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Sammanfattning 
Abstract 
 
Children who have fled to Sweden, without their parents or 
guardians, have been a controversial subject during the winter of 
2002. Their situations on refugeestations and the responsibiliy by 
community and the state have been discussed. My composition is 
about these children. The composition is not about the situations of 
the children – focus is instead on the people who operate with the 
children; community, state and organisations. I want to find 
empirical levels which show what the children associate with. I have 
found three levels that I have called: “A institutional refugee”, “To 
be refugee – a problem which must be solved” and  “Child or 
refugee?”. These levels contains different subjects as laws, cultural, 
living and childhood wich together make a picture about what the 
“refugeechild” means to those who figure in my composition. I have 
been inspired by discourse, postcolonialism and nationalism. I want 
to understand why the term “refugeechild”, in my sence has a 
meaning of a duel between a discourse about “children” and 
“refugees”.  
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Förord 
Under utbildningens gång har jag försökt att profilera mig mot 
området ”etnicitet” då jag har velat få en fördjupning i området. 
Mina studier har gjort att jag har problematiserat och ifrågasatt 
begreppet. Så att min magisteruppsats kom att handla om 
etnicitet känns för mig självklart. Då mina tidigare studier har 
handlat om vuxna adopterade och varit en bildanalys på 
begreppet etnicitet har jag valt att med magisteruppsatsen se 
begreppet etnicitet ur ett tredje perspektiv. Denna uppsats är en 
diskursanalys där jag vill undersöka hur synen på 
ensamkommande flyktingbarn gestaltas i skrifter och dokument.  
 
Det finns några personer som utan vars hjälp studiens 
genomförande hade försvårats. Jag vill därför tacka den 
socialsekreterare som hjälpt mig att få tillgång till akter om 
ensamkommande barn. Jag vill även tacka denna person för 
medverkan i intervju. Jag vill också tacka min kontaktperson på 
Migrationsverket som har skickat material och deltagit i en 
intervju. Slutligen vill jag tacka min handledare Erik Olsson för 
all den hjälp jag har fått under arbetsprocessen för denna studie. 
Med din hjälp har min skrivprocess utcecklats under mina fyra år 
på Samhälls- och kulturanalys och du har visat mig att jag inte 
bara har börjat  ett lopp utan även har styrkan att ta mig i mål.  
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Kapitel 1. Inledning 
Uppsatsen handlar om de barn som brukar kallas 
ensamkommande flyktingbarn, vilket betecknar ”utländska eller 
statslösa barn under 18 år, som kommer till Sverige – utan föräldrar 
(vårdnadshavare) eller ställföreträdare – som asylsökande eller flykting.”1 
Enligt Integrationsverkets rapport Ensamkommande barn har cirka 
300 barn under de senaste åren anlänt till Sverige utan sällskap av 
föräldrar eller andra närstående. Den familjeåterföreningspolitik 
som Sverige idag för skiljer sig från den som fördes under 1980-
talet. Då kom barn utan legal vårdnadshavare framförallt från 
Vietnam. Dessa barn kom till Sverige på grund av att svenska 
uttagningsdelegationer uppfattat dessa barn som föräldralösa. På 
den tiden var reglerna sådana att om föräldrarna hittades så 
skulle familjen återförenas i Sverige. De vietnamesiska barnens 
föräldrar hittades också, vilket gjorde att familjen återförenades i 
Sverige. Detta tycks vara ett led i ett framväxande mönster i 
vilket barn skickades till Sverige eller annat europeiskt land, för 
att senare kunna återförenas med sin familj i det nya landet. Idag 
förs det en politik som bygger på att barnen ska återförenas med 
föräldrarna och inte tvärtom. Detta betyder att återföreningen 
ska ske i hemlandet.  
 
Bland de ensamma barnen i Sverige finns det idag ett 40-tal 
länder representerade. De dominerande länderna är Irak, forna 
Jugoslavien och Somalia. Det är ungefär 30 barn som reser in i 
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Sverige varje månad. De flesta barnen är i åldern mellan 15-17 år. 
677 barn fick uppehållstillstånd under perioden 1998-2000. 
Asylhanteringen tar ofta lång tid och det är inte helt ovanligt att 
barnen har fått tidsbegränsade uppehållstillstånd i väntan på 
besked om uppehållstillstånd. Migrationsverket säger dock att de 
kommer att dock att korta ner handläggningstiderna och inte 
bevilja tidsbegränsade uppehållstillstånd.2 
 
De barn som kommer till Sverige och söker asyl hamnar under 
Migrationsverkets ansvar. Migrationsverket ska erbjuda boende, 
vård och omsorg under asylprocessen. Samtidigt har även 
kommunerna ett ansvar för barnet. Det är kommunen som fattar 
beslut om vård och omsorg för dessa. När en person har fått 
uppehållstillstånd ansvarar kommunen för det efterföljande 
introduktionsprogrammet. Kostnaden för detta står 
Integrationsverket för, som också ska följa upp kommunernas 
arbete. Kommunerna ansvarar för att barnen ska kunna gå i 
skolan när de är i grundskoleålder. Kommunerna har däremot 
inte skyldighet att se till att barnen får gymnasiala studier eller 
annan organiserad verksamhet då det är Migrationsverket som 
har denna uppgift.3 
 

                                                                                                                
1 Gloria Macias Svensson (Rädda barnen), Ensamma flyktingbarn i Sverige, 
våren 1988, s. 8 
2 Integrationsverket, Ensamkommande barn – en uppföljning av 
introduktionsinsatser för mottagna åren 1998-2000, (Norrköping, 2001) s. 8-
16 
3 Integrationsverket, (2001), s. 8-18 
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Även om regler och riktlinjer har stramats åt för att göra 
bemötandet lättare för ensamkommande barn i statlig- och 
kommunverksamhet så finns det enligt min meningen brist på 
engagemang  för dessa barn och sällan är det ”barnet” som 
myndigheten ser utan barnens status som ”flykting” kommer att 
överväga. Mitt intresse för dessa barn har förstärkts då jag 
således har uppfattat dem vara i en situation som kännetecknas 
av en diskursiv problematik. Med detta menar jag att barnen 
befinner sig mellan två diskurser: en diskurs om barn och en om 
flyktingar där den senare tycks ta över. Jag vill därför genom en 
form av diskursanalys undersöka hur olika myndigheter och 
föreningar som har anknytning till barnen skriver om dem, vad 
är det som betonas (flyktingskapet eller barnet och barns 
rättigheter) i texter som handlar om barnen?  
 
