vinklas annorlunda, med hjälp av andra metoder, andra 

textunderlag och med hjälp av andra ordval. Språket är kulturellt uppbyggd och består av 

maktordningar, hierarkier och värden varför läsaren bör problematisera språket som används.  

Alla delar i det färdiga materialet kan ses som frambringade i en växelverkan mellan 

uppsatsens båda författare och ett nära samarbete med samtliga texter har bidragit till ett 

nyanserat och helhetligt resultat. Som författare har vi inte stått ensamma och 

undersökningsprocessen har gjorts möjlig genom bidrag från det tidigare kunskapsläget och 

underlättats genom stöd från människor i vår närhet. Mona Livholts, vår handledare, har 

hjälpt oss att behålla glöd och nyfikenhet på vår väg mot att tydliggöra kopplingen mellan 

problembilder, socialt arbete och mänskliga rättigheter – Tack!  
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1. INLEDNING OCH PROBLEMATISERING 

1.1  Socialt arbete med minoriteter i en global värld  
Definitionen av vad socialt arbete innebär och vad som är ”kärnan” i detta är mångtydigt och 

skiljer sig åt mellan världens länder. Det är en obestämd enhet som är föränderlig, varierande 

och i ständig utveckling. Arbetet är verksamt i en värld där överskridande sociala rörelser 

bidrar till att nationella och europeiska gränser omformas och där uteslutning och segregation 

blir allt synligare i samhället (Lorenz, 1998; Meeuwisse m.fl., 2006; Healy, 2007). Lorenz 

(1998) menar att dessa förändringar är något som socialarbetare måste hålla sig uppdaterade 

om då deras individuella värderingar lätt påverkas av det samhälleliga och organisatoriska 

sammanhang som de befinner sig i. Han menar också att det i deras maktposition ingår en 

möjlighet att påtvinga klienter de definitioner av normalitet som existerar. Det sociala arbetet 

verkar i ett fält av maktrelationer, både synliga och osynliga, på olika nivåer och influeras av 

diskurser om fenomen som upprättas av en mängd intressen i samhället (Lorenz, 1998; 

Meeuwisse m.fl., 2006).  

Att verka mot diskriminering och rasism som drabbar minoritetsgrupper bör utgöra en central 

del i socialt arbete som ska verka för att internationella konventioner följs utan undantag 

(Lorenz, 1998; Healy, 2008). Healy (2008) menar dock att yrket ännu inte kan betraktas som 

ett gott föredöme inom den större globala människorättsrörelsen. Hon skriver att vad som 

saknas kanske är större medvetenhet om det sociala arbetets profession samt metoder och 

modeller för att bygga individbaserade lösningar på ett sätt som skapar politiska förändringar. 

Då allt fler barn och vuxna rör sig över gränserna möts socialarbetaren av en etnisk, kulturell 

och ideologisk bredd. Arbetet med de ”nya” barnen leder till viktiga frågor kring rättigheter, 

där den internationella deklarationen barnkonventionen är vägledande, men också vid 

bedömningen av ”barnets bästa” som är en odefinierad princip som ska vara ledande inom 

arbetet (Schiratzki, 2005).  

1.2 De ”gömda flyktingbarnen” 
Enligt en uppskattning från Rädda Barnen levde mellan 1000 och 1500 barn gömda i Sverige 

år 2008. Anledningarna till ett liv som gömd kan vara många, men de vanligaste orsakerna är: 

tidigare asylsökande som fått avslag på uppehållstillstånd, de med utgånget tillstånd eller 

visum, de som av skilda orsaker arbetar svart samt de som förts till Sverige för att utnyttjas 

för sexuella tjänster och prostitution, s.k. trafficking. Rikspolisen uppskattade år 2003 att det 

befann sig 400 till 600 kvinnor i Sverige som utsattes för trafficking, många av dessa med 
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barn. Barn kan själva falla offer för Sveriges sexindustri eller tvingas leva med sina mödrar i 

denna miljö. Svårigheter i försörjning är vanligt i de gömda familjerna och kan ibland leda till 

att barn tvingas in i prostitution (Hjern, 2006; Vestin, 2008).  

"I dag är det som vanligt. Jag vaknade samma tid som jag brukar göra, åt frukost. Efter frukosten städade 

jag. Sen tittade jag på tv. Jag vill inte leva så här. Varje dag händer samma sak. Jag hatar att leva så här. 

Det här är värre än fängelse. Man är hela tiden rädd för att t ex en polis knackar på dörren och skickar 

tillbaka oss eller sätter min pappa i fängelse. Hundar lever bättre än oss. De har i alla fall inget att vara 

rädda för och får vara ute i friska luften så mycket de vill. Så här lever jag varje dag." (DN, 050425) 

De ”gömda flyktingbarnen” befinner sig i en situation de själva inte valt att hamna i, har inte 

sällan svåra upplevelser med sig från sina hemländer och lever ofta med föräldrar som inte har 

förmåga och ork att stötta och ge den omsorg som ett barn är i behov av (Vestin, 2008). I 

Sverige är personnumret den biljett som möjliggör tillgång till samhällets resurser, vilket 

också leder till att dessa barn, utan personnummer, har ett begränsat tillträde till sina 

grundläggande rättigheter. Det skydd som gäller för asylsökande enligt Lagen om 

Mottagandet av Asylsökande (LMA) upphör att gälla när en ansökan avslås. Före detta 

asylsökande barn som lever gömda har dock fortsatt hjälp till sjukvård medan de ”gömda 

flyktingbarn” som aldrig sökt asyl endast har rätt till självbekostad akut sjukvård. Rädslor för 

att sjukvården ska anmäla patienten till polisen kan hämma de gömdas vilja att söka sig dit, 

trots att de har sekretesskydd i lagen (Hjern, 2006). En annan het debatt i dagsläget är de 

”gömda flyktingbarnens” rätt till skolgång. Svenska medier publicerar regelbundet 

nyhetsinslag innehållande åsikter om det faktum att barnens skolgång inte är lagstadgad utan 

upp till varje rektor att avgöra samt angående polisens rätt att hämta barnen på skolan. Sverige 

har fått kritik för att inte uppfylla barnkonventionen och FN:s barnkommitté har 

rekommenderat att även dessa barn ska erbjudas rätt till skolgång. Regeringen har nu tillsatt 

en utredning i frågan (Hjern, 2006; Vestin, 2008). Bristen på dessa nämnda basala rättigheter 

är bara en del, om än viktig, i de ”gömda flyktingbarnens” situation. Ett liv som gömd leder 

oundvikligen till rädslor om att bli funnen och skapar en isolerad vardag där utrymmet för liv 

och utveckling blir begränsat (Vestin, 2008; Heilborn, 2008).  

"I dag vaknade jag klockan åtta. Jag åt ingen frukost. Jag är jättesvag och jag känner mig sjuk. Jag kommer 

att dö snart. För jag orkar inte längre lida eller se min familj lida. Jag varken åt eller drack på hela dan och 

det tänker jag fortsätta med tills jag dör. Man säger i Sverige att alla barn kommer i första hand men nu vet 

jag att det inte är sant." (DN, 050425) 
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”Gömda flyktingbarn” har låg prioritet inom det traditionella sociala arbetet som bedrivs av 

etablerade institutioner i Sverige. Detta kan delvis förklaras genom den otydliga position som 

arbetet fått i och med globaliseringen men också genom de begränsade möjligheter som 

myndigheter, till exempel socialtjänsten, har att hjälpa dessa barn. Det saknas riktlinjer för hur 

arbetet med denna grupp ska bedrivas och lagstiftningen begränsar genom att ange direktiv 

om att anmäla migranter som ska avvisas och som håller sig gömda för polis eller annan 

myndighet. I dagsläget utförs arbetet framför allt av ideella organisationer som försöker 

kompensera myndigheternas brister och som inte strider mot lag genom att hjälpa och stödja 

dessa människor (Hjern, 2006; Lorenz, 1998; Vestin, 2008).  

1.3 Mediernas makt och socialt arbete 
Medierna spelar idag en viktig roll i människors vardag och har en stor makt att påverka 

uppfattningar och synsätt kring olika frågor. De väljer vilka problem som får utrymme i 

diskursen och belyser inte bara den aktuella debatten utan bidrar även med att skapa och lyfta 

nya sociala problem. Framställning av sociala problem bör ställas i relation till den kontext 

som diskursen befinner sig i då mediernas ofta onyanserade bilder kan skapa fördomar och 

drabba den grupp som beskrivs. Vanligt är att människor stämplas som problemgrupper och 

att deras resurser glöms bort i debatten. Genom att förstå hur sociala problem får uttryck i 

samhället kan en djupare förståelse av samhället i stort uppnås. Mediernas påtryckningar kan 

skapa förändringar i lagstiftningen och influerar även det fokus som socialarbetare har inom 

sitt arbete. En granskning av medias roll kan därför skapa insikter kring hur makt kan 

användas och påverka det sociala arbetets utformning (Swärd m.fl., 2004).  

1.4 Syfte och frågeställningar 
Tanken med uppsatsen är att belysa det sociala arbetets utmaningar i ett globaliserat Sverige 

där samhällets rådande diskurser formar ”verkligheten”. Arbetet syftar till att studera 

nationella mediediskurser för att visa på hur de som benämns ”gömda flyktingbarn” kan 

framställas och talas om samt vilka möjliga konsekvenser detta får för det sociala arbetet.   

1. Hur framställs ”gömda flyktingbarn” i svensk media?  

2. Vilka aktörer ges talutrymme och vilka synsätt förmedlas och dominerar? 

3. Hur talas det om ”barnets bästa” i den aktuella mediediskursen?  

4. Vad kan de rådande mediediskursernas påverkan leda till för det sociala arbetet?  
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1.5 Disposition av uppsats   

Studien innehåller sex kapitel där det inledande hittills har beskrivit bakgrunden till varför 

ämnet anses relevant att utforska inom det sociala ämnets område. Även studiens syfte har 

presenterats. Första kapitlet fortsätter vidare med en förklaring av tillvägagångssättet vid 

urval av tidigare forskning samt begreppsförklaringar till de ord som återkommande finns 

med i uppsatsen. Läsaren bör dock vara medveten om att språk inte är en statisk verklighet 

och att dessa begrepp inte är entydiga. Det andra kapitlet bygger på det aktuella 

kunskapsläget som bygger på en sammanställning av tidigare forskning samt ett avsnitt som 

behandlar begreppet ”barnets bästa”. Att betrakta kunskapsläget leder till ytterligare 

förförståelse men också till en betydelsefull kunskap som kan leda analysen till ett 

meningssammanhang. Forskningsbidragen bör ses som utvalda versioner av världen, ej som 

en presentation av den ”sanna verkligheten”. Uppsatsens tredje och fjärde kapitel innehåller 

metod och teori. Dessa delar har till viss del separerats för att ge en klar beskrivning av 

tillvägagångssättet men bör ses i samspel med varandra. Detta eftersom det inom 

diskursanalysen är svårt att dra en tydlig gräns mellan dessa delar och som i en interaktion 

kan ge studien ett tydligare sammanhang (Neuman, 2003; Börjesson, 2003). I ett femte kapitel 

har en tolkning gjorts av det empiriska materialet bestående av textmaterial från dagspress och 

radio. Detta har gjorts på grundval av samhällsvetenskaplig metod och underlaget har 

analyserats med hjälp av diskursanalytisk teori och aktuellt kunskapsläge. Det sjätte och sista  

kapitlet innehåller en diskussion kring vad som framkommit i undersökningen. Här finner 

läsaren också förslag på vidare forskning.   

1.6 Urval av tidigare forskning och studiens centrala begrepp  
Vid insamlandet av forskningsartiklar har utgångspunkten varit databaserna ”CSA Social 

Sciences” och ”PsykInfo”. Lämpliga källor har sökts genom att i olika kombinationer använda 

nyckelorden ”undocumented”, ”hidden”, ”hiding”, ”asylum”, ”migrants”, ”immigrants”, 

”child”, ”media”, ”Sweden”, ”human rights”, ”illegal”, ”immigration” och ”politic”. Även 

”Google Scholar” och ”LIBRIS” har fungerat som hjälp där en kombination av de svenska 

orden ”flyktingbarn”, ”gömda flyktingbarn”, ”papperslösa”, ”massmedia” och ”media” 

använts. Så kallad trunkering (se Backman, 2008) har fungerat som hjälpmedel för att fånga 

in olika böjningar av orden. Avgränsning har inte gjorts till ”gömda flyktingbarn” utan till 

kunskapsläget i ett vidare perspektiv. Detta delvis på grund av att området är relativt 

outforskat men också av den anledningen att det funnits en önskan om att få en bredare 

utgångspunkt. I avsnittet benämns ett flertal minoritetsgrupper och där finns både vuxna och 
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barn med som exempel. Utvald forskning visar även kunskaper kring hur media, politik och 

samhället i stort påverkar varandra och de utvalda texterna innefattar forskning från skilda 

delar av världen. För att fånga in ett aktuellt kunskapsläge har urvalet avgränsades till att 

omfatta enbart artiklar som är publicerade under de senaste tio åren. Presentationen bygger på 

vetenskapligt granskade artiklar och avhandlingar, med undantag från fyra bidrag från Statens 

Offentliga Utredningar, s.k. SOU-rapporter. Alla texter har granskats med ett kritiskt 

förhållningssätt, med en bedömning av dess förmåga att bidra till studiens tillförlitlighet, och 

SOU-rapporterna ansågs kunna komplettera de andra uppgifterna på ett viktigt sätt.  