Enligt Mauricio Rojas kan ingen människa förankra sig i ett land 
om detta inte låter sig gestaltas av dem som kommer utifrån. 
Invandrare måste därmed få vara med och förändra den 
verklighet de ska förankra sig i, då försvinner  också deras 
främlingskap. Rojas vill visa detta genom att exemplifiera hur de 
svenska kolonierna i Nordamerika genom att bland annat bygga 
upp skolor, sjukhus, företag och kyrkor blev en del av samhället. 
Kolonierna blev därmed broar och inte murar mot 
majoritetssamhället. Denna syn på segregation kan tyckas vara 
kontroversiell då den emotsätter sig den nuvarande 
integrationspolitiken, men den skalar av den problemstämpel 
som invandrare har fått och att ett koncentrerat antal invandrare 
per automatik endast leder till utanförskap och problem. Under 
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1994 utredde Invandrarpolitiska kommittén den dåvarande 
invandrarpolitiken och skrev bland annat följande: ”De riktlinjer 
för invandrarpolitiken som antogs av riksdagen år 1975 banade vägen för 
framväxten av ett mångkulturellt samhälle.” Men vad som menas med 
begreppet ”mångkulturellt samhälle” vad det egentligen ingen 
som visste och någon närmare precisering eller definition har 
aldrig gjorts. Trots det har man kommit fram till att Sverige är ett 
mångkulturellt samhälle. Rojas vill belysa hur detta visar vilken 
situation Sverige befinner sig i då nästan två miljoner människor 
har en utländsk bakgrund och regeringen fortfarande inte kan 
säga vad det är för typ av samhälle vi lever i. Nyanlända 
invandrare har alltså integrerats till något som aldrig har fått en 
definition. Integrationspolitiken som har mångfald som 
honnörsord saknar en djupare förklaring på begreppet mångfald. 
Enligt Rojas har begrepp som mångkultur och mångfald varit 
”tjusiga fikonlöv” som har kamouflerat en assimilationspolitik. 
Denna politik har grundats i två principer: det är samhället som 
ska integrera invandrarna och att integrationen handlar om att 
invandrare ska integreras till ett befintligt samhällssystem. Det är 
här vi befinner oss just nu och det är här vi finner den 
identitetskris som behandlades ovan. Just nu skakas Sverige av 
en identitetskris mellan det gamla och det nya Sverige. Enligt 
Rojas är det denna kris som måste synliggöras då man pratar om 
invandrarungdomars identitetskris.4  Sverige måste omgestaltas 
och byggas om utifrån den verklighet vi lever i.  
 
                                                           
4 Mauricio Rojas, Sveriges oälskade barn. Att vara svensk men ändå inte, 
(Stockholm, 2001), s. 98-106 
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”Vi måste lära oss att tänka vårt land på ett nytt sätt och 
vi måste utgå från denna mänskliga mosaik som är vår 
verklighet.5  

 
En syn på det svenska samhället som statiskt och enhetligt 
försvårar eller omöjliggör för invandrare och speciellt för barn 
att få känna en tillhörighet till samhället. Jag anser därmed att det 
inte är barnens kulturella bakgrund som skapar en identitetskris 
utan att det är det svenska samhället som skapade kultur 
skillnader som ger upphov till en kris hos barnet.  
 

Syfte och metodval 

Som påtalats ovan handlar denna uppsats om hur 
ensamkommande barn diskursivt formas till att bli flyktingar i 
första hand och barn i andra hand. Ett sätt att förstå hur detta 
sker är att söka förklaringar i tankesystem som härstammar från 
en kolonial epok. Mitt mål med min uppsats är att läsaren ska få 
en förståelse för hur kolonialismen har haft efterverkningar i det 
västerländska tankesättet och hur dessa efterverkningar har 
format och påverkat svenska myndigheters syn på flyktingar och 
speciellt flyktingbarn. Genom att synliggöra den kunskapsbank 
som formats kring flyktingen, myndigheters språkanvändning 
och hur en konstruktion av tillhörighet kan ge sig uttryck i 
myndigheters agerande mot flyktingar vill jag visa att 
flyktingskapet för ensamkomna barn har fått en essentiell 
innebörd. Ett annat mål med min uppsats, vilket dock är mindre 
                                                           
5 Rojas, (2001), s. 127 
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framskrivet, är att jag vill belysa hur retorik och språkanvändning 
har en stor betydelse för intryck och uppfattning av texten/talet. 
Det har tidigare gjorts utredningar som har handlat om 
ensamkommande barns situation i Sverige. Jag vill med min 
uppsats tillföra ett annat perspektiv där barnet inte står i fokus 
utan de som har kommit att företräda barnen hamnar i 
blickfånget. Denna uppsats är därför också riktad till statliga 
institutioner, kommunal verksamhet och organisationer som 
arbetar med berörda frågor. Jag önskar att uppsatsen ska väcka 
en debatt om statens behandling av flyktingar och specifikt 
flyktingbarn.  
 
Det specifika syftet med min uppsats är att genom en 
diskursanalytiskt inspirerad studie undersöka olika myndigheters 
och organisationers texter om ensamkommande flyktingbarn. Jag 
vill undersöka vilka olika diskurser som finns och om de är 
förenliga eller motsätter varandra. Det är framförallt två 
diskurser jag kommer att fokusera mig på, barnbegreppet och 
flyktingskapet. Gruppen ensamkommande flyktingbarn har 
”glömts bort”, eftersom det inte var förrän under 90-talet som 
det gjordes några ordentliga utredningar om dessa. Det är utifrån 
detta som jag vill se på diskursen ”barn” och ”flyktingskap”. 
Uppsatsen kretsar kommer att kretsa kring begrepp som 
tillhörighet, svenskhet, ”vi och dem”. Mina teoretiska 
utgångspunkter som presenteras senare är diskursanalys, 
postkolonialism och nationalism – den nationella diskursen. En 
sådan utgångspunkt medför en viss problematik då man genom 
att betona och problematisera begrepp också förstärker deras 
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innehåll och betydelse. Men samtidigt garanterar detta perspektiv 
ett kritiskt förhållningssätt och som i fallet med teorin om 
postkolonialism till föreställningar som har varit överordnade 
under flera sekler. Postkolonialism är således ett exempel på en 
vetenskaplig inriktning där forskaren kritiskt granskar och 
dekonstruerar många av de begrepp och världsbilder som 
västerlandet rör sig med, däribland begrepp som etnicitet. Jag har 
valt denna teori eftersom jag anser att föreställningar och 
förhållningsätt aldrig får vara fria från kritisk granskning även om 
de kan tyckas vara de självklara. 
 
Min uppgift är inte att informera läsaren hur det statliga eller 
kommunala arbetet med ensamkomna barn går till utan att visa 
vad mina valda rapporter och akter tar upp för ämnen som 
karaktäriserar dessa barn. För att åskådliggöra vad som tas upp i 
rapporterna har jag dock valt att visa den ”fakta” som 
presenteras i dokumenten. Mitt syfte och avgränsning har varit 
anledningen till att jag inte har intervjuat barn som flytt eller 
invandrat till Sverige. Sådana intervjuer hade eventuellt berikat 
min studie men då barnens röster står utanför mitt syfte med 
studien valde jag att inte använda mig av denna möjlighet. Ett 
förslag till kommande forskning är att göra en studie där sådana 
intervjuer inkluderas.  
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Frågeställning 

Ett centralt intresse inför uppsatsen var att studera hur 
begreppen ”barn” och ”flykting” framställs i dokumenten. Jag 
ville även genom en mer övergripande analys undersöka vilka 
”röster” och föreställningar som figurerar inom mitt 
intresseområde. Då jag läste igenom och analyserade mitt 
material utgick jag från nedanstående frågeställningar: 
• Vilka föreställningar framträder i mitt material? 
• Hur framträder kunskapen, bilden av verkligheten och 

identitetskap i dokumenten? 
• Vilka är den diskursiva praktikens ideologiska, politiska och 

sociala konsekvenser? 
• Hur framträder ett maktförhållande i dokumenten? 
• Hur framställs barn och flyktingar som grupp? 
• Vilka diskurser dominerar, vilka ”strider” förekommer 

mellan diskurser och vad anses självklart inom de olika 
diskurserna? 

• Hur är barnen relaterade till nationell svensk gemenskap?  
 

Tillvägagångssätt 

Som exempel på handläggning av ärenden som rör ensamkomna 
barn har jag valt en kommun där jag har fått kontakt med en 
socialsekreterare. På dennes enhet har jag fått tillgång till akter 
och rapporter och även gjort en intervju med den aktuella 
socialsekreteraren. Jag har även intervjuat en person på 
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Migrationsverket som arbetar med barnfrågor. I mitt källmaterial 
finns även rapporter från Rädda Barnen, som är en erkänd 
auktoritet och arbetar för att förbättra situationen i Sverige för 
dessa barn, för att få ta del av deras bild av de ensamkommande 
barnen. För att avgränsa mitt material har jag valt att inte 
använda rapporter skrivna före 1990. Urvalet beror på tillgången 
och det finns inga andra bakomliggande orsaker till att jag har 
valt just dessa. Framför mig har jag haft motiv som handlar om 
att jag ville få en bild av dessa barn från ett statligt-, kommunalt- 
och ett organisationsperspektiv. Nedan följer en beskrivning av 
de rapporter jag har använt mig av i studien: 
 
Barnkonventionen och Utlänningslagen är en delrapport skriven av en 
kommitté som fick ett regeringsuppdrag att granska hur svensk 
lagstiftning och praxis (särskilt vid avvisning och 
utvisningsärenden) höll sig till Barnkonventionen. Kommittén 
fick därmed namnet Barnkommittén. Kommittén utredde hur 
Utlänningslagstiftningen tillämpades med utgångspunkt från 
Barnkonventionen.6 
 
Socialstyrelsens Meddelandeblad är riktad till socialnämnder med 
flera. Nummer 11/92 hade rubriken ”Utomnordiska barn och 
ungdomar som kommer till Sverige utan vårdnadshavare”.7 
 

                                                           
6 Barnkommittén, Barnkonventionen och Utlänningslagen, SOU 1996:115, 
(Stockholm, 1996) 
7 Socialstyrelsen, Meddelandeblad, Nr. 11/92 
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Integrationsverkets rapport Ensamkommande barn är skriven till 
regeringen. Integrationsverket har följt upp hur kommunernas 
introduktionsverksamhet för personer som fått uppehållstillstånd 
har utvecklats i förhållande till dess mål. Rapporten bygger på en 
enkätundersökning som skickades till de kommuner som tagit 
emot störst antal ensamkommande barn.8 
 
Rapporten Ensam. Om flyktingbarn utan vårdnadshavare i Sverige är 
skriven av Socialstyrelsen tillsammans med Statens 
Invandrarverk (nuvarande Migrationsverket) under 1994. 
Rapporten var en del av det uppdrag som regeringen hade givit 
åt de ovanstående myndigheterna att utvärdera och ge förslag på 
förbättringar när det gäller det kommunala mottagandet av barn 
och ungdomar som kommit till Sverige utan legal 
vårdnadshavare och fått uppehållstillstånd. I utredningen ingick 
en enkätundersökning där 45 kommuner ingick och 16 
ungdomar har intervjuats. En annan uppgift var att se över om 
invandrarpolitikens mål följde FN:s barnkonvention.9 
 
Rädda Barnens ena skrivelse heter Om flyktingbarn. och är skriven 
1992. Rädda Barnen har velat vara med i arbetet att visa hur 
Sverige har följt Barnkonventionen, särskilt när det gäller utsatta 
grupper i samhället.10 Rädda barnen författade även en annan 
skrift åtta år senare som fick namnet Ensamkommande barn med 

                                                           
8 Integrationsverket, (2001) 
9 Socialstyrelsen och Statens invandrarverk, Ensam. Om flyktingbarn utan 
vårdnadshavare i Sverige, (Norrköping, 1994) 
10 Rädda Barnen, Michaela Sjögren, Utsatta barn i Sverige och FN:s 
barnkonvention. Om flyktingbarn, (Stockholm, 1992) 
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flyktingbakgrund. En kartläggning i Sverige, vilken handlade specifikt 
om de ensamma flyktingbarnen. Denna skrift bygger på en 
kartläggning bestående av intervjuer med berörda myndigheter, 
frivilliga organisationer med fler. I denna rapport slår Rädda 
barnen bland annat fast att det saknas hänsyn till barnets bästa 
vid direktavvisningar.11 
 
En problematik som jag har erfarit är huruvida jag ska använda 
mig av begreppet ”ensamkomna flyktingbarn”. Jag kommer i 
min text att problematisera begreppets innebörd vilket gör att jag 
inte oreflekterat kan använda det i min studie. Då jag är av den 
uppfattningen att begreppets betydelsebildning är ett resultat av 
västvärldens dikotomiska tankemönster blir jag själv en del av 
det jag kritiserar om jag använder mig av begreppet. Jag kommer 
därför på ett medvetet sätt i de fall då mina egna reflektioner 
belyses benämna den grupp som erhållit ovanstående kategori 
för ensamkomna barn. Jag kommer i min text att kretsa kring 
begrepp som ”barn” och ”flykting” och särskilt till det 
sistnämnda begreppet. Jag kommer inte att analysera och 
problematisera vad begreppet barn innehåller i samma 
utsträckning. Barnbegreppet är liksom ”flykting” en diskursiv 
utsaga utan essentiell innebörd. Att vara barn har med andra ord 
olika innebörder på olika platser på vår jord. För att avgränsa 
mitt material har jag valt att inte gå in så djupt i begreppet barn. 
En sådan genomgång kan utgöra en hel uppsats i sig, vilket jag 
inte har haft tid eller möjlighet att göra.  
                                                           
11 Rädda Barnen, Åsa Frodlund,  Ensamkommande barn med 
flyktingbakgrund. En kartläggning i Sverige, (Stockholm, 2000) 
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Reflektioner kring uppsatsen 

Materialet består av rapporter och olika dokument som har en 
ytterst känslig karaktär. Jag har därför valt att anonymisera alla 
personer som jag har kommit i kontakt med.  
 