Inom såväl forskningen som i denna rapport är orden ”flykting”, ”migrant”, ”asylsökande”, 

”papperslösa”, och ”gömda flyktingbarn” flitigt återkommande. Definitionerna av dessa 

begrepp är svåra att urskilja och ordens innebörd kan skilja sig åt mellan de presenterade 

texterna i kapitlet med tidigare forskning. Nedan görs trots detta en beskrivning av hur 

uttrycken kan användas och förstås i denna studie.  

Flykting definieras enligt UNHCR (United Nations Commissioner for Refugees) som en 

person som har flytt sitt land på grund av stor rädsla för förföljelse. Detta på grund av ras, 

religion, nationalitet, tillhörighet till vissa grupper i samhället eller politisk åskådning. 

Flyktingstatusen erkänns om denne individ befinner sig utanför sitt lands gränser och inte vill 

eller tror sig kunna återvända till ursprungslandet på grund av dessa rädslor. UNHCR menar 

att migranter skiljer sig från flyktingar genom att de innehar en möjlighet att återvända till 

hemlandet i trygghet (www.unhcr.se). Begreppet asylsökande används ofta för att beskriva 

de som söker sig till ett främmande land för skydd och uppehållstillstånd, men som ännu inte 

fått sin ansökan om uppehållstillstånd slutligt prövad (www.migrationsverket.se). 

”Undocumented” har på svenska översatts till papperslösa.  I samhällsdebatten görs ofta en 

skillnad mellan de ”papperslösa barnen” och de ”gömda flyktingbarnen” där de ”gömda 

flyktingbarnen” beskrivs som barn som fått avslag på asylansökan och håller sig undan ett 

utvisningsbeslut. De papperslösa används däremot för att beskriva de som inte finns eller har 

funnits registrerade som asylsökande. I denna studie menas med ”gömda flyktingbarn” alla de 

barn som håller sig undan myndigheter och därmed gömmer sig i landet, både de papperslösa 

och de som valt att stanna trots avslag på asylansökan. I gruppen inkluderas också de barn 

som tvingats till landet via trafficking. En bredare definition av ”gömda flyktingbarn” önskas 

leda till att fler barn som lever under rättslösa förhållanden uppmärksammas (Vestin, 2008). 

Barn är inte heller det ett statiskt begrepp men används ofta för de som är under 18 år, vilket 

också återfinns i barnkonventionens riktlinjer (Heilborn, 2008).  
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2.  AKTUELLT KUNSKAPSLÄGE 

2.1 Tidigare forskning  
Krause (2008) beskriver i sin rapport hur den europeiska flyktingpolitiken har blivit strängare 

genom att begränsa invandring. Detta har dock inte kunnat stoppa invandringen, men har 

bidragit till fler ”illegala” invandrare utan medborgarskap, vilket tvingat fler asylsökande 

under jorden. Det har även drabbat invandrare som redan befann sig inom landets gränser och 

som blivit ”illegala” på grund av lagförändringar. Krause (2008) skriver att man trodde att det 

fanns tre miljoner papperslösa i Europa i slutet av år 1990 och att denna grupp antas öka med 

500 000 personer varje år. Forskningen förklarar hur flyktingar har en påfrestande och svår 

livssituation och att de lever en vardag som kantas av rädsla och oro (Dybdahl m.fl., 2006; 

Swärd m.fl., 2007). Khosravi (2006) lyfter fram att de flyktingar som gömmer sig i Sverige, 

de som han benämner som ”irreguljära immigranter”, fråntas rätten till ett ”normalt” liv 

genom att de tvingas undvika offentliga platser och lever i både osynlighet och exploatering. 

De utesluts från sociala, politiska och civila rättigheter i det svenska samhället samtidigt som 

de är människor i stort behov av stöd i de mänskliga rättigheterna. Forskning visar också att 

socialarbetare spelar en viktig roll i att motverka att flyktingar och invandrare exkluderas i 

samhället (Feijen, 2009; Cemlyn & Briskman, 2003; Zorn, 2005). Cemlyn och Briskman 

(2003) skriver att de etiska koder som ligger till grund för det sociala arbetet till stor del 

handlar om att kunna erbjuda mänskliga rättigheter till de individer som de kommer i kontakt 

med. Healy (2007) belyser att detta är särskilt viktigt med utsatta och marginaliserade grupper 

i dagens globaliserade samhälle. Forskningen visar dock att mänskliga rättigheter kan få stå åt 

sidan för de lokala riktlinjer som ofta dominerar. Flyktingbarn får ofta inte den vård och det 

stöd som de har rätt till trots att det finns mycket kunskap om deras extremt utsatta position. 

Staterna brister i sitt ansvar då barnen faller mellan stolarna utan att fångas upp av de olika 

myndigheterna (Dybdahl m.fl., 2006). Det sociala arbetet med asylsökande bedrivs inom 

verkande kontexter och begränsas många gånger av de bestämmelser och ramar som är 

verksamma inom asylprocessen. Det poängteras hur detta leder till problem då arbetet ska 

bedrivas med individen i fokus oberoende av denna process (Cemlyn & Briskman, 2003; 

Dybdahl m.fl., 2006; Zorn, 2005). 

Det sociala arbetet verkar i en kontext där det finns en ömsesidig påverkan mellan politiker 

och allmänheten (Feijen, 2009; Cemlyn & Briskman, 2003; Zorn, 2005). Hydén och 

Lundberg (2004) menar att den politik som förs förmedlar en viss uppfattning om migration 

till allmänheten och att allmänhetens syn på migration påverkar politiker i sin syn på 
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fenomenet. De skriver om hur det växer fram en allt mer negativ bild av migration och att 

dessa människor i det svenska samhället ses som ”icke önskvärda”. Barnens erfarenheter 

diskuteras ofta i termer av deras offerroll och de används i politiska och ideologiska argument 

på sätt som ibland gynnar och ibland missgynnar dem i sina rättigheter. Forskningen visar att 

arbete med flyktingar är en stor utmaning för det sociala arbetets praktik och att 

socialarbetaren har ett betydande ansvar i att skapa samarbete och nätverk mellan stater och 

myndigheter för att stärka skyddet för dessa barn (Feijen, 2009; Cemlyn & Briskman, 2003; 

Zorn, 2005). 

2.1.1 Ett ”vi och dom - skapande”  
Hydén och Lundberg (2004) menar att den ömsesidiga påverkan som pågår mellan politiker 

och allmänhet skapar ett ”vi och dom- tänkande” som får vittgående konsekvenser. De 

beskriver att det skapas föreställda gemenskaper utifrån nationalitet där gränser dras för vilka 

som tillhör gemenskapen och vilka som inte gör det. Khosravi (2006) menar att det finns en 

världsordning där mänsklighet sammankopplas med nationellt medlemskap och att mänskliga 

rättigheter istället innebär medborgarrättigheter. Han jämställer immigranterna med ”Homo 

Sacer”, som är en term från den romerska lagen som betecknar ”det nakna livet”. Med detta 

menar han att de förvandlas ”… från en fullständig politisk varelse till en enbart biologisk 

eller naturlig kropp, avklädd alla rättigheter” (s. 292, Khosravi, 2006). I SOU- rapporten 

”Bortom vi och dom” introduceras begreppet andrafiering. Detta syftar på att 

majoritetsamhället skapar ett överordnat ”vi” mot ”de andra” där diskriminering uppstår och 

där ”de andra” utesluts från gemenskapen. Majoritetssamhällets maktposition upprätthålls 

genom att definiera grupper som underlägsna (de los Reyes & Kamali, 2005). Hydén och 

Lundberg (2004) menar att det finns ett samband mellan stigmatisering av etniska minoriteter 

i samhället och de kontrollsystem som vi använder oss av för att begränsa invandring och för 

att kontrollera de människor som befinner sig i landet. Politiker, forskare och journalister letar 

alla statistik och siffror för att få en bredare kunskap om immigranter i Sverige. Khosravi 

(2006) menar att detta är en maktmekanism som används för att kategorisera gruppen 

”illegala invandrare” genom att visa hur stort ”problemet” är. Han belyser begreppet 

inneslutande uteslutning och menar att detta är vad som upprätthåller den suveräna makten. 

Samtidigt som immigranter exkluderas från samhället genom att inte få en röst hörd i 

politiken eller i den offentliga debatten, inkluderas de genom politiska och ekonomiska 

förfaranden och genom att vara efterfrågade figurer i massmedia. Han menar att det i vårt 

samhälle görs en uppdelning mellan individer; människor och resten.  
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2.1.2 Diskurser som skapare av verkligheten 
Forskningen visar att samhällets diskurser och media medverkar till denna uppdelning mellan 

”vi” och ”dem” (Khosravi, 2006; Abiri, 2000; Hydén & Lundberg, 2004; McElmurry, 2009). 

Khosravi (2006) talar om diskursiv makt och menar att benämningen av immigranter och 

deras status har betydelse, bland annat i form av politiska konsekvenser, och att den belyser 

såväl politiska som etiska ställningstaganden. Abiri (2000) menar att diskurser ökar eller 

minskar olika aktörers handlingsutrymme inom olika fält och att valet av vilken diskurs som 

används för att rama in ett problem är en politisk fråga. Massmedia, politiker och forskare 

påverkar genom sina diskurser varandra och den allmänna åsikten på fältet. Beroende av hur 

migranter framställs i den offentliga debatten kommer detta att göra skillnad i allmänhetens 

syn på dem, i hur staten behandlar dem och agerar i samband med dem (Simmons & 

Lecouteur, 2008; Abiri, 2000; Hydén & Lundberg, 2004).  

Flyktingar och migranter är offer för en ökad offentlig debatt i samhället och forskning visar 

att de ofta beskrivs med negativa ordalag inom bland annat den politiska sfären. Dessa 

grupper beskrivs ofta som en social och ekonomisk belastning och som människor som har en 

negativ inverkan på Sveriges välfärd (Krause, 2008; Hydén & Lundberg, 2004; Khosravi, 

2006). Khosravi (2006) visar att den offentliga diskussionen skapar konstruktioner av 

”illegala invandrare”. Dessa diskurser leder till en distinktion mellan medborgare och anti-

medborgare, där anti-medborgare personifieras som omoraliska, ansvarslösa, identitetslösa, 

lagbrytande och oförståndiga människor. McElmurry (2009) gör en undersökning av hur 

media gestaltar Elvira Arellano, en papperslös immigrant som lever med sin son i Mexico där 

de försöker undvika ett utvisningsbeslut. Studien visar att tidningarna skiljer sig åt i sina 

framställningar men att det skapas starka ”vi och dom- grupper”. ”De” framställs bland annat 

som lata, olagliga och egennyttiga invandrare som drar nytta av systemet på ett sätt som de 

inte har gjort sig förtjänta av. Hon visar att det skapas kraftfulla ”vi-grupper” genom 

användning av inkluderande verb och att man använder sig av uttryck som ras, språk, legalitet 

och skattefrågor i de gränsdragningar som görs.  

Forskningen visar att migration inom den offentliga debatten diskuteras och behandlas som att 

det vore ett hot mot både nationell och internationell säkerhet (Abiri, 2000; Hydén & 

Lundberg, 2004; Krause, 2008). Både Hydén och Lundberg (2004) och Krause (2008) skriver 

om hur denna syn på migranten som ett hot mot rikets säkerhet eskalerat sedan händelsen i 

New York den 11 september 2001. Abiri (2000) vill i sin avhandling visa att 

säkerhetstänkandet kring migration som finns i de officiella diskurserna har stora effekter på 
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samhällen över hela världen. Hon menar att det förr eller senare kommer att påverka 

samhällets respekt för de mänskliga rättigheterna på en generell nivå.  

Medias diskurser ger oss våra bilder av världen och våra föreställningar om normen. De har 

en utmärkande roll i konstruerandet av negativa attityder gentemot specifika grupper och 

genom dess beskrivningar fortsätter redan marginaliserade grupper att stämplas. Stereotypa 

och fördomsfulla skildringar i media ger näring till redan existerande rädslor och fördomar i 

samhället och bidrar till att återskapa strukturell diskriminering. Bilden som förmedlas 

dominerar den sociala och politiska arenan (Camauër & Nohrstedt, 2006; Swärd m.fl., 2004; 

Lappalainen, 2005; de los Reyes & Kamali, 2005; Simmons & Lecouteur, 2008). 