Att tänka på i läsningen av min uppsats är att jag formar min 
analys utifrån mina förkunskaper och personlighet. Det går aldrig 
att komma ifrån att materialet har en personlig prägel, men jag 
har som forskare varit medveten om svårigheten att dra 
generaliserbara slutsatser och har strävat efter att framföra detta 
till läsaren. Det jag vill betona i detta sammanhang är att min 
analys är beroende av den teori jag kommer att använda, om jag 
hade valt en annan teorietisk utgångspunkt hade min studie 
förmodligen gått en annan väg än den som jag nu har valt.  
 
Det faktum att jag hade ett klart syfte innan jag hade tillgång till 
materialet har också en betydelse i hur jag har kunnat strukturera 
och analysera rapporter och akter. Syftet kan ha färgat mina 
”glasögon” på så sätt att jag har hittat det jag letat efter. Om jag 
hade ett annat syfte hade jag också fokuserat mig på andra saker 
och min analys hade också förändrats. Jag vill betona att de akter 
jag har fått tillgång till är utvalda av en socialsekreterare och jag 
har därför inte varit ensam i valet av mitt material. En av akterna 
är skriven av ovannämna person, de övriga har andra 
upphovsmän. Anledningen till att jag endast har valt en 
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kommuns akter är att jag vill ge ett exempel på hur tjänstemän 
skriver om ensamkomna barn. Jag har inte haft som mål att 
belysa just denna kommuns skrifter vilket gör att jag har valt att 
anonymisera kommunen och socialsekreteraren. Jag har inte haft 
några intentioner att kunna dra några generaliserbara slutsatser 
från detta material. De rapporter och akter jag har valt som fält 
är exempel och nedslag i en diskurs om barn. Ändå säger mitt 
material något om hur staten har behandlat ensamkomna barn, 
vilket gör att jag inte vill förkasta möjligheten att se min studie ur 
ett större perspektiv. 
 
Jag har inga krav att läsaren ska vara insatt i min valda teori. Jag 
har därför försökt att ha ett språk som inte är alltför avancerat 
och även förklara mina teorietiska utgångspunkter på ett sätt 
som ska underlätta för den oinsatte läsaren att förstå mina 
resonemang.  
 

Disposition 

Du har nu snart läst hela inledningen till min uppsats vilken har 
inkluderat studiens syfte, frågeställning och tillvägagångssätt. Jag 
har även reflekterat över vad du bör ha i åtanke vid läsningen av 
mitt material. Det du kommer att märka är att min uppsats är 
indelad i två delar, en teoretisk och en empirisk. Uppsatsen 
börjar med den teoretiska delen som innehåller ett kapitel med 
rubriken ”Postkolonialism och diskurs” som ska ge en grund och 
vägledning inför min analys. Uppsatsens empiriska del bygger på 
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de rapporter och akter som jag har fått tillgång till och är indelad 
i tre olika kapitel där ”flyktingen” och ”flyktingbarnet” belyses 
utifrån olika aspekter och nivåer. Slutdiskussionen heter ”En 
diskursiv tvekamp” och ligger sist i uppsatsen. Denna är en 
reflexion över empirin och teorin där jag har försökt få fram 
mina egna tankar och åsikter.  
 



 15

Kapitel 2. Postkolonialism och diskurs 
Den betydelse av begreppet diskurs som jag kommer att använda 
mig av i denna uppsats är i korta ordalag diskurs som ett bestämt 
sätt att tala om och förstå världen på. En vanlig betydelse som 
brukar kopplas till begreppet diskurs är att ”språket är strukturerat i 
olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala 
domäner – man talar exempelvis om ’medicinsk diskurs’ och ’politisk 
diskurs’.”12 Stuart Hall definierar diskurser som ett språk som 
används för att kommunicera om en viss sak.  
 

"(…) a group of statements which provide a language 
for talking about - i.e. a way of representing - a particular 
kind of knowledge about a topic.  (…) Discourses are 
ways of talking, thinking or representing a particular 
subject or topic. They produce meaningful knowledge 
about a subject. (…) [This knowledge] is always operate 
in relation to power (…). The question of whether a 
discourse is true or false is less important than whether it 
is effective in practise."13 

 
Diskurser uttrycker och skapar de förhållningssätt vi har 
gentemot en viss verklighet. Ett exempel på detta är svenskhet 
som kan ses som ett  förhållningssätt och en kategorisering - en 
diskurs- om vilka som tillhör svenska folket eller inte. Men 
svenskheten uttrycker även vad svensken inte är och skapar på så 

                                                           
12 Marianne Winter Jörgensen & Louise Philips, Diskursanalys som teori 
och metod, (Lund, 2000), s. 7 
13 Stuart Hall, (red.), Formations of modernity, (Cambridge, 1997), s. 295 
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sätt diskursen om invandraren. Genom att definiera vem som är 
invandrare ges också möjligheterna eller förutsättningarna för att 
själv kunna platsa in i till exempel svenskheten.  
 
Marianne Winter Jörgensen och Louise Philips förslag till 
definitionen av begreppet diskurs är att se diskurs som ett 
analytiskt begrepp som jag som forskare ”lägger över verkligheten för 
att skapa en ram för min undersökning.”14 Detta ger konsekvensen att 
forskaren konstruerar diskurser och sorterar ett flöde av bland 
annat utsagor i tal och texter.15 
 
Diskursanalys kan betyda olika saker. Enligt Winter Jörgensen 
och Philips finns det framförallt tre olika ansatser: diskursteori, 
kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Dessa ansatser har vissa 
saker gemensamt medan andra saker är skilda. Jag har valt att 
inte endast använda mig av en av dessa ovanstående ansatser 
utan att varit pragmatiskt och använt det som tycks vara mest 
väsentligt för mitt syfte. Det de olika angreppsätten framför allt 
har gemensamt är att de har en utgångspunkt i social 
konstruktionismen med en strukturalistisk och 
poststrukturalistisk språkteori.16 Det människan upplever som 
verkligt, hennes kategoriseringar och föreställningar av världen, 
är format av historiska och kulturella faktorer.17 Människan ger 

                                                           
14 Stuart Hall, (red.), Formations of modernity, (Cambridge, 1997), s. 136 
15 Ibid., s. 137 
16 Winter Jörgensen & Philips, (2000), s. 9 
17 Ibid., s. 104 
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verkligheten sin betydelse via diskurser och det är genom språket 
som verkligheten upplevs.18  
 
Ett sätt att kort och koncist skilja de elementära delarna i social 
konstruktionism är att använda sig av de punkter som Vivian 
Burr valt som typiska för social konstruktionismen:19 
 
• En kritisk inställning till självklar kunskap 
• Historisk och kulturell specificitet 
• Samband mellan kunskap och sociala processer 
• Samband mellan kunskap och social handling 
 
Diskursanalys är inte ämnat att visa hur världen ”ser ut” utan är 
ett teoretiskt och metodiskt antagande om grunden för 
exempelvis människans språkanvändning, världsuppfattning och 
handlingar. Marianne Winther Jörgensen och Louise Philips 
liknar diskursanalysen med ett paket:  
 

”Paketet innehåller för det första filosofiska (ontologiska 
och epistemologiska) premisser angående språkets roll i 
den sociala konstruktionen av världen; för det andra 
teorietiska modeller; för det tredje metodologiska 
riktlinjer för hur man griper sig an ett forskningsområde; 
och för det fjärde specifika tekniker för språkanalys.”20  

 
Eftersom diskurser är språkliga sätt/strategier att framställa 
världen på ett visst bestämt sätt, kan man också säga att en viss 
                                                           
18 Ibid., s. 15 
19 Ibid., s. 11  
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diskurs konstituerar ett visst objekt på ett bestämt sätt genom att 
skapa en normering för detta. Diskurser skapar därför gränser 
mellan sant och falskt och gör vissa typer av handlingar mer 
”rätta” än andra.21 Eftersom min avsikt är att studera 
konstruktionen av ”flyktingbarnet” genom att identifiera och 
analysera påståenden, som delas av myndighetspersoner framstår 
diskursanalys också som en passande metod. Genom 
diskursanalys kan jag analysera hur diskurser har format 
myndigheters uppfattning om verkligheten, det vill säga vilka 
metoder som har ansetts vara de rätta att använda.  
 
Ett sätt för forskaren att konfrontera de rådande diskurserna i en 
viss samhällssfär är att ha en postkolonial teoretisk utgångspunkt 
i sitt arbete. Postkolonialismen ifrågasätter den traditionella 
verklighetsbeskrivningen och betonar geopolitikens betydelse för 
samhällsförändringar och den rådande politiken i väst. Med detta 
perspektiv ifrågasätts även vem det är som har makten att vara 
det ”kunskapande subjektet”, särskilt då Europas politik har 
legitimerats genom teorier och föreställningar om människans 
olikhet och så kallade raser. Gamla föreställningar om rasers 
olikhet befästs i samtidens begrepp såsom ”etnicitet” och 
”kultur”. Den europeiska vetenskapen har ställt Europa mot 
”resten” av världen genom historiens gång, vilket har gett 
konsekvenser dels för den europeiska synen på icke-europeiska 
länder, den självbild som skapats i före detta kolonialländer och 
dels för européers självbild. Postkolonialismens ”uppdrag” är 
                                                                                                                
20 Winter Jörgensen & Philips, (2000), s. 10 ff 
21 Ibid., s. 138 
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således inte att ogiltigförklara den ”västerländska kunskapen” 
utan att undersöka hur det västerländska tankesystem som 
etablerades under kolonialtiden reproduceras än idag och hur det 
har påverkat det som kallas modernitet och jämlikhet. En viktig 
tanke som har förts fram inom postkolonialismen och som jag 
vill koppla till mitt empiriska underlag är: ”den som kontrollerar hur 
människors liv och upplevelser kan beskrivas kontrollerar också vems 
upplevelser som beskrivs och hur de beskrivs.”22  
 
Människans språkbruk har en historia, ord skapas i en särskild 
kontext med en viss betydelse och syfte. Vissa ords betydelse 
och värdeladdningar skapades under kolonialmakternas epok och 
finns kvar och används än i dag. Även om kategorier som 
”oriental” och ”västerlänning/europé” är skapta under 
kolonialtiden är deras betydelse idag i stort sett detsamma. 
Begreppen är dock inte essentiellt självklara. Det finns en tro på 
att världen formas kring sig själv och reproducerar därför 
tankebanor som en gång skapats vilket leder till en svårighet att 
bryta en kedja av en viss form av kunskap som ständigt 
reproduceras. 
 
Enligt postkolonialistiska tänkare så präglar kolonialismen 
fortfarande världen. Kolonialismen påverkade och påverkar 
fortfarande kulturella processer i både de koloniserade länderna 
och i västerlandet. Koloniseringen innebar inte endast 
landerövringar utan även erövringar som befästandet av 
diskurser rörande identitet och modernitet, något som tydligt 
                                                           
22 Catharina Landström, Postkoloniala texter, (Stockholm, 2001), s.7-12 
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finns kvar än i våra dagar.23 ”Post-” står för idén att ”tänka bortom 
de gränser och identiteter som instiftats under kolonialismen.”24 
Postkolonialismen är mycket påverkad av poststrukturalismen 
som i sin tur kan ses som en ideologikritik. Poststrukturalismen 
är ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till de ”dominerande 
system av föreställningar och praktiker, inte minst de vetenskapliga”.25 
Enligt dagens postkoloniala tänkare handlar det inte om att 
avvisa eller vara helt okritisk till västerländska föreställningar om 
verkligheten, utan att kritisera det tolkningsföreträde som 
eurocentrism har inneburit och medfört.26 
 

”West and the Rest”  

Stuart Hall har i sin diskursanalys ”West and the Rest” förklarat 
hur ”the Rest” har blivit en opposition till ”väst”. Hall pekar ut 
en möjlig väg att se på hur begreppet ”väst” har fått sin 
nuvarande betydelse, det finns visserligen andra diskurser om 
”västvärlden” som exempelvis utgår från ett kulturrelativistiskt 
perspektiv. Den diskurs som framställer världen i oppositionen  
”West and the Rest” har dock haft mest inflytande. Diskursen 
om ”väst” homogeniserar västerlandet och den övriga världen till 
två enhetliga begrepp. Det som enar den ”övriga världen” är att 

                                                           
23 Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn, 
Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det 
mångkulturella samhället,  (Nora, 1999),  s. 89 
24 Ibid., s. 16 
25 Ibid., s. 18 
26 Ibid., s. 47 
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de i vissa bemärkelser skiljer sig från väst och tvärtom. Hall 
använder sig av begreppet diskurser när har skriver om ”West 
and the Rest” och avser ett sätt att prata, tänka eller representera 
ett särskilt område eller ämne (i detta fall ”västvärlden”). En 
viktig dimension är också att diskurser alltid opererar i relation 
till makt. Frågan om en diskurs är sann eller falsk är mindre 
intressant än dess effekt i praktiken. När den är effektiv, när den 
organiserar och reglerar maktrelationer – så kallas den en 
”sanningsregim.”27 Detta ”system av representationer” 
representerar världen som uppdelad i dikotomier,28 ett begrepp 
som jag ska återkomma till flera gånger senare i texten. Att 
verkligheten ses som uppdelad i olika dikotomier gestaltas i vårt 
sätt att kategorisera dagliga intryck från exempelvis människor vi 
möter och bilder som finns i vår omgivning.  
 
Begreppet ”Väst” är enligt Hall en historisk konstruktion och inte 
en geografisk (som man skulle kunna tro av namnet). De länder 
som brukar inberäknas i ”Väst” växte upp efter feodalismens fall 
och är resultat av historiska, ekonomiska, politiska, sociala och 
kulturella processer.  
 