2.2 ”Barnets bästa” 
UNICEF (the United Nations Children´s Fund) framhåller att det genom tiderna har funnits ett 

stort glapp mellan teori och praktik när det gäller barns behov av skydd och hjälp (Heilborn, 

2008). Barnkonventionen är skapad för att stärka det enskilda barnets röst och rättigheter i 

samhället. Det är ett internationellt åtagande som innebär att ett lands myndigheter har ansvar 

för att tillgodose ”barnets bästa” och barns behov för alla de barn som de har inflytande över, 

även för de som har svag anknytning till Sverige. Sverige antog och ratificerade 

barnkonventionen år 1990. Den är inte gällande som svensk lag men Sverige arbetar med att 

transformera denna - anpassa svensk lag för att den ska överensstämma med dess syften och 

mål. Granskning av Sveriges tillämpning och hantering av konventionen sker genom den 

statliga myndigheten Barnombudsmannen (BO). BO har även möjlighet att påverka enskilda 

myndigheter för att utveckla ett arbete mer förankrat i barnkonventionens principer. Sverige 

har vid ett flertal tillfällen fått kritik för bristande tillämpning av transformerade lagar och 

idag används barnkonventionen som riktlinje till nationella lagar och normer. UNICEF 

poängterar att landets lag bör ha fokus på barnets rättigheter då detta möjliggör den konkreta 

förändringen för ”barnets bästa” (Heilborn, 2008). De mänskliga rättigheterna inringar 

politiska, sociala, medborgerliga, ekonomiska och kulturella rättigheter. Barnkonventionens 

54 artiklar är skapade för att tydliggöra dessa och befästa vikten av barns särskilda behov. 

Artikel 43 till 54 reglerar främst hur barnkonventionen ska granskas och styras, medan de 

återstående 42 artiklarna beskriver barnens konkreta rättigheter (Fisher, 2009; Heilborn, 

2008).  

”Barnets bästa” kan ses som barnrättens mest centrala princip men det finns ingen entydig och 

universell definition av vad detta innebär. Hur begreppet tolkas är beroende av moraliska och  
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kulturella värderingar och blir därför olika beroende av vilket samhälle barnet lever i. En 

vanlig tanke är att barns rätt finns till för att tillförsäkra ”barnets bästa” (Schiratzki, 2005). 

Barnkonventionens tredje artikel är den som tydligast lyfter principen och i denna står att 

”barnets bästa” ska sättas i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Artikeln är en av 

konventionens fyra grundläggande principer som också reglerar förbud mot diskriminering; 

att konventionen gäller alla barn oavsett etnicitet, kön eller social ställning (artikel två), rätten 

till liv och utveckling (artikel sex) och slutligen rätten att få komma till tals (artikel tolv). 

Dessa grundläggande principer ska vara styrande i samband med resterande artiklar som 

bland annat reglerar rätten till liv, medborgarskap, identitet, yttrandefrihet, religionsfrihet och 

privatliv. Vidare betonas alla barns rätt till utbildning, utveckling, lek, fritid, sjukvård och 

behandling. Konventionen innehåller också artiklar som behandlar barns skydd mot alla typer 

av våld och andra former av utnyttjande som arbete och handel.  Barnkonventionen klargör 

vikten med att sprida kunskap om dessa rättigheter till både barn och vuxna och UNICEF 

poängterar att utan kunskap om barnkonventionens innehåll och mål tappar den sitt syfte.  

Barnkonventionen berör barn under 18 år om inte landets lag har en yngre gräns för när en 

individ anses vara myndig. I Sverige är man myndig vid 18 års ålder med undantag för vissa 

områden (Fisher, 2009; Heilborn, 2008). 

Schiratzki (2005) skriver att ”barnets bästa” bör ses som ett ”öppet koncept” och menar att en 

helhetsbedömning ska göras av barnets situation. BO skriver att för att tillgodose ”barnets 

bästa” krävs att det enskilda barnet lyfts fram och ses som en individ med egna viktiga tankar, 

känslor och upplevelser. Principen om ”barnets bästa” figurerar flitigt inom svensk 

lagstiftning och lyfts bland annat inom föräldrabalken i frågor kring vårdnad, boende och 

umgänge. Inom socialtjänstens insatser rörande barn ska ”barnets bästa” komma i främsta 

rummet, detta i enighet med socialtjänstlagen (2001:453). Principen finns även reglerad i 

såväl ”Lagen om vård av unga”, LVU, (1990:52) som i utlänningslagen (2005:716). ”Barnets 

bästa” ska ligga till grund även i beslut som inte direkt berör åtgärder menade för barn.  BO 

uppmärksammar att trots reglering av ”barnets bästa” i den svenska lagstiftningen brister 

Sverige i tillämpningen och han menar att det krävs vidare förändringar i både lagstiftningen 

och tillämpningen för att åstadkomma ett bättre tillvaratagande av denna princip. Bristerna i 

tillämpningen handlar främst om otillräcklig kunskap om vad ”barnets bästa” kräver och 

innebär. BO förtydligar att ”barnets bästa” kan uppnås med hjälp av barnets egen syn på 

situationen och att detta gäller ett flertal områden inom den svenska lagstiftningen (Heilborn, 

2008; Barnombudsmannen, 2005).  
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3.  EN DISKURSANALYTISK ANSATS  

3.1 Teori och metod som en sammansatt helhet 
Detta är en studie i kvalitativ textanalys där medias framställning av de ”gömda 

flyktingbarnen” studeras med hjälp av en diskursanalytisk ansats. I samband med 

undersökning av media är diskusanalysen en metod som möjliggör en granskning av texternas 

sammanhang och hur de formas av den kontext som de är skrivna i. Detta för att förstå hur 

texter kan påverka samhället och formandet av diskurser (Swärd m.fl., 2004). Valet av denna 

metod grundas i viljan att ifrågasätta de rådande systemen och att utmana det vanemässiga 

tänkande som uppstår till följd av samhällets diskurser (Repstad, 2007). Diskursanalysen 

innehåller filosofiska utgångspunkter, teoretiska modeller, metodologiska anvisningar och 

tekniker för analysen. Teori och metod är alltid sammanlänkade i denna form av 

forskningsansats och analysen bör inte göras lösryckt från någon av delarna (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2004). 

En tydlig avvägning har gjorts mellan olika forskningsmetoder för att urskilja den som på 

bästa sätt kunde bidra med kunskap kring den aktuella frågeställningen.  Då uppsatsen syftar 

till att analysera hur olika delar hänger samman i ett helhetsperspektiv har en kvalitativ metod 

valts för en djupgående förståelse för det valda temat (Larsson m.fl., 2005). Arbetet har 

präglats av ett induktivt angreppssätt då det funnits en vilja att arbeta flexibelt och möta 

perspektiv och teori när de synliggjordes under arbetsprocessen. Undersökningen har 

genomförts med en medvetenhet om de nackdelar som den kvalitativa undersökningen och 

diskursanalysen kan innebära. Då det centrala har varit att väcka tankar, uppnå en bättre 

helhetsbild och lyfta fram diskurser i ljuset, har metodens oförmåga att dra generella slutsatser 

inte setts som ett hinder (Larsen, 2009).  

3.2 En föränderlig process av urval, datainsamling och analys  
Diskursanalysens begrepp står inte avgränsade från varandra eftersom de är närvarande under 

hela processen. Då det skett ett parallellt förlopp av datainsamling och analys har studiens 

problemställning blivit klarare och framträtt på ett tydligare sätt under arbetets gång. Detta har 

inneburit att det skapats ny förståelse för vilka texter som varit fruktbara som underlag för 

analys (Grønmo, 2006).  

När en diskursanalys ska inledas och ett urval av material ska göras är det viktigt att ha en 

tydlig avgränsning kring vilka diskurser som ska undersökas och varför. Studiens syfte är att 

se hur de ”gömda flyktingbarnen” framställs i media och skriftligt material från dagstidningar 
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och radio har utgjort empiriskt underlag. Urvalet av tidningsinslag har begränsats till DN 

(Dagens Nyheter), GP (Göteborgsposten) och Sydsvenskan, vilka bedöms nå en stor grupp 

människor i det svenska samhället. Textmaterial från inslag i SR (Sveriges Radio) ansågs 

kunna komplettera underlaget och täcka in en bredare publik. Mellan november och december 

2009 genomfördes ett slumpmässigt urval av 20 stycken nyhetsinslag som hittades på 

sökordet ”gömda flyktingbarn” via mediernas egna hemsidor. Vägledande i urvalet var att 

finna texter där dessa barn utgjorde det centrala innehållet. En avgränsning har också gjorts 

till texter som skapats sedan år 2005. Detta på grund av den tillfälliga lag om omprövning av 

utvisningsbeslut som tillsattes detta årtal och som ökade debatter kring de ”gömda 

flyktingbarnen” i media. Att begränsa materialet till att omfatta diskurser mellan årtalen 2005 

och 2009 anses också relevant för att fånga in en aktuell samhällsbild. Det finns alltid en risk 

för att vissa betydelsefulla texter inte omfattas av undersökningen och det har funnits en 

medvetenhet om att de utvalda artiklarna endast representerar en utvald del av ”verkligheten” 

(Neumann, 2007). 

Källkritiska och kontextuella bedömningar har varit en viktig del vid datainsamlingen.  

Tillgängligheten i medieartiklarna har bedömts och då alla är offentliga går de på ett 

okomplicerat sätt att finna. Även källornas relevans för arbetets frågeställning har setts som 

ett viktigt övervägande vid urvalsprocessen. Inom diskursanalysen görs ingen skillnad mellan 

olika typer av källor och sanningshalten i dessa varför trovärdigheten och autenticiteten inte 

ansetts vara viktiga att ta hänsyn till. Den kontextuella bedömningen är betydelsefull för att 

kunna tolka resultatet i studien. Det har i detta sammanhang gjorts en bedömning av texternas 

representativitet, som handlar om att förstå vem eller vad texterna är representativa för. En 

bedömning av texternas betydelse, både för författaren och läsaren, har också varit en del i 

undersökningen (Grønmo, 2006; Börjesson & Palmblad, 2007). 

Analysen av det insamlade materialet har utgått från ett diskursanalytiskt förhållningssätt. 

Den utgår ifrån diskursen och utröner mönster i utsagorna för att sedan kunna se vad det som 

skrivs och sägs har för sociala konsekvenser. De utvalda texterna har lästs ett flertal gånger, 

till en början ”förutsättningslöst” men sedan med de teoretiska tankegångarna som 

utgångspunkt. Medieinslagen har grupperats och kategoriserats för att på ett lättare sätt kunna 

visa samband, likheter, skillnader och centrala innehåll. I denna process, med hjälp av 

teoretiska generaliseringar, har de olika delarna kunnat bedömas i förhållande till varandra 

och en samlad förståelse för texterna som helhet har uppstått.  Talande citat har valts ut för att 

ge en tydligare bild av det empiriska materialet och dessa har använts för att belysa de 
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diskurser som synliggjorts. Flera av artiklarna innehåller andrahandskällor vilka på samma 

sätt som förstahandskällorna har fungerat som underlag för analysen. Tanken är att även dessa 

bidrar till skapandet av diskurser.  

Svårigheter i analysen och tolkningen av data har uppmärksammats. Att tolka utan att 

övertolka har setts som en viktig och icke okomplicerad balansgång (Larsen, 2009). Inom 

samhällsvetenskaplig diskursanalys finns en relativt öppen syn på de analysverktyg som 

används. Detta kan leda till att intersubjektiviteten i grunden blir otydlig, vilket innebär att 

resonemangen kring fenomen kan skilja sig åt beroende på vem som undersöker.  

Användandet av en konstruktivistisk grund inom analysen har dock inte gjort att studien kan 

bortse från att beakta uppsatsens reliabilitet. En viktig faktor för att förstärka noggrannheten 

har varit en tydlig presentation av hur resultaten utvunnits och vad tolkningar grundats på 

(Bergström & Boréus, 2005). Studien har genomförts av två undersökare, i en så kallad 

undersökartriangulering (Larsson m.fl., 2005), vilket anses kunna bidra till större 

intersubjektivitet på grund av olikheter i sätt att se och tänka kring textmaterialet. Det bör 

dock understrykas att detta samtidigt kan innebära en ömsesidig påverkan i en riktning mot en 

enad förståelse av problematiken. Citat har använts för att skapa en genomskinlighet och 

stärkt validitet i studien. Detta antas också kunna bidra till en mer rättvis och nyanserad bild 

av materialet. Vilka delar som presenteras är dock inte neutrala utan avslöjar undersökarnas 

förförståelse och kunskapsram (Bergström & Boréus, 2005).  

 3.3 Förförståelse och etiska överväganden 
Som undersökare påverkas vi av individuella erfarenheter, kunskaper och värderingar varför 

ett objektivt förhållningssätt till det som undersöks är ouppnåeligt. Förförståelse, inte bara i 

form av egna erfarenheter, utan också i samband med språk- och begreppskunskap leder till 

olikartade förståelsehorisonter som framhåller vissa perspektiv av fenomenet medan andra 

förblir osynliga (Grønmo, 2006; Gilje & Grimen, 2007). I denna uppsats används uttrycket 

”gömda flyktingbarn” som är en formulering skapad i medias diskurser och studien speglar ett 

sammanhang där barnens situation ses som en relevant fråga i samtal kring social 

problematik. Detta, samt val av ämne och perspektiv, är delar som belyser den kontext i 

vilken studien är verksam och aktuell. Att avgränsa och forma arbetet måste ses som en 

nödvändighet men detta leder också till att undersökningen inte är neutral och fri från 

värderingar (Börjesson & Palmblad, 2007). Bakom denna uppsats finns ett förhållningssätt 

som är reflekterande till de funna resultaten, detta i samstämmighet med det 

socialkonstruktivistiska perspektivet, och texten gör inte anspråk på att vara en ”sanning”. En 
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viktig fråga har varit på vilket sätt studien är delaktig i att reproducera en redan existerande 

”verklighet” (Winther Jørgensen & Phillips, 2004). För att kunna upptäcka de 

förgivettaganden kring fenomen i världen som finns inom diskursen får den egna 

förförståelsen inte kasta sin skugga över analysen. Det har samtidigt funnits en insikt om att 

denna förförståelse, och en ständigt föränderlig sådan, skapar riktlinjer på vägen till kunskap. 