”By ’western’ we mean the type of society discussed in 
this series: a society that is developed, industrialized, 
urbanized, capitalist, secular and modern. […] 
Nowadays, any society, wherever it exists on a 

                                                           
27 Bram Gieben & Stuart Hall, Formations of modernity, (Oxford, 1997), s. 
295 
28 Ibid., s. 280 
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geographical map, which shares these characterises, can 
be said to belong to ’the West’.”29 

 
”Väst” har med andra ord blivit en synonym till modernitet. 
Begreppet ”väst” tillåter oss att klassificera och karaktärisera 
samhällen i olika kategorier som icke-västerländska eller 
västerländska. Begreppet skapar och förklarar skillnad – via 
jämförelse av samhällen och makten att placera samhällen i en 
modernitetsskala. Begreppet förstärker dikotomiernas, de binära 
oppositionernas, värdeladdningar. Väst ges betydelsen 
”utvecklat” och dominerar över icke-västliga länder som får stå 
för ”outvecklat”.30  
 
”Väst” och ”övriga världen” är två sidor av samma mynt, menar 
Hall. Det vi menar när vi idag säger ”väst” beror på de relationer 
som fanns mellan länderna under kolonialmakternas tid. Det är 
skillnaden mellan Väst och ickevästliga länder som Väst 
identifierar sig med och som skapade och gav innebörd åt 
begreppet ”väst”. Väst och ”övriga världen” är två binära 
oppositioner där skillnaden mellan dem möjliggör och 
identifierar de båda begreppen. Utan väst finns inte ”övriga 
världen” och vice versa. Det går att kritisera de binära 
oppositionernas fasta betydelse då skillnader ofta går in i 
varandra. Exempel på detta är natt och dag där det saknas en 
skarp gräns mellan begreppen. När blir det dag från att vara natt? 
Nationalitet är ett annat exempel; när blir man till exempel 

                                                           
29 Gieben & Hall, (1997)., s. 277 
30 Gieben & Hall, (1997), s. 277 
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svensk och inte grek? Att använda sig av begreppet ”väst” 
innebär en homogenisering av dels de länder som inbegrips i 
begreppet men även av de länder som avskärmas och hålls 
utanför.31 
 
Under kolonialtiden växte den europeiska gemenskapen sig 
starkare, delvis på grund av en idé om att det fanns flera olika 
världar som gemensamt skilde sig från de europeiska länderna. 
Kristendomen hade stort inflytande över den europeiska 
gemenskapen eller identiteten. Begreppen blev varandras 
synonymer. Diskursen om kristendom gick över till diskursen 
om Europa som idag är diskursen om ”Väst”.32   
 

Orientalism 

Ett annat tydligt exempel på hur koloniala diskurser skiljer ut och 
homogeniserar en region ges i Edward Saids bok Orientalism. 
Boken handlar om hur västerländska diskurser och institutioner 
skapade kunskap om länder i Mellanösten, Nordafrika och Asien 
och därmed skapades själva begreppet ”orienten”. Europeisk 
kultur vann styrka och identitet genom att sätta sig själv som 
motsats till Orienten. Det var många faktorer som gjorde 
diskursen om Orienten möjlig, bland annat ”kunskap”, religiösa 
och bibliska källor, mytologi och upptäckresandes historier.33 
Den polemik som Orienten innebar byggde på dess geografiska 

                                                           
31 Ibid., s. 278 
32 Ibid., s. 289 f 
33 Edward Said, Orientalism, (Stockholm, 2000) 
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placering från Västerlandet.34 Orientalism är ”ett sätt att tänka som 
grundar sig på en ontologisk och kunskapsteorietisk uppdelning mellan 
’Orienten’ och (för det mesta) ’Västerlandet’.”35    
 
Enligt Said har Västerlandet uppfunnit Österlandet, Orienten, 
för att visa sina egna framgångar. Västerlandet skulle visa på det 
som Orienten inte har: exempelvis rationalitet och politisk 
dominans. Gentemot Europa kom Orienten att vara en motsats 
och representerar det Andra, det som är främmande och okänt – 
det som Västerlandet inte är. Genom romantisering blev 
Orienten en exotisk plats. Orienten har gjort det möjligt att 
definiera Europa i sociala, politiska och kulturella termer. Saids 
begrepp orientalism är ett sätt att förhålla sig till Orienten som 
har sin grund i Västerlandets historia där Orienten har innehaft 
en roll.36  
 
Said vill framhålla att orientalismen inte endast är en struktur av 
lögner som kan falsifieras utan att det är teorier och praktiker 
som människor under flera generationer har investerat i. Detta 
har bidragit till att idén om Europa har vuxit fram. Det viktigaste 
för den europeiska identiteten kan vara synen på den egna 
(europeiska) identiteten som överlägsen andra icke-europeiska 
folk. Den hegemoni som därmed bildas har kommit att påverka 
länder utanför Europas gränser.37 Idag kallas orientalerna för 

                                                           
34 Ibid., s. 336 
35 Ibid., s. 65 
36 Ibid., s. 52-65 
37 Said, (2000), s. 70-71  
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områdesspecialister som ska vara experter på olika områden vars 
kunskap är till för stat eller näringsliv.38  

Sveriges orientalism 

Redan år 1621 skedde det undervisning i ”österländska språk” på 
Uppsala universitet. Det var hebreiska, arameiska och arabiska 
som lärdes ut.39 Den svenska handeln under 1700-talet med 
bland annat Marocko och Algeriet bidrog till att araber och 
turkar blev omnämnda i dikter, sång och musik. Den idag väl 
ihågkomna diktaren Bellman skrev 1773 ”Si’ken turk, se på den,/se 
hur turbanen strålar/av pärlor guld och nålar!”40 På 1800-talet 
institutionaliserades orientalism även i Sverige då forskare ägnade 
sig åt språkforskning och Koranen översattes till svenska.  Inom 
litteraturen anses Verner von Heidenstam vara den största 
orientalisten, som fick sin första framgång 1888 med Vallfart och 
vandringsår där han målande beskriver Österlandet. Viktor 
Rydberg skrev om det ariska blodet som var det renaste och 
äldsta och är därmed ett exempel på hur en skiljelinje har satts 
upp mellan europén och icke europén.41  
 
Sverige har således präglats av Orientalismen sedan 1600-talet. 
Sverige har inte själv haft kolonier i Asien men sedan Gustav II 
Adolfs tid har ”Orienten” givits en betydelse som det Andra. 

                                                           
38 Ibid., s. 424 
39 Ibid., s. 9 
40 Ibid., s. 13 
41 Ibid., s. 22-43 
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Uttryck som ”orientalisk” är sedan dess införlivade i vårt 
språkbruk.42 
 

Sammanfattning 

Med detta avsnitt är tanken att läsaren ges en inblick i vad som 
brukar betraktas som det elementära i begreppet 
postkolonialism. Det jag ville få fram var hur begreppet och 
diskursen ”väst” har format en homogeniserade syn på 
koloniserade länder, men även på ”västerländska” länder. 
Diskursen ”West and the Rest” har producerat en föreställning 
och ”sanning” rörande klassificering och definiering av 
människor. Orientalismen är ett exempel på hur man utifrån 
postkolonialism kan kritisera västerlandets överordnande 
ställning. Anledningen till varför det har funnits ett behov av att 
kategorisera verkligheten i två poler kommer att klargöras i 
kommande kapitel.  
 

Västerlandets dualism  

Då postkolonialismen är påverkad av poststrukturalismen är det 
här relevant att redogöra för vad som kännetecknar denna 
ideologikritik. Inom poststrukturalismen kan språket förstås som 
ett system av tecken och ord som har en viss mening utifrån 
relationer av skillnader och kontraster. Detta betyder att språket 

                                                           
42 Said, (2000), s. 9 
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är strukturerat kring binära oppositioner, tydliga exempel är 
man/kvinna, normalt/onormalt och vit/svart. Det ena 
begreppet gör det andra möjligt, det är skillnaden mellan 
begreppen som ger de båda begreppen innebörd. De båda 
begreppen är inte lika värdeladdade, det ena är alltid mer positivt 
laddat och dominerande än det andra. I dessa ovanstående 
exempel är man och vit dominerande över kvinna och svart. 
Språkets strukturerande upprätthåller därmed hierarkier i det 
sociala livet, där makten fördelas efter oppositionernas 
dominans. Resultatet blir också skarpa konturer och kontraster i 
klassificeringssystemet då kategorierna är fixerade och 
orubbliga.43 Det krävs därmed att dessa kategorier blir synliga så 
att det ständigt sker ett problematiserande kring deras betydelse 
och värdeladdning. Språket är därmed med i den process där 
diskurser skapas och konstitueras. De binära oppositionerna 
inbegriper bland annat det sätt varmed européer har kommit att 
betrakta Afrika. Koloniseringens struktur har en stor betydelse 
för hur och varför de binära oppositionerna har uppkommit. Det 
var under kolonialismen som begrepp som 
traditionellt/modernt, naturahushållning/högproduktivitet och 
jordbrukssamhälle/industrisamhälle utvecklades.  
 
Även om de flesta västerlänningar skulle säga att de inte är 
rasister så finns det i analytisk mening en rasistisk underton i det 
västerländska tänkandet. I vårt språkliga system med vilket vi 
definierar vår omgivning finns en rasistisk struktur. Stereotyper 
är med i skapandet och formandet av den nutida västerländska 
                                                           
43 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, (1999), s. 18 
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identiteten, med andra ord så sker det ständigt en reproduktion 
av stereotypiska föreställningar. ”Kolonialismens arv är också 
närvarande i det samtida, s.k. mångkulturella samhällets nyrasism och 
konfliktpräglade kulturella identitetsskapande.”44  
 

Teorier om nationalism 

Föreställningar om nationens gränser och nationell identitet har 
påverkat uppfattningen om vilka som står utanför och innanför 
den nationella gemenskapen. Nationen kan dock ses som en 
politiskt föreställd gemenskap då invånarna kan känna en 
gemenskap med människor som de aldrig har eller kommer att 
träffa, men som bor i samma nation.45 Björn Hettne menar att 
nationens uppgift därför är att tydliggöra denna gemenskap för 
dem som inbegrips.46 
 
Nationell identitet är föreställningar om att ett folk har 
gemensamma drag och är en form av begreppet nationalitet. Den 
nationella identiteten är ett relativt nytt påfund och är ett 
medvetet politiskt val. I åtskilliga självständiga stater anses en 
nationell identitet vara grunden för demokrati.47  
 

                                                           
44 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, (1999), s. 39 
45 Bendict Anderson, Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring 
nationalismens ursprung och spridning,  (Göteborg, 1996), s. 21 
46 Hettne, Sörlin & Östergård, (Stockholm, 1998), s. 281  
47 Ibid., s. 76 f. 
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Genom att se nationalism och nationalstat som diskurs 
framträder en språklig dimension som är värd att beaktas. 
Språket är i sig en händelse och ”verkliggör det potentiella som finns i 
språksystemet. Samtidigt verkliggörs språket när det används.”48 Hur 
människan har pratat om nationen, nationell identitet och 
nationalism har påverkat begreppens betydelse, innehåll och 
legitimitet. Begreppet nation har fått sin betydelse först i 
diskursen ”nation”. Nation och nationell identitet har således 
ingen egentlig innebörd utan bygger på en föreställning.  
 

Då det finns olika skolor som velat knyta nationalismen åt olika 
håll, mot exempelvis modernisering eller etnicitet, har begreppet 
olika betydelser och innebörder. En gemensam faktor inom de 
olika skolorna är synen på begreppet kultur. Med kultur 
inbegrips områden som nationellt språk, historia, sånger, 
skolundervisning, ceremonier och högtider.49 Det är dessa 
element som skapar och bibehåller ett nationellt medvetande och 
en nationell identitet. Att vara nationellt medveten kan vara att 
ha vetskap om det ”kollektiva minnet”, ett gemensamt nationellt 
minne. Kollektivt minne är en institutionaliserad utvald 
minnesbank.  
 

”Kollektivt minne syftar på de processer varigenom olika 
samhällen väljer ut och institutionaliserar sitt 
gemensamma minne i arkiv, bibliotek, monument och 

                                                           
48 Hettne, Sörlin & Östergård, (Stockholm, 1998), s. 155 
49 Ibid., s. 247 
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historieforskning för skolans undervisning och 
massmediernas historieberättelser.”50 

 
Europas konstruerade självbild skapades vid den historiska 
tidpunkten för kolonialisering, erövring och stormaktsbyggande. 
Det är även dessa händelser som ligger till grund för det Europa 
som växer fram idag.51 Nationalistiska diskurser som har formats 
i Västeuropas historia har skapat diskurser om ”ras” och 
”etnicitet”. Av detta har konsekvensen blivit att begrepp har 
skapats som det finns generella föreställningar och uppfattningar 
kring. Uttryck som araben, juden, muslimen, zigenaren och 
afrikanen har kommit att inneslutas eller uteslutas i nationen, 
beroende på vem betraktaren är.52 Jag föredrar Barths definition 
på ”etniska grupper”: att definiera etniska grupper som 
kategorier av självdefinition och andras tillskrivande. På så sätt 
finns det inte några essentiella lagar eller regler för etnisk 
tillhörighet utan det är främst sociala processer som styr och 
påverkar tillhörigheten. Enligt Barth är det inte någon kulturell 
karaktär som definierar en etnisk grupp utan gruppens sätt att 
upprätthålla dess gränser. Vem är och kommer att vara 
”europé”? Dagens invandrar- och flyktingpolitik och därmed 
dagens nationalistiska diskurser, drar åt svångremmen för vem 
som får ha rätten att definiera sig som sådan.53  
 
                                                           
50 Ibid., s. 255 
51 Avtar Brah, ”Att inrama Europa på nytt: genuskonstruerade rasismer, 
etniciteter och nationalismer i dagens Västeuropa”, ur Catharina 
Landström (red.), Postkoloniala texter, (Stockholm, 2001), s. 175 
52 Ibid., s. 195 
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Sammanfattning 

Detta avsnitt var ämnat att visa att nationen kan ses som en 
föreställd gemenskap. Nationen och en nationell identitet har 
därmed ingen fixerad innebörd utan är ständigt föränderlig. 
Nationalism är ett verktyg som har en uppgift att inkludera och 
exkludera människor. Det är med begreppet kultur som ”det 
nationella” och en nationell identitet får en mening och ett 
innehåll. Det jag ville få fram var att begrepp som 
”västerländsk”, ”muslimen” och ett ”muslimskt liv” bottnar i 
föreställningar och uppfattningar som är skapade under en viss 
historiskt tidpunkt och utifrån ett tankesätt som bygger på 
särskiljande och exkludering.  