Världen möts aldrig förutsättningslöst varav det ansetts viktigt med ett reflexivt 

förhållningssätt till den egna förståelseramen. Viljan att ifrågasatta den tidigare ”kunskap” om 

”gömda flyktingbarn” som skapats genom medias debatter har underlättat en utforskande och 

nyfiken inställning till det valda ämnet (Larsen, 2009; Repstad 2007; Grønmo 2006; Gilje & 

Grimen, 2007). 

Inom samhällsvetenskaplig forskning är det viktigt att reflektera över vissa forskningsetiska 

aspekter (Larsen, 2009). På grund av arbetets utformning och tillvägagångssätt har det i denna 

studie främst varit vitalt att ta ställning till principer som originalitet, hederlighet och 

ödmjukhet.  Det valda ämnet har valts att studeras ur en vinkel som bidrar till ny kunskap och 

förståelse vilket önskar leda till originalitet. För att uppfylla normen om hederlighet har ett 

genomgående diskussionsämne under arbetsprocessen varit förhållanden mellan gällande 

diskurser och den ”fakta” som studerats. Ödmjukhet har setts som en genomgripande norm då 

studiens begränsningar klargjorts på ett medvetet sätt (Grønmo, 2006). Trots att barn i sig kan 

anses vara en kategori som är ”känslig” för datainsamling har det varit ett viktigt etiskt 

övervägande att inte låta dem själva komma till tals i uppsatsen. Valet av diskursanalys som 

metod har uteslutit barnens subjektiva upplevelser, vilka ofta inte får en plats inom det 

offentliga livets olika arenor (Repstad, 2007). Dessa barn bör få föra sin talan kring de 

förhållanden som de befinner sig i varför det är relevant att ifrågasätta passiviserandet av dem. 

Dock ses studiens vinkling som ett viktigt komplement till den redan befintliga forskningen 

inom ämnet. Att uppmärksamma de diskurser som de befinner sig i och påverkas av anses 

kunna leda till kunskap som inte går att finna genom subjektiva berättelser. 
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4. DEN DISKURSANALYTISKA TOLKNINGSRAMEN 

Den diskursanalytiska teoribildningen är indelad i olika inriktningar som har både likheter och 

skillnader. De flesta har gemensamt att de vilar på en socialkonstruktionistisk 

vetenskapsfilosofi (Winther Jørgensen & Phillips, 2004). Så gör även denna uppsats. De 

socialkonstruktionistiska idéerna skiljer sig åt men har även de gemensamma linjer. Burr 

(2001) beskriver genom sin förklaringsmodell fyra tankegångar som binder dem samman. Ett 

kritiskt förhållningssätt råder och kunskap ses som skapad av det sammanhang och tid som 

denna befinner sig i. Förutom kunskapen betraktas också människan som formad av sin 

kontext. Att sociala processer ger liv åt och vidmakthåller världsordningen är en annan idé 

inom denna vetenskapsfilosofi, men också att de sociala interaktioner som pågår mellan oss 

människor är skapare av världens kollektiva sanningsuppfattningar (Burr, 2001).   

Diskursanalysens olika förgreningar har i denna uppsats kombinerats då olika element anses 

kunna komplettera varandra. Detta bedöms på bästa sätt passa uppsatsens syfte och skapa 

djupare insikt och förståelse för det valda uppsatsämnet. Michael Foucault fungerar på olika 

sätt som en förgrundsgestalt inom de olika inriktningarna och ordet makt har en central 

position. Diskursteori, framför allt utifrån Laclau och Mouffe, samt kritisk diskursanalys, 

främst genom Fairclough, är två av inriktningarna som gett inspiration till fortsatt redogörelse 

av teorin bakom diskursanalysen. Ordet diskurs, som är en central del i teorin, tolkas och 

används olika men en gemensam benämning är att det är ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen (eller ett utsnitt ur världen).” (s.7, Winther Jørgensen & Phillips, 2004). De 

diskursanalytiska inriktningarna är överens om att diskurser inte bara speglar världen, utan att 

de också är aktiva i att ge liv till och omskapa denna (Winther Jørgensen & Phillips, 2004). 

4.1 Konsten att fånga in det förgivettagna  
Diskursanalysen handlar, oavsett inriktning, om att studera sociala och samhälleliga fenomen 

i ljuset av både talade och skrivna ord. Ord och texter finns i verkligheten, föreställer 

verkligheten samt ses som ett socialt system som konstruerar människans ”verklighet”. 

Diskursanalysen handlar om att ifrågasätta hur ord används, vad orden vill förmedla och vilka 

faktorer som används för att nå trovärdighet. De rådande diskurserna är bundna till tid och 

plats och är de bestämmelser och gällande normer som har accepterats på både ett kulturellt 

och politiskt plan i en särskild kontext. Genom diskurser skapas mening, förbindelse och 

förståelse och det är med diskursers hjälp som vi kan förstå sambanden i samhället. Ingenting 

står för sig, utan är en länk till någonting annat (Börjesson, 2007; Bergström & Boréus, 2009). 
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Världen befinner sig under ständig omvandling och bör undersökas utifrån frågan om hur och 

varför denna upprätthålls (Neumann, 2007). Diskursanalysen används för att synliggöra det 

som sägs, hur det sägs, hur det annars skulle kunna sägas och slutligen vem får komma till tals 

- vem är det som har makten? Empirin talar aldrig för sig själv och diskursanalysen är en 

konst där man försöker fånga in det förgivettagna. Det handlar om att forskaren är delaktig i 

en kreativ process vars främsta fokus är att se till hur redan existerande fenomen kan ses i ett 

annat ljus. Det poängteras att ingen text kan säga allt men att vi kan läsa texter och se vad som 

sägs för att kunna finna vad som inte sägs, vad som är underförstått och outtalat (Börjesson, 

2007). 

4.2 En inneboende tröghet – en diskursiv makt  
Den kritiska diskursanalysen använder diskursordning som ett centralt begrepp. Även inom 

diskursteorin talas om detta som innebär att bilda en ram kring diskurser som behandlar 

samma ämne. Inom de olika diskursordningarna finns skilda verklighetsframställningar, s.k. 

representationer och det förekommer både dominerande och alternativa sådana. 

Diskursanalysen kan användas för att se hur dessa utmanas av och ligger i konflikt med 

varandra, samt vilka ”självklarheter” som diskurserna är överens om. De områden där det 

inom diskursordningen råder en samstämmighet kan anses vara ”stabila”. Diskursanalytisk 

teori lyfter dock att allt bör ses som skapat och föränderligt, även om förändringar inte är lätta 

att genomföra och möjligheterna till detta inte ser lika ut för alla (Neumann, 2007; Winther 

Jørgensen & Phillips, 2004). Neumann (2007) skriver att det finns en inneboende tröghet i 

diskurser, där regelsystem stöter bort andra praktiker som hotar och som leder till att systemen 

upprätthåller sig själva. Trögheten blir inte synlig förrän den uppmärksammas utifrån.  

”Talskrivningens å flyter vanligtvis fram i en jämn och maklig takt. Först när någon kastar i en sten uppstår 

det bubblor och vågor som bryter det jämna flödet. För att återställa ordningen så att ån kan flyta ”normalt” 

igen – som förr – måste man ta bort stenen. På detta sätt slipas alla nya idéer ner, vilket är precis vad som 

händer när en vass sten under lång tid ligger i en å och till slut blir både rund och hal, det vill säga lik de 

stenar den ligger bredvid.” (s. 133, Neumann, 2007) 

Neumann (2007) skriver att makt är en aspekt av denna tröghet. Han menar att makten som 

finns inbäddad i diskursen bör synliggöras för att förstå hur denna upprätthålls. Detta kan 

göras genom att analysera vad som ryms inom diskurser och två faktorer framställs vara av 

central betydelse i analysen. Den första handlar om auktoritet; om över och underordning där 

vissa aktörer har större befogenhet att uttala sig än andra. Diskurser kan till exempel innehålla 

bidrag från ”experter”, vilkas uttalanden framställs som ”sanningar”. Den kritiska 
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diskursanalysen framhåller att media använder sig av modaliteter som både gynnar och 

reflekterar auktoritet. Det handlar om vilken grad av säkerhet som ett uttalande rymmer och 

att formulera ”fakta” är till exempel vanligt inom massmedia (Neuman, 2003; Winther 

Jørgensen & Phillips, 2004). Den andra delen som anses vara av betydelse för att förstå hur 

makten upprätthålls handlar om striden om vilken diskurs som ska gälla för ett bestämt 

ämnesområde – vilken som blir den dominerande representationen. Inom denna kamp om 

representationerna framställs det ena eller det andra som ”normalt” och ”självklart”. Inom den 

kritiska diskursanalysen används begreppet intertextualitet som handlar om att diskurser alltid 

bygger på historien och innehåller uttryck som använts tidigare. Om exempelvis 

nyhetsreportage hänvisar till tidigare texter, kallar Fairclough detta för manifest 

intertextualitet. Detta anses kunna leda både till en reproducering av trögheten men också till 

förändring, detta beroende på hur historia och nutid kopplas samman (Neuman, 2003; 

Winther Jørgensen & Phillips, 2004). 

4.3 Kategoriseringar, gruppbildningar och symboliserade regler 
Förutom att granska de talade och skrivna orden undersöks genom diskursanalysen samspelet 

mellan det språkliga och det materiella. Ord rymmer handlingsbetingelser, symboliserade 

regler, som bestämmer våra sociala interaktioner. Inom diskursteorin talas om 

subjektpositioner, vilka innehåller regler för hur människor ska bete sig rent generellt, inte 

bara i vissa sociala sammanhang. Diskurserna talar om vilka positioner de olika subjekten kan 

inta i ”verkligheten” och vilka förväntningar som finns på dem. Hegemoniska processer kan 

utesluta alternativa möjligheter och på så sätt göra en viss diskurs till ”objektivt sann”. Detta 

kan leda till att kampen om ett subjekts position blir osynlig. Identiteter formas genom s.k. 

ekvivalenskedjor som handlar om att knyta ihop olika personlighetsdrag som också kopplas 

till vissa handlingsbetingelser. Diskursteorin menar att grupperingar av människor skapas 

genom ord och att grupper existerar först genom diskursens representationer. De bildas genom 

att kontraster dras till andra människor i ett skapande av ”de andra”, och  genom att skillnader 

som existerar inom grupper ignoreras (Neumann, 2007; Winther Jørgensen & Phillips, 2004). 

Kategoriseringar är nödvändiga för att finna meningsmönster men de är aldrig neutrala och är 

såväl indefinierande som utdefinierande. När kategoriseringar tydliggörs, synliggörs vilka 

som inte tillåts av världen (Börjesson, 2007). Bergström och Boréus (2009) benämner detta 

makten över tanken och menar att hur identiteter presenteras genom ord påverkar politiken 

och de lagar som stiftas. En viss diskurs kan främja eller inskränka möjligheten till politiskt 

handlingsutrymme för minoritetsgrupper i samhället. 
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5. ANALYS AV MEDIEDISKURSER – kampen om representationerna 

Denna analys bygger på ett resonemang kring vilka framställningar av ”gömda flyktingbarn” 

som får stort respektive litet utrymme i mediedebatten och dessa benämns dominerande och 

alternativa representationer/diskurser. De kan ses som motståndsdiskurser som delvis 

överlappar varandra, både i ”verkligheten” och i denna uppsats.   

5.1  ”Gömda flyktingbarn” – ett problem eller en del i gemenskapen?  

Analysen av mediematerialet kring ”gömda flyktingbarn” visar att de ofta beskrivs som en 

enhetlig grupp, vilket utgör en del i de dominerande representationerna. Detta skapas 

genom att olikartade definitioner av vilka som räknas in i gruppen ignoreras i en övervägande 

del av de granskade texterna. Det förekommer inga ifrågasättanden eller alternativa 

resonemang kring benämningen vilket bidrar till att forma dess existens som självklar. I detta 

går att se hur ”gömda flyktingbarn” skapas och hålls levande genom ordens och 

kategoriseringen makt. Identitetsskapandet byggs upp kring diskursens ekvivalenskedjor, 

vilka består av olika faktorer. Dessa bygger på personlighetsdrag som kopplas samman och 

kan till exempel handla om bestämda känslor och erfarenheter som beskrivs som lika för alla 

(jfr Neumann, 2007; Winther Jørgensen & Phillips, 2004). I SR den 29 september kan 

följande beskrivningar återfinnas;”Och de gömda barnen mår dåligt. I bagaget bär de med 

sig upplevelser från krig och konfliktområden.”  

Inom mediediskurserna går att urskilja ett "vi och dom- skapande“, vilket kan förstås som en 

identitetsskapande process (jfr Neumann, 2007; Winther Jørgensen & Phillips, 2004). Detta är 

återkommande inom samtliga nyhetsinslag i både tidningar och radio, om än med olika styrka, 

och kan exemplifieras med följande citat;  

”Asylsökande barn som gömmer sig i Sverige måste vara gömda ett bra tag till. Först i april kan 

Migrationsverket pröva om de är omöjliga att avvisa. Det beskedet ger migrationsminister Barbro 

Holmberg (s) - Tills vi har andra regler gäller de regler vi har, säger hon till Sydsvenskan.” (Sydsvenskan, 

050928)  

Det framgår tydligt av Barbro Holmbergs kommentar att ”de andra” är tvungna att rätta sig 

efter ”våra” regler och citatet visar en attityd där barnens rätt till Sverige ifrågasätts. I likhet 

med vad som ingår i begreppet andrafiering blir det tydligt hur grupper framställs som 

underlägsna och enligt forskningen kan detta vara ett sätt att upprätthålla majoritetssamhällets 

makt (de los Reyes & Kamali, 2005). Hydén och Lundberg (2004) visar att indelningar i ”vi” 

och ”de andra” är vanligt förekommande i samhället och de menar att det skapas en föreställd 
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gemenskap genom tal om nationalitet. I det mediematerial som ligger till grund för studien 

kan följande citat exemplifiera hur detta kan antas pågå;  

 ”Tolvåriga Muhhapet och 14-åriga Diana är två av de tusentals människor som lever i Sverige men utanför 

det svenska samhället. Tillsammans med sina föräldrar och lillasystern Amina lever de gömda, under 

jorden, utan rätt till skola, vård eller bidrag. De båda flickorna har skrivit dagbok på svenska. /…/ I Sverige 

anpassade sig Diana och Muhhapet bra, lärde sig svenska och kunde börja i vanlig skola.” (DN, 050425)  

”Istället för traumatiserade barn med avbruten skolgång har familjen Cordic därför idag två glada och 

tvåspråkiga ungar som tycker att Linköping och Bäckskolan är bra ”för man har jättemånga kompisar där” 

och ler överseende när föräldrarna pratar svenska med brytning.” (DN, 060830)  

Talet om ”Sverige”, ”svenskar” och ”det svenska samhället” som överordnade, bestämda 

enheter är närvarande i en diskursiv verklighetsframställning där andra grupper utesluts från 

gemenskapen. Det svenska språket används som en faktor som skiljer ”dem” från ”oss” och 

beskrivs som den mekanism som kan hjälpa dem att bli en del i samhörigheten. Att talet om 

språk kan användas som ett sätt att skapa gränsdragningar går också att återfinna i 

undersökningen av McElmurry (2009). Termerna som beskriver ”svenskheten” och innehållet 

i dessa tas lätt för givna men utifrån studiens teoretiska utgångspunkter bör även dessa ses 

som skapade genom att de kontrasteras i förhållande till andra nationaliteter (jfr Winther 

Jørgensen & Phillips, 2004). Denna granskning visar att ”gömda flyktingbarn” används som 

”de andra” som upprätthåller ett outtalat ”vi” vilket leder till att barnen utesluts ur 

gemenskapen. Detta kan tolkas som att media aktivt bidrar till att ge liv åt den andrafiering 

som presenteras i det tidigare kunskapsläget där det ingår en tanke om att diskriminering 

uppstår i de gränsdragningar och kategoriseringar som sker (jfr de los Reyes & Kamali, 

2005). Att medias framställningar förstärker dessa barns utanförskap kan leda till att diskursen 

medverkar till inskränkningar av barnens rättigheter. Detta resonemang kan betraktas mot 

bakgrund av vad Khosravi (2006) säger om att vår världsordning är formad så att nationellt 

medborgarskap är nyckeln till de mänskliga rättigheterna. Precis som den 

socialkonstruktionistiska vetenskapsfilosofin uppmanar till bör medias diskurser ses som både 

en avbild och en skapare av den rådande världsordningen (jfr t.ex. Winther Jørgensen & 

Phillips; Burr, 2001).  

Inom de dominerande diskurserna där ”gömda flyktingbarn” kontrasteras mot och utesluts ur 

den ”svenska gemenskapen” framställs de också som ett problem för samhället. I enighet med 

vad tidigare forskning säger om migration visar denna studie att media lyfter fram de ”gömda 

flyktingbarnen” som en social och ekonomisk belastning och som ”icke önskvärda” i Sverige 
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(jfr t.ex. Hydén & Lundberg, 2004; Khosravi, 2006; Krause, 2008). I Dagens Nyheter 16 

september 2005 kan följande text läsas;  

”Tiotusentals flyktingar lever under halvillegala förhållanden i landet. De ska officiellt kastas ut av 

myndigheterna eftersom de fått besked om att de inte får asyl. Men de stannar eftersom de anser att de inte 

kan återvända till sitt tidigare hemland /…/ Vänsterpartiet accepterade budgetuppgörelsen i tisdags, sedan v 

och mp fått regeringen att gå med på att anslå 50 miljoner till kommunerna för att låta gömda barn gå i 

skolan /…/ Och när regeringen nu säger att de gömda barnen ska få gå i skola, och statliga pengar anslås 

till det, blir budskapet samtidigt att de är godkända att bo kvar här tills vidare.” 

Det blir genom citat som detta tydligt hur diskursordningen tillåter en framställning av barnen 

som ”illegala”, vilket enligt Khosravis (2006) forskning visat sig vara vanligt. Swärd m.fl., 

(2004) menar att media genom sina framställningar kan bidra till att skapa nya sociala 

problem och studien visar att medierna kopplar samman ”gömda flyktingbarn” med 

kriminalitet. Att barnens existens snarare än orsakerna till deras situation framhålls som det 

sociala problemet kan antas leda till negativa attityder mot dem som grupp i samhället (jfr 

t.ex. Winther Jørgensen & Phillips; Simmons & Lecoteur, 2008). Barnen kopplas inte sällan 

ihop med sina föräldrar som inom mediedebatten beskrivs som individer som kommit olagligt 

till landet och som försörjer sig på svartarbeten (se t.ex. SR, 080119). Dagens Nyheter skriver 

den 13 augusti 2009 skriver att ”familjerna är här utan rätt att vara här och ännu en artikel 

citerar Peter Könberg vid utlänningsroteln vid Rikspolisstyrelsen som säger att ”vi har inte så 

många gömda barn och det är väl inte så att vi jagar just dem just nu.” (GP, 050730). 

Diskursen avslöjar också en stark vilja att veta hur många de ”gömda flyktingbarnen” är och 

det går precis som Khosravi (2006) menar att tolka detta som en maktmekanism som används 

för att visa ”problemets” omfattning.  Dagens nyheter skriver den 13 augusti 2009 att; ”Hur 

många gömda barn som vistas i Sverige är okänt, men Björklund talar om ”några tusen”. I 

Dagens Nyheter den 6 november 2005 uppges att; ”- Vi vet att det finns gömda barn i 

kommunen, men inte exakt hur många”. Börjesson (2007) skriver att diskursen har en 

förmåga att skapa förbindelse varför det här kan antas att de studerade texterna bidrar till att 

sammanlänka talet om de ”illegala barnen” med talet om dess antal på ett sätt som förstärker 

problembilden.  

Förutom att beskrivas som ”illegala” skildrar media de ”gömda flyktingbarnen” som offer för 

Sveriges hårda utrikespolitik, för myndigheternas ovilja att hjälpa, för föräldrars ”snedsteg” 

och för omständigheterna i stort (se t.ex. DN, 060830; SR, 080119; DN, 080516). Inte heller i 

dessa beskrivningar framkommer några skillnader inom gruppen utan alla de ”gömda 
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flytingbarnen” beskrivs som att de lever i ett tomrum utan vänner, att de mår dåligt, är 

traumatiserade, ledsna, enspråkiga och saknar skolgång (se t.ex. DN, 060830; SR, 080119; 

SR, 090129). En viktig konsekvens av denna typ av framställningar som offer bekräftas inom 

den tidigare forskningen som visar att detta kan missgynna en grupps mänskliga rättigheter 

(se t.ex. Cemlyn & Briskman, 2003).  

De ”gömda flyktingbarnen” kan ses som diskursernas ”subjektpositioner” vilket är ett begrepp 

som används inom diskursteorin. Detta innebär att beskrivningarna av barnen som angetts 

ovan också rymmer regler för deras beteende rent generellt. Offerrollen, liksom rollen som 

”problem” och ”illegal” är delar i den ekvivalenskedja som reglerar deras handlingsutrymme 

och som skapar förväntningar på deras uppförande (jfr Neumann, 2007; Winther Jørgensen & 

Phillips, 2004). Genom att de skildras som ”illegala” och problematiska skapas förväntningar 

på olagligt och lagbrytande handlande. Genom beskrivningar av offer undanröjs barnets 

aktiva roll och det skapas förväntningar på passivitet. Genom att de ges en roll som ”de”, i 

förhållande till ”vi” ges de inte heller möjlighet till att vara en del i gemenskapen. Enligt 

Khosravi (2006) bör framställningarna ses som politiska ställningstaganden och studien visar 

att ”gömda flyktingbarn” ges en position som innebär att de inte förväntas eller ges möjlighet 

att agera och förändra sin egen situation. Att barnen beskrivs som ”illegala”, vilket Khosravi 

(2006) menar kan leda till att människor ses som identitetslösa, i kombination med att de 

framställs som en enhetlig grupp ger uppfattningen om att det saknas ett engagemang i att 

synliggöra dem som egna individer med tillgångar och resurser.  

I denna studie av medierapporteringen kring ”gömda flyktingbarn” har identifierats 

alternativa representationer som kan ses som motståndsdiskurser som inte får samma plats i 

nyhetsrapporteringen. Här talas barnen om som en del i gemenskapen och de inkluderas i 

”vi:et”. De beskrivs som vilka barn som helst, barn med känslor och behov (se t.ex. 

Sydsvenskan, 080602; Sydsvenskan, 050303). Det finns också, i kontrast till att det ofta inte 

synliggörs några skillnader inom gruppen, artiklar som ger utrymme för beskrivningar av 

individuella upplevelser. I Svensk Radio den 29 januari 2009 beskrivs att ”Boris Pendic levde 

som gömd i Göteborg när han var 14-15 år./…/ För Boris Pendic handlar det om en barndom 

han aldrig riktigt fick uppleva.”  

Trots att det framträder både dominerande och alternativa representationer pågår inte någon 

framträdande kamp mellan kategoriseringen av barnen. I ett diskursanalytiskt resonemang kan 

detta ses som en kontext inom vilken de ”gömda flyktingbarnen” fått en identitet som är 
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”objektivt sann” och där hegemoniska processer har osynliggjort striden genom att till stor del 

utesluta alternativa synsätt (jfr Winther Jørgensen & Phillips, 2004). Inom diskursanalysens 

teori talas om hur rådande diskurser accepterats på ett politiskt och kulturellt plan i samhället, 

vilket i detta fall verkar vara skildringen av barnen som ett samhällsproblem. Att ge plats åt en 

framställning av ”gömda flyktingbarn” som egna individer och som en del i ”vi:et” skulle 

kunna vara den sten som bryter det jämna flödet i talskrivningens å (jfr Neumann, 2007). 

5.2 Tröghet och förändring – vem har makten?  

Som tidigare avsnitt visar skapar diskursordningen kring ”gömda flyktingbarn” till stor del 

kategoriseringar och beskrivningar som leder till en syn på barnens existens som ett problem. 

Inom den diskursanalytiska skolan anses att samstämmighet kring områden i 

diskursordningen kan leda till en inneboende tröghet. Bilden av ”gömda flyktingbarn” kan 

därför ses som stabil då den upprätthålls genom att nyhetsinslagen i stor utsträckning är eniga 

i sin framställning av dem. De alternativa representationerna som skildrar barnen som en del i 

gemenskapen får inte samma utrymme, vilket kan tolkas som diskursens makt att stöta bort 

nytänkande (jfr Neumann, 2007; Winther Jørgensen & Phillips, 2004). Granskningen av det 

utvalda mediematerialet leder till en tolkning av att de dominerande representationerna inte 

bara bidrar till att ge en bild av diskursordningens inneboende tröghet utan också till att 

återskapa denna. Detta är en tolkning som grundas i resonemanget om att diskurser inte bara 

speglar världen utan också är aktiv i att ge liv åt denna - en gemensam tankegång för 

diskursanalysens alla inriktningar (se t.ex. Winther Jørgensen & Phillips, 2004).  

Winther Jørgensen och Phillips (2004) introducerar begreppet intertextualitet och menar att 

det är vanligt att diskurser bygger på historien, vilket kan leda till både tröghet och förändring. 

I denna studie framträder skolgång och sjukvård som de ämnen som har en central plats i 

nyhetsrapporteringen och som följer med från en text till en annan (se t.ex. DN, 080515; 

Sydsvenskan, 080602; DN, 080119). Ett talande exempel är rubriken till en artikel i 

Sydsvenskan den 12 september 2005 som skriver att; ”Gömda barn i skolan het fråga”. 

Debatten innehåller också det som den kritiska diskursteorin kallar manifest intertextualitet 

och som innebär att det sker tydliga kopplingar till tidigare texter (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2004). Detta blir bland annat synligt i Dagens Nyheter den 16 maj 2008 som skriver 

att: ”Och migrationsministern Tobias Billström skrev i DN tidigare i veckan att det är 

”rimligt att ge vård även till papperslösa barn och mödravård.”” Studien visar att 

intertextualiteten inte används för att ifrågasätta och förändra de tidigare debatterna utan 

snarare för att befästa och stabilisera dessa genom att tvinga andra ämnen i marginalen, en 
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process i vilken tröghet upprätthålls (jfr Neumann, 2007). Konsekvenser av detta kan antas 

vara att medierna hänvisar till och återskapar de diskurser där kategoriseringar och 

diskriminering redan är accepterade och gällande. Att skola och sjukvård verkar vara de 

ämnen som är legitima att tala om kan också leda till att diskussionen inte anpassas till 

människans förändrade behov i den värld som enligt Neumann (2007) befinner sig under 

ständig omvandling.   

Inom den diskursanalytiska teorin talas om att makt är en aspekt av denna tröghet. Denna 

makt blir tydlig vid synliggörandet av främst auktoritet, vem som ges makt att uttala sig, och 

vid upptäckten av den kamp som pågår mellan ”verklighetsframställningarna” (Neumann, 

2007). I den granskning som gjorts har dessa gått att urskilja. Det har synliggjorts både 

dominerande och alternativa representationer som ligger i konflikt med varandra och som 

visar den makt texten har att forma de ”gömda flyktingbarnens” förutsättningar. Forskning 

visar att media har stora möjligheter att genom sina ord förmedla information till samhället 

som betraktas som ”verklighet” (se t.ex. Camauër & Nohrstedt, 2006) och barnens situation 

kan ses som beroende av vilken diskurs som vinner denna kamp. Auktoriteten framträder 

tydligt i sammanhanget av hur media ger talutrymme till subjektpositionerna i debatten. 

Neumann (2007) talar om detta som över- och underordning och studien visar att politiker och 

specialister, så som poliser och läkare, är de som tilldelas en överordnad roll i diskursen (se 

t.ex. Sydsvenskan, 090928; GP, 051102). Winther Jørgensen och Phillips (2004) menar att 

media ofta försöker formulera ”fakta” i sina nyhetsinslag och att diskursen i stor utsträckning 

bygger på uttalanden från ”experter” kan tolkas som ett försök att stärka trovärdheten inom 

nyhetsrapporteringen. Den här studien visar att dessa ansträngningar kan få konsekvenser av 

att befästa redan existerande diskrimineringar och inom de dominerande representationerna 

används ”expertutlåtanden” för att befästa synen på barnen som ”de andra” och som ett 

samhällsproblem. Detta kan exemplifieras med ett citat som bygger på en hovrättsassessors 

uttalande vars auktoritet ger styrka och stabilitet åt en diskurs som är kritisk till de ”gömda 

flyktingbarnens” rätt till skolan som en polisfri zon ;  

”Det finns inga sådana frizoner någon annanstans i det svenska samhället där man som avvisad eller 

utvisad är skyddad från polisens ingripande, säger hovrättsassessorn Linda Palmenäs.” (Sydsvenskan 

080602).  

Till skillnad från ”experterna” får de ”gömda flyktingbarnen” en underordad roll i de 

dominerande representationerna och studien visar att de sällan kommer till uttryck i den 

offentliga debatten. Men samtidigt som barnens röster osynliggörs inkluderas de som ett 
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samtalsämne i mediediskursen och detta visar även Khosravi (2006) i sin forskning där han 

menar att den suveräna makten upprätthålls genom denna inneslutande uteslutning. Inom 

diskursteorins tankegångar ingår en föreställning om att allt är skapat och föränderligt men att 

alla inte har samma möjligheter att påverka denna process (se t.ex. Winther Jørgensen & 

Phillips, 2004) och på grund av att barnen inte ges möjlighet att uttrycka sina erfarenheter och 

behov går att ana att de själva har begränsad makt över sin egen situation. 

Inom diskursordningens alternativa representationer blir barnens subjektiva erfarenheter 

synliga och utgör tillfälligtvis en kontrast till de tidigare nämnda ”expertutlåtanden” som 

annars dominerar den aktuella medierapporteringen. Denna representation kan också ses i 

kontrast till vad den tidigare forskningen visar om att barnens röster försvinner inom den 

offentliga sfären (se t.ex. Khosravi, 2006). Följande kan läsas i Dagens Nyheter den 25 april 

2005 där ett gömt barn säger att; ”Jag grät jättemycket idag för att jag vill inte leva på det här 

viset, och jag saknar mina kompisar jättemycket.” Inom denna del av diskursordningen har 

makten delvis givits tillbaka till barnen och genom deras egna ord möjliggörs förändring och 

nytänkande till de annars stabila diskurserna. En förändring som enligt Neumann (2007) inte 

är lätt att genomföra. Nya perspektiv på livet som gömd synliggörs i en kontext där talet om 

skola och sjukvård annars övertar debatten. I Dagens Nyheter den 25 april 2005 går följande 

dagboksanteckning att läsa;   

”Klockan åtta tittade jag på en film. Den handlade om Anne Frank och hennes familj och deras vänner. De 

gömde sig under andra världskriget och skrev också dagbok. Vi lever nästan som dem. Vi har också gömt 

oss och kan inte gå ut utan att vara rädda eller inte gå ut alls”. 

Dagboksutdraget ger en inblick i ett barns tankar och liv vilket kan tolkas som medias försök 

att skapa känslomässiga reaktioner hos läsaren. Men även i detta går att ana medias makt att 

välja vilken information som publiceras och därmed vilken ”fakta” som når samhället (jfr t.ex. 

Winther Jørgensen & Phillips, 2004). Samtidigt som ovanstående citat ger barnen möjlighet 

att ge en ny syn på ”verkligheten” beskrivs de som offer i ett Sverige som jämställs med 

flyktingar från andra världskrigets Holland.  

Undersökningen visar att diskursen är bidragande till skapandet av en tröghet i systemet där 

förändring och nytänkande blir svåråtkomligt. Detta kan synliggöra hur världsordningar 

upprätthålls, vilket enligt diskursanalysens tankegång bör ifrågasättas (jfr t.ex Neumann, 

2007). En ojämn fördelning av talutrymme och en stabiliserande intertextualitet leder till 

svårigheter i att skapa förändring och rubba den diskriminerande verklighetsframställning 
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som dominerar. En dold diskurs kämpar för att ge barnen utrymme att tala men bidrar 

samtidigt till att återskapa de kategoriseringar som dominerar. Neumann (2007) menar att de 

områden som diskursordningen är överens om kan ses som ”självklarheter” och offerrollen 

kan tolkas som en sådan. I detta synliggörs en utmaning i att ge liv åt nya synvinklar då inte 

heller bidrag av barnens egna röster kan ses som neutrala. Kampen om representationerna är 

inte påtaglig då de alternativa endast syns i marginalen, men den existerar och ger liv åt de 

maktprocesser som skapar samhällsbilden och förväntningarna på de ”gömda flyktingbarnen”.    

5.3 ”Barnets bästa” i centrum eller i periferin?   

Det ”vi och dom- skapande” som synliggjorts i diskursen där ”gömda flyktingbarn” utesluts 

från gemenskapen är tydligt kopplat till frågan kring barnens rättigheter. Inom de 

dominerande diskurserna beskrivs de här barnen med ordalag som skapar en tydlig distans 

till andra ”svenska” barn och basala rättigheter ses inte längre som en självklarhet. Diskursen 

skapar en bild av att det finns valmöjligheter i frågan kring om de ska behandlas som ”andra 

barn” med stöd i barnkonventionen. Rätten till skola är ett exempel på en grundläggande 

rättighet för ”svenska” barn men som i samband med ”gömda flyktingbarn” är ifrågasatt.  

Detta kan belysas med exemplet;  

”I själva sakfrågan vill hon emellertid inte säga någonting. Barnkonventionen är ratificerad, visst, men 

frågan att ta emot gömda barn i skolan är knepigare än så. Det är en svårhanterad ansvars- och 

försäkringsfråga” (Sydsvenskan, 050912)  

I flertalet artiklar skapas också en bild av att samhället endast har ett begränsat ansvar för 

”gömda flyktingbarns” hälsa och välmående (se t.ex. DN 080516; SR 081103; DN 080515).  I 

Göteborgsposten den 30 juli 2005 beskrivs regeringens direktiv om att polisen bör ligga lågt 

med att söka gömda barn på grund av hänsyn till barnens psykiska hälsa. Artikeln citerar då 

polisen som säger att ”Men vi bedömer från fall till fall, det är ju inte polisens sak att avgöra 

om ett barn är sjukt eller inte.” I Göteborgsposten den 2 november 2005 beskrivs vad Barbro 

Holmberg gjort under sin tid som migrationsminister och att hon betonat asylsökande barns 

behov genom att ge dem rätt till skolgång. Journalisten skriver då bland annat följande; 

”Dessutom omhändertas asylsökande barn när deras familjer inte anses lämpade att ta hand 

om dem, vilket bland annat var fallet för Imer.” Även detta skildrar hur rättigheter som i 

vanliga fall anses självklara för att tillförsäkra ”barnets bästa” framställs som privilegium när 

det handlar om denna grupp. Diskursen återger och skapar utrymme för diskussion kring 

huruvida dessa barn ska få tillgång till samhällets ”förmåner” och i så fall under vilka 

förutsättningar. 
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De distinktioner som görs i mediernas framställningar mellan ”gömda flyktingbarn” och andra 

barn kan ifrågasättas mot bakgrund av barnkonventionens fjärde artikel som fastställer att alla 

barn ska ha samma rättigheter oavsett status (Heilborn, 2008). Forskning visar att medias ord 

har makt att forma samhällsgruppers värderingar (se t.ex. Abiri, 2000) vilka i sin tur skapar 

definitionen av ”barnets bästa” (Schiratzki, 2005). Inom de dominerande diskurserna 

konstrueras en ”verklighet” där ”gömda flyktingbarn” framställs som mindre berättigade till 

sina rättigheter och det skapas en uppfattning om att de inte är barn i behov av samma 

livskvalitéer som andra.  Om dessa bilder ligger till grund för tolkningen och tillämpningen av 

principen om ”barnet bästa” kan det leda till att de gömda barnen inte ges samma möjligheter 

till utveckling. Vad som är det bästa för ett barn riskerar att tolkas olika, inte mot bakgrund av 

individuella bedömningar utan med distinktion utifrån barnets status i samhället.  

Diskursordningen som berör de ”gömda flyktingbarnen” tappar ofta fokus på vad som är det 

bästa för barnen och det centrala innehållet belyser istället byråkratiska, ekonomiska och 

rättsliga frågor (se t.ex. Sydsvenskan 050912; DN 090813; DN 080119). Detta trots att 

Barnkonventionens tredje artikel uppger att ”barns bästa” ska komma i främsta rummet 

(Heilborn, 2008). Följande citat ingår i ett tidningsreportage som ger större utrymme för 

diskussion kring regler angående beslutsfattande än barnens behov;  

”Skolkommunalrådet Agneta Eriksson (s) är starkt kritisk till barn- och ungdomschefernas policy att inte ta 

emot gömda barn i skolorna. Inte i sak, men för att tjänstmännen inte har rätt att samla sig kring frågan 

utan att politikerna informeras.” (Sydsvenskan, 050912).  

Ett flertal av de studerade artiklarna innehåller en bild av att det krävs ny lagstiftning och nya 

riktlinjer i arbetet men även här saknas barnperspektivet – en diskurs som skapar möjlighet att 

se situationen ur barnets synvinkel. Den tidigare forskningen visar hur de lokala riktlinjerna 

många gånger inskränker barnens rättigheter (Cemlyn & Briskman, 2003), men den granskade 

diskursen utelämnar ofta en bild hur barnen själva kan drabbas av de brister som 

uppmärksammats. Det som istället betonas är hur dagens system försvårar arbetet för 

tjänstemännen. Detta framträder bland annat i följande två citat som behandlar frågan kring 

barns rätt till en trygg skolgång, utan rädsla för polishämtning;  

”Det här är ganska svåra moraliska överväganden som samhället borde ta ansvar för, och inte överlåtas åt 

rektorer och lärare. Det är inte schyst mot våra rektorer, säger Björklund.” (DN, 090813) 

”Om polisen skulle eftersöka barnen i skolan skulle personalen hamna i en märklig sits, enligt 

Kryddgårdsskolans rektor Britt-Marie Karaschin. (Sydsvenskan, 080602) 
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Enligt Heilborn (2008) bör lagstiftningen ha fokus på barns rättigheter i syfte att stärka 

”barnets bästa”. Men istället för att framhålla detta skapas en bild av att lagstiftningen bör 

omarbetas på grund av att barnen utgör problem och oroligheter för samhället. Enligt 

forskningen leder framställningen av minoritetsgrupper ofta till en strukturell diskriminering 

(se t.ex de los Reyes & Kamali, 2005) och att ”gömda flyktingbarn” framstår som en social 

belastning kan antas ge näring till redan existerande rädslor i samhället.   

Då skola och sjukvård är de ämnen som övertar diskursen kring de ”gömda flyktingbarnen” 

bildas en bristande helhetsbild av deras situation. Att se ”barnets bästa” utifrån ett öppet 

koncept som Schiratzki (2005) skriver om, med hjälp av en helhetsbedömning av barnets 

tillstånd, blir svårt då andra vinklar av deras liv hamnar i skymundan. Utifrån det 

diskursanalytiska perspektivet kan detta ses som ett exempel på den tröghet som finns 

inbäddad i diskursordningen – en diskursordning som upprätthålls genom att nya idéer och 

synsätt slipas ner och stöts bort (jfr t.ex. Neumann, 2007). Barn har rätt till liv och utvecklig 

enligt sjätte artikeln i barnkonventionen, vilket också är en av de fyra grundläggande 

principerna i denna (Heilborn, 2008). Att leva och utvecklas kan förutom skola och sjukvård 

också innefatta saker som lek, fritid och sociala och kulturella rättigheter. Diskursen 

utelämnar en diskussion om hur dessa rättigheter, liksom många andra, ska kunna tillgodoses 

hos barn som lever i ett samhälle som tvingar dem till att gömma sig. En bredare förståelse 

skulle kunna bli möjligt att skapa genom att involvera barnens egna röster i media, något som 

utgör en mycket begränsad del i de studerade artiklarna.  Trots att barnens röster i debatten 

aldrig är neutrala, utan påverkas av medias makt att välja vad som publiceras, kan det leda till 

att ”barnets bästa” inte tillgodoses på ett bra sätt om de inte ses som individer med 

betydelsefulla upplevelser, känslor och tankar (jfr Barnombudsmannen, 2005; Heilborn, 

2008). Budskapet som media ger är också att barnen inte har rätt att få komma till tals, vilket 

är en grundläggande rättighet som regleras i artikel tolv i barnkonventionen (Heilborn, 2008). 

Bilden av att de ”gömda flyktingbarnens” röster inte har, eller behöver ha, en central plats 

förstärks genom att citat som det följande får utrymme i diskursen; ”Man måste ställa fler 

frågor till barnen och se hur skolgång och sjukvård fungerar. Men det får inte vägas in 

absurdum, säger Marie Andersson.” (GP, 050730).  

Inom en alternativ diskurs som gått att urskilja i det studerade materialet lyfts de ”gömda 

flyktingbarnen” fram som en del i den gemenskap som omfattas av de mänskliga 

rättigheterna. Detta kan illustreras med följande citat;  
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”Nu krävs politiskt ansvarstagande. Svensk flykting- och asylpolitik måste bygga på grundsatsen om alla 

människors lika värde, inte bara i ord utan också i handling” (Sydsvenskan, 050303) 

”Vi menar ju att alla barn i världen, oavsett var man bor och oavsett vad föräldrarna har gjort för rätt eller 

fel, har rätt att få skolundervisning, säger Jan Björklund (FP).”(SR, 080129) 

Som tidigare diskuterats innehåller de dominerande diskurserna en vinkling där de 

ekonomiska bekymren med ”gömda flyktingbarn” har en tydligare ställning än barnens egna 

behov. Men det finns artiklar som även visar en bild av att vad som är bäst för barnen bör 

beaktas, vilket kan belysas med följande exempel;  

”- En del kommuner blir vinnare och en del förlorare, men det här är en humanitär fråga och därför ska 

man inte titta så mycket på ekonomin, säger Lars Falk, som företräder det lokala partiet Alternativ 2000.”  

(DN, 091125).  

Denna del i diskursen bryter sig loss från det som forskningen visat vara vanligt - att media 

genom sina beskrivningar medverkar till en uppdelning mellan ”vi” och ”dem” (jfr t.ex. Abiri, 

2000; McElmurry, 2009). Den deltar heller inte i att diskriminera och stämpla en redan 

marginaliserad grupp på ett uppenbart sätt, vilket t.ex. Camauër och Nohrstedt (2006) visar att 

mediediskursen ofta gör. Denna alternativa representation publicerar bidrag som kan få upp 

ögonen för barnens rättigheter och behov. I och med detta kan ”barnets bästa” ges en annan 

innebörd och få en mer central plats i diskursen kring ”gömda flyktingbarn”.  

I ljuset av diskurserna går det att urskilja ett skapande av en världsordning av den typ som 

Khosravi (2006) finner i sin forskning - en världsordning där mänskliga rättigheter egentligen 

innebär medborgarrättigheter. Trots att den alternativa diskursen ger barnen en chans att synas 

som individer med behov syns inte någon tydlig strid med den diskurs som dominerar. Mot 

bakgrund av den diskursanalytiska teorin kan detta tolkas som att det inom diskursordningen 

som rör ”gömda flyktingbarns rättigheter” råder en samstämmighet som leder till en ”stabil” 

debatt (jfr Winther Jørgensen & Phillips, 2004; Neumann, 2007). Granskningen visar att 

principen om ”barns bästa” hamnar i skymundan vid tal om dessa barn, detta i en värld där 

media har makt att påverka samhället och dess tolkning av detta begrepp (se Schiratzki, 2005; 

Abiri, 2000). Genom att media väljer att skapa en debatt som skapar frågetecken till ”illegala” 

barns rättigheter i ”vårt” land skapas en diskurs där en diskriminering av de ”gömda 

flyktingbarnen” legitimeras och där dessa barns behov inte anses vara lika viktiga som hos 

”svenska” barn. Denna pågående diskriminering betonas även i den tidigare forskningen som 
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visar att det görs en uppdelning mellan de människor som ingår i majoritetssamhället och 

resten (se t.ex. de los Reyes & Kamali, 2005).  

5.4 En ömsesidig påverkan 
Hydén och Lundberg (2004) och Abiri (2000) skriver att samhälle, massmedia och politiker 

påverkar varandra i en ständigt pågående process och Bergström och Boréus (2009) menar att 

diskursens innehåll fungerar som makten över tanken. Detta medför att medias beskrivning av 

de ”gömda flyktingbarnen” kan antas påverka de människor som är i position att förändra 

deras situation och framtidsutsikter i samhället.  

Krause (2008) visar att den aktuella politiken drabbar gömda flyktingar hårt i dagens samhälle 

och enligt Bergström och Boréus (2009) påverkas politiker och lagstiftning av hur individer 

framställs genom ord. Studien visar att barnen inom den dominerande diskursen beskrivs som 

hot mot välfärdens Sverige (se t.ex. DN, 050916; GP, 050530). Migrationsminister Tobias 

Billström beskriver sin ståndpunkt kring dessa barn i Dagens Nyheter den 15 maj 2008:  

Ska vi bygga upp ett skyggsamhälle, där de som egentligen inte har rätt att vara här kan leva i någon form 

av permanent limbo där de själva dessutom riskerar att fara illa, exploateras och utnyttjas?”  

I citatet framkommer en motsägelsefullhet där barnen å ena sidan skildras som en ”illegal 

grupp” medan det å andra sidan ges indikationer om dessa individers behov av beskydd och 

omsorg. Fokus i flertalet artiklar handlar om att reglera och hitta styrning i 

migrationsprocessen snarare än att synliggöra den debatt som krävs för att frammana en 

förändring i förverkligandet av de mänskliga rättigheterna (se t.ex. GP, 051102; Sydsvenskan, 

050928). I Sydsvenskan den 12 september 2005 svarar Torbjörn Lindhqvist på frågan kring 

huruvida de gömda flyktingbarnen ska få lagstiftad rätt till skolgång; ”Jag vet inte om de ska 

få göra det, eller om det är bättre att processen för de asylsökande föräldrarna bli kortare”. 

Även Abiri (2000) visar i sin forskning att diskurser som sätter nationens säkerhet först kan 

leda till en minskad respekt för mänskliga rättigheter.   

Genom att media har makt att påverka människors åsikter (jfr t.ex. Swärd m.fl.2006) har de 

också möjlighet att förändra de ”gömda flyktingbarnens” situation genom att skapa 

opinionsbildning inom den politiska fråga som rör dem.  Mediediskursen ger dock en 

uppfattning om att ”gömda flyktingbarn” är en lågprioriterad grupp men som skapar konflikt 

inom politiken vilket kan synliggöras med följande två exempel; ”Också oppositionen är 

splittrad. Mp och v säger ja till lika vård åt alla, men socialdemokraterna har inte tagit 

ställning” (DN 080516) och Torbjörn Lindhqvist säger”...att partiet över huvud taget inte 
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diskuterat frågan med huruvida gömda barn ska få gå i skolan.” (Sydsvenskan, 050912). 

Politiker är de som ges stor makt att forma debatten och detta har visat sig vara bidragande till 

att återskapa en diskriminering av barnen som framställs som ”icke önskvärda”. Det går att 

urskilja hur politikernas uttalanden reproducerar den tröghet som finns inbyggd i diskursen – 

en tröghet som missgynnar barnen i sina rättigheter (jfr Neumann, 2007). Studiens resultat 

visar att media inte utnyttjar sin maktposition för att skapa en opinionsbildning som gynnar 

barnens förutsättningar utan snarare för att skapa ytterligare ointresse av att påverka barnens 

situation till den bättre.   

Feijen (2009), Cemlyn och Briskman (2003) samt Zorn (2005) poängterar att socialarbetaren 

bär ett betydande ansvar i att motverka att flyktingar exkluderas i samhället och i att påverka 

stat och myndighet för att stärka skyddet för dessa grupper. Forskningen visar dock att barnen 

ofta inte får den vård och det stöd de är i behov av och att framställningen av dem i den 

offentliga debatten påverkar hur de behandlas av staten (se t.ex. Dybdahl m.fl., 2006; Hydén 

& Lundberg, 2004). Denna uppsats visar att det socialarbetaren möter i de dominerande 

mediediskurserna är barn som exkluderats, kategoriserats och diskriminerats. Det är barn som 

många gånger beskrivs som mindre berättigade till sina rättigheter och som skildras som ”de 

andra” och som ”identitetslösa” (se t.ex. GP 050530; DN, 090813).  Socialarbetaren befinner 

sig inom diskursen och påverkas enligt socialkonstruktivismen av de ”sanningsuppfattningar” 

som levereras (jfr Burr, 2001). Ovanstående bilder är därför del i vad som formar deras 

attityder och därmed förutsättningarna för det sociala arbetet med dessa barn. 
 

Socialarbetarens etiska riktlinjer handlar om att utgå från de mänskliga rättigheterna i sitt 

arbete (Cemlyn & Briskman, 2003). De dominerande representationerna tenderar att försvåra 

detta fokus genom att bidra till skapandet av gömda barn som kan jämställas med det som 

Khosravi (2006) benämner ”Homo Sacer” – en varelse som är avklädd sina rättigheter. De 

”gömda flyktingbarnen” framställs som ”de andra” som inte på samma självklara sätt som 

svenska barn omfattas av de rättigheter som barnkonventionen innehåller. 

Barnombudsmannen (2005) menar att det finns brister i tillämpningen av denna konvention 

och att detta delvis beror på okunskap om vad ”barnets bästa” innebär. Studien visar att det i 

debatten kring de gömda barnen inte finns ett framträdande barnperspektiv där situationen 

beskrivs utifrån barnens synvinkel. Utifrån ett diskursanalytiskt förhållningssätt, där 

”kunskapen” ses som formad inom diskursen, går det att anta att socialarbetarens ställs inför 

svårigheter att sätta sig in i barnens situation och utifrån detta arbeta med dem som individer i 

behov av stöd (jfr Burr, 2001).  
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Vid en granskning av artiklarna har en bild framträtt som visar att det råder ett bristande 

ansvarstagande för de ”gömda flyktingbarnen” som ofta beskrivs som en ”problemgrupp”. 

Media illustrerar hur myndigheterna lyser med sin frånvaro och att frivilliga organisationer 

kliver in i deras ställe. Det finns också beskrivningar som tyder på att möjligheten till hjälp 

ligger i händerna på enskilda individer. Detta kan belysas med följande exempel; 

”Det finns två världar i globaliseringens och invandringens Sverige. En värld av ogina myndigheter och 

hård flyktingpolitik från regeringen. Men också ett ”underjordiskt” Sverige av enskilda, från biskopar till 

brandmän, som sträcker ut handen.” (DN, 080830)  

”Och när han berättar sin historia är det just detta som dröjer kvar- att det trots allt funnits hjälpande 

händer, människor som ställt upp. I ett Sverige där politiska partier ängsligt spanar efter invandrarkritiska 

opinioner som måste strykas medhårs med tal om ”social turism” och krav på nyanlända finns en bred 

folklig solidaritet med människor som sökt skydd i Sverige. ” (DN, 060830) 

På vilket sätt som det sociala arbetet bör ta ansvar i dessa frågor syns inte i diskursen och om 

hjälpen från ”snälla människor” framställs som ”gott nog” finns risken att engagemanget från 

myndigheter uteblir. Barnen framställs som ”de andra” men också som ett ansvarsområde för 

”andra” (se t.ex. GP, 051102). Detta kan ses som en möjlig förklaring till att barnen faller 

mellan stolarna i dagens Sverige och inte fångas upp av olika myndigheter, något som 

framkommer i tidigare forskning (se t.ex. Dybdahl m.fl., 2006). Då mediedebatten i stor 

utsträckning präglas av politik och opinionsbildning, detta med bristande fokus på barnen och 

deras behov till följd, förmedlas en bild av att ”gömda flyktingbarn” är en politisk fråga som 

måste invänta nya lagförändringar innan handling från myndigheter kan komma till stånd (se 

t.ex. Sydsvenskan 050303).  

Medierna beskriver hur samhällsförändringar går sakta vilket kan belysas med vad Dagens 

Nyheter skriver den 3 mars 2005; ”Det tillsätts utredningar och frågor bereds men väldigt lite 

konkret händer. Under tiden slås små barns liv i spillror”. Inom diskursanalytisk teori finns 

en stark tilltro till att ingenting står för sig själv utan är en länk till någonting annat (se t.ex. 

Börjesson, 2007) och denna långsamma utveckling kan förstås mot bakgrund av den stabilitet 

som undersökningen visar finns inom diskursen. Media uppmärksammar trögheten i samhället 

men bidrar samtidigt till att reproducera denna. Forskningen visar att lite görs för barnen, trots 

mycket kunskap om deras utsatta situation (Dybdahl m.fl., 2006) vilket kan tolkas som att 

”fel” information når dem som är i stånd att förbättra förutsättningarna för de ”gömda 

flyktingbarnen”.    
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6. DISKUSSION – att ifrågasätta verklighetsbeskrivningar 
Vår analys av mediediskurser kring ”gömda flyktingbarn” har syftat till att ifrågasätta 

produktionen av aktuella verklighetsbeskrivningar. Samtidigt som vi vill visa vad det kan få 

för konsekvenser att framställa dessa barn som problem, offer och som i kontrast mot andra  

barn är detta också vad som pågår i denna uppsats. Vi hänvisar på samma sätt som artiklarna 

till historien, och använder oss av intertextualitet - men på ett sätt som förhoppningsvis kan 

skapa förändring. De kategoriseringar och tolkningar som framträder i texten är inte neutrala 

utan skapas genom en makt som också påverkar läsarens syn på problematiken. Som 

undersökare bör vi ses som delaktiga i en kreativ process som skapar och reproducerar 

diskurser samtidigt som vi ifrågasätter dem. Ingenting står för sig och samtidigt som vi är en 

del i den tröghet som finns inbäddad i diskursen hoppas vi på att detta arbete kan skapa 

avbrott i det informationsflöde som efter analysen kan betraktas som relativt jämnt. I arbetet 

förs främst en diskussion kring hur framställningen av ”gömda flyktingbarn” påverkar det 

sociala arbetet, utan att på ett mer konkret sätt nämna hur barnen själva drabbas. Detta kan 

tolkas som att barnen försvinner i debatten, precis som granskningen visat att de gör inom 

mediediskursen. Tanken är dock att förtydliga det sociala arbetets ansvar i frågor kring de 

mänskliga rättigheterna och på detta sätt uppmärksamma dessa barns behov.     

Undersökningen har byggt på en uppfattning om att alla texter i samhället är lika ”sanna” då 

de på olika sätt företräder och efterliknar världen. Tanken har varit att det sociala arbetet i lika 

stor utsträckning påverkas av medias nyhetsrapportering som av exempelvis lagtext, även om 

detta sker på olika sätt. Lagtexter lever i ett sammanhang där dess trovärdighet anses stark 

men att de skulle representera en mer tillförlitlig informationskälla ifrågasätts då även dessa 

formas i en diskurs som är beroende av både tid och rum. Bakom alla texter finns individer 

som själva påverkats av den makt som finns inbyggd i samhällets diskurser. ”Media” bör 

därför inte ses som en abstrakt enhet utan som en kontext bestående av såväl journalistiken i 

stort som den enskilde journalisten.  

Trots att studien framställer världen som konstruerad är meningen inte att ifrågasätta 

verkligheten som sådan utan de sanningsuppfattningar som genom diskursens påverkan 

cirkulerar i samhället. Barnens utsatta situation ses alltså inte som påhittad genom medias ord 

och tanken är inte förringa den orättvisa som de utsätts för utan snarare visa hur diskurserna är 

en del i den ”verklighet” som exkluderar dem.  
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”Varje diskurs som handlar om verkligheten är dramatiserad, men inte i meningen osann, som en lögn eller 

en saga. Den är dramatiserad i den meningen att det inte råder en given och enda korrespondens mellan 

berättelsen och det som det berättas om, mellan orden och tingen.” (s. 166, Börjesson, 2007) 

Begreppet ”gömda flyktingbarn” har i arbetet satts inom citationstecken då denna definition 

betraktas som formad inom diskursen. Vi ifrågasätter inte individernas existens utan de 

verklighetsbeskrivningar som kopplas till dem som en homogen grupp. Analysen visar att 

olikheter och nyanser till stor del utesluts ur debatten och det skapas en bild av att barnen har 

bestämda egenskaper och upplevelser. Det har gått att urskilja dominerande och alternativa 

representationer som till viss del står i kontrast till varandra. Inom de dominerande 

verklighetsframställningarna skildras ”gömda flyktingbarn” som en grupp som skapar 

problem – både genom en offerroll och genom en illegal roll. ”De” ses som skilda från ”oss” 

och tillkännages inte samma behov och rättigheter. Barnperspektivet, där ”barnets bästa” bör 

sättas i främsta rummet, är dolt och barnen framstår istället som en belastning för den svenska 

välfärdsstaten. Inom de alternativa representationerna har ”gömda flyktingbarn” istället lyfts 

fram som en grupp med individuella behov och egenskaper. Där inkluderas barnen i ett ”vi” 

och deras behov får ett tydligare fokus. Analysen har visat att det går att ana en tröghet inom 

diskursordningen som behandlar denna grupp då en inbyggd makt utesluter nya perspektiv 

och synvinklar. De dominerande representationerna upprätthåller sig själv genom att stöta 

bort och ställa de alternativa sätten att framställa världen i periferin. Skola och sjukvård är 

främst de ämnen som diskuteras och andra vinklar av livet som gömd försvinner i debatten. 

De som i störst utsträckning får utrymme att tala och ge sin syn på ”problemet” är ”experter” 

och barnens egna röster utgör endast en marginell del av de studerade texterna. De olika 

representationerna kan dock ses som beroende av varandra. Utan de alternativa 

representationerna skulle inte en dominerande kunna existera, och tvärt om. I denna kamp där 

de upprätthåller varandra synliggörs en maktprocess där de ”gömda flyktingbarnen” befinner 

sig i mitten.  Den utvalda forskningen har i störst utsträckning visat sig stämma överens med 

de dominerande representationer som framkommit i studien. De alternativa diskurserna följer 

inte ett mönster av diskriminering som visat sig pågå kring minoritetsgrupper i samhället men 

får inte heller samma utrymme i debatten. Att det som framkommer i dessa alternativa 

diskurser inte heller går att finna i den forskning som presenteras kan ses som ett ytterligare 

tecken på hur diskrimineringen är det som dominerar i samhället. 

De kollektiva sanningsuppfattningar som skapas genom våra sociala interaktioner och genom 

medias framställningar påverkar såväl den enskilde socialarbetaren som dennes arbete. 
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Undersökningen visar inte på vilket sätt och i vilken utsträckning detta sker men genom 

granskningen önskar vi synliggöra den makt som media har att styra både inriktning och 

innehåll i debatter som rör människovårdande yrken. Socialarbetaren som enligt forskningen 

har en viktig roll i arbetet med minoritetsgrupper bör därför uppmärksamma och ifrågasätta de 

maktmekanismer som styr de egna värderingarna. En blind påverkan av, i det här fallet 

”negativa” dominerande representationer, kan annars bidra till att arbetet reproducerar den 

strukturella diskriminering som visat sig pågå. I den ”vi- och dom- uppdelning” som 

framträder i studien går det att ana att det görs en skillnad mellan ”gömda flyktingbarns bästa” 

och ”svenska barns bästa”. ”Barnets bästa” är en princip som socialarbetaren ska förhålla sig 

till i sitt arbete – en princip som saknar en entydig definition. Detta innebär att det i varje 

enskild situation krävs en tolkning av vad detta innebär, vilket påverkas av de värderingar och 

normer som finns i samhället. Vi anser mot bakgrund av detta att det är viktigt att ställa sig 

frågande till vilka konsekvenser som följer av att media framställer ”gömda flyktingbarn” 

som en grupp som inte har samma behov av de grundläggande rättigheter som annars ses som 

självklara. Genom medias beskrivningar kan principen om reglerad invandring tolkas som 

viktigare att förhålla sig till än principen om ”barnets bästa”.  

Diskurser som de som framkommit i analysen kan antas bidra till att skjuta upp accepterandet 

och integreringen av ”gömda flyktingbarn” på framtiden. Media återger och ger liv åt en bild 

som beskriver svårigheterna med att arbeta med barnen under de förutsättningar som 

samhället erbjuder och konsekvenserna av detta kan bli att myndigheter inte tar till sig 

ansvaret för dessa barns livssituation. Diskursen bör därför i större utsträckning lyfta 

socialarbetarens skyldighet att säkerställa dem en trygg tillvaro. Det sociala arbetet styrs av 

lagar som försvårar ett kreativt och individanpassat arbete med dessa barn och den kontext 

inom vilken lagen befinner sig bör ifrågasättas för att synliggöra den ordning som 

upprätthåller trögheten i systemet. Socialarbetare måste bli uppmärksamma på de 

maktstrukturer som de befinner sig, då inte minst medievärlden, för att kunna stötta ”gömda 

flyktingbarn” till att bli barn med samma rättigheter som andra barn, barn som omfattas av 

barnkonventionen och ”barnets bästa”.  

Ytterligare studier som synliggör diskurser kan anses viktiga för att möjliggöra nya perspektiv 

inom det sociala arbetets ämnesområde. Detta för att öka socialarbetarens kunskaper som kan 

användas till att påverka de samhälleliga strukturer som inverkar på individers livsvillkor. 

Makt, både synlig och osynlig, bör uppmärksammas för att inte vara ett hinder i ett 

förändringsskapande arbete och med diskursanalysens hjälp kan socialarbetaren erbjudas 
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möjlighet till reflektion och kritiskt tänkande. Studier med fokus på strukturer som 

reproducerar etniska klyftor i samhället kan bidra till att flytta blicken från barnen som 

problem. Detta för att istället uppmärksamma de brister som finns i systemet. Att studera 

vidare kring hur sociala problem konstrueras inom den offentliga debatten kan också skapa 

möjlighet att finna en vinkel där de mänskliga rättigheterna kan få en central roll i arbetet med 

individer, inte minst med de ”gömda flyktingbarnen”. Denna uppsats har kunnat visa att det 

krävs förändring och nytänkande inom de rådande diskurser som i dagsläget är bidragande till 

diskriminerande föreställningar om de barn som gömmer sig i samhället.  Att utföra studier 

där flyktingbarn själva får komma till tals anses viktigt, inte minst utifrån att deras rätt till 

detta regleras i barnkonventionens 12:e artikel. Detta tros också kunna bidra till kunskap och 

information som rubbar den tröghet som uppmärksammats och som leder till att det sociala 

arbetet kan utformas efter barnets behov.  Vi menar dock att det är viktigt att uppmärksamma 

att även dessa studier, precis som textanalyser, har sina begränsningar. Det är kunskap som 

formas av den forskare som genomför intervjuerna och som har makt att påverka den 

information som förmedlas. Subjektiva tolkningar och den egna förförståelsen är en del i de 

resultat som nås. Det kan därför anses viktigt, både för socialarbetare och för forskare, med en 

medvetenhet om de faktorer som påverkar forskningsresultaten. Studier som kombinerar 

metoder, där både analys av text och samtal med de som texten berör finns med, skulle kunna 

bidra till meningsfull kunskap om samband och maktförhållanden i samhället.  

Detta kan betraktas som en reflekterande studie där kunskapen hela tiden återspeglas ur olika 

vinklar. En aktuell benämning av ett socialt problem – de ”gömda flytingbarnen” - har 

synliggjorts och vår förhoppning är att uppsatsen frambringat förståelse för hur media som 

maktinstans i samhället väljer att framställa denna minoritetsgrupp. Analysen har också 

kunnat visa hur dessa skildringar kan tänkas påverka det sociala arbetet med dessa barn. 

Aspekter som i vardagen tas för givna har fångats in och framställts i ett nytt ljus. Genom 

diskursens hjälp har också en förståelse för vissa samband i samhället kunnat framträda, vilka 

till stor del också går att bekräfta genom tidigare forskning. Det finns ett samband mellan de 

globala förändringar som präglar världen och de benämningar av sociala problem som pågår i 

samhället. ”Verkligheten” skapas och förstås genom de diskurser som existerar och 

upprätthåller samhället. Studiens resultat belyser att det sociala arbetet står inför stora 

utmaningar i att ifrågasätta de maktstrukturer som påverkar den egna yrkesrollen, det sociala 

arbetets förutsättningar och de individer de bör arbeta med.  
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