Flyktingskap – en konstruerad 

förklaringsmodell  

I det perspektiv som jag har valt i denna studie är det uppenbart 
att det finns drag av nationella exkluderingar som framträder i 
binära motsättningar. Senare i texten kommer exempelvis uttryck 
som västerländsk och muslimsk kultur att framträda. 
Exkluderingsmekanismen kan även tillämpas på den position 
flyktingen/invandraren får vid sammanhang där segregation 
behandlas. Flyktingen och flykten i sig får här en särskild 
position, ställd utanför samhället och som anses vara orsaken till 
problemet.  
 
                                                                                                                
53 Landström, (red.), (2001), s. 184 
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 När samhällsdebatter handlar om segregation och utanförskap 
brukar tre olika synsätt användas som förklaringar till 
”problemet”. Tillsammans bildar de tre olika synsätten den 
massmediala och allmänna uppfattningen kring ”segregationens 
Sverige” och vars lösning används flitigt runt om i landet.54  
1. Det första synsättet betonar flyktingens svåra bakgrund med 

traumatiska upplevelser, vilken omöjliggör ett fungerande liv 
i Sverige. Flyktingens bakgrund påverkar barnen mycket 
negativt. 

2. Det andra synsättet på problemet framhåller själva 
boendesegregationen och bristande språkkunskaper som den 
elementära orsaken till att personerna får ett våldsbeteende 
eller andra asociala beteenden.  

3. Det tredje synsättet betonar den kulturella skillnad mellan 
invandrarens ursprungsland och den svenska kulturen. 
Denna kulturella skillnad försvårar en integration i Sverige 
och leder till ett liv i utanförskap.55  

 
I alla tre problemområden framträder en förklaringsmodell där 
ursprunget till ”problemet” är invandrarna själva och att 
handlingar från majoritetssamhället ska lösa detta problem. 
Sverige är ett land för vilket dess medmänskliga hållning har fått 
oväntade konsekvenser. Synsättet har varit sådant att ”Inte ens den 
bästa planering kan klara en så oväntad anstormning av främlingar från 
alla möjliga håll och kanter.”56 

                                                           
54 Rojas, (2001), s 79 
55 Rojas, (2001), s. 80 
56 Ibid., s. 84 
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Konsekvenserna av detta synsätt leder till att invandringen måste 
begränsas och samhället måste ingripa mer för att få bukt med 
problemet. Ingripandet ska ske genom fler insatser inom 
socialvården och rättsväsendet. Med detta menas bland annat fler 
socialassistenter, kuratorer, psykologer, lärare, poliser, 
ungdomsanstalter och vad som inte får glömmas – en annan 
form av sysselsättning till dessa personer som inte får rum på 
arbetsmarknaden.57 Rojas vill väcka det svenska samhället och 
lyfta fram en annan sida av verkligheten. Istället för att se 
invandraren som problemet borde fokus läggas på samhället - 
det är den ordning som samhället har skapat som åsidosätter 
invandrare och försvårar för dem att leva ett värdigt liv. 
 

”Vi måste ställa oss frågan om det inte är den ordning 
som vi har skapat som i själva verket åsidosätter och 
kränker de människor som skulle integreras och ges ett 
värdigt liv i vårt land. Kan det inte vara så att det inte är 
patienten utan både diagnosen och medicineringen det är 
fel på? Tänk om det vi kallar för lösning i stället är 
problemet!”58  

 

Den funktionalistiska samhällsmodellens syn på 
flyktingen 

Trots att varje flykting har individuella erfarenheter finns det 
dominerande diskurser och praktiker inom de institutioner som 
bedriver flyktingverksamhet. Dessa diskurser betonar sällan 

                                                           
57 Rojas, (2001), s. 84 
58 Ibid., s. 86 
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individuella skillnader. Liisa Malkki har framfört två speciella 
drag i som brukar framhävas: ”bilden av flyktingar på basis av en 
funktionalistisk samhällsmodell” och ”essentialisering av flykting 
och flyktingskap”. Inom den funktionalistiska samhällsmodellen 
betonas flyktingserfarenheten vilken omfattar ett antal stadier.  
• Ett upplevt hot 
• Beslut om flykt 
• Flykten i sig 
• Livet på flyktingförläggningen 
• Slutfasen: uppehållstillstånd, återvändande eller ”tredjeland” 
 
Flykten ses i detta perspektiv som en ”automatisk urholkning 
och ett borttynande av egna traditioner, identitet och 
kulturell tillhörighet, medan vistelsen i exillandet implicit 
uppfattas som en icke-naturlig tillvaro i en främmande, osäker 
och skrämmande miljö.”59 Flyktingens mentala hälsa påverkas 
avsevärt av flykten och samhället sätter in insatser som terapi för 
att hjälpa personen att släppa sina traumatiska upplevelser. Detta 
synsätt innebär ett funktionalistiskt eller organiskt sätt att se på 
samhället. Samhället står då för helhet, stabilitet och 
platsbundenhet. Flyktingen betraktas därmed som en avvikelse 
från det normala och flyktingskapet är i sig själv ett sjukt tillstånd 
som ska läkas. Detta återspeglas både på det individuella planet 
då läkeprocessen är som skrivet ovan olika former av terapi, men 

                                                           
59 Zoran Slavnic, Existens och Temporalitet. Om det samtida flyktingskapets 
komplexitet, (Umeå, 2000), s. 5 f 
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även på ett internationellt politiskt plan där 
återvändandediskursen ses som en lösning på problemet.60  
 

Essentialisering av flykting och flyktingskap 

Det andra perspektivet på flyktingen och flyktingskap innebär att 
det finns ett essentiellt och transhistoriskt ”flyktingtillstånd” som 
inte betonar individuella eller samhälleliga skillnader. Individerna 
blir avpolitiserade, avhistoriserade och avpersonaliserade och 
individerna blir en grupp vars viktiga egenskap är deras 
flyktingskap. Denna grupp framställs genom begrepp som kultur, 
identitet, social värld och gemenskap. Flyktingar framställs som 
maktlösa, mållösa och hjälplösa. I TV-inslag uttalar sig ofta 
”experter” å flyktingens vägnar, utan att flyktingar får komma till 
tals. Den essentiella diskursen framhäver flyktingen som ett offer 
som behöver skydd och någon som kan tala för den. Liisa Malkki 
menar att denna diskurs tenderar att hela tiden vidmakthållas.61 
Diskursen har en stor betydelse för flyktingpolitiken, då staten på 
olika sätt har fått en uppgift att ”hjälpa” flyktingen. Slavnic 
skriver att ”varje ansats att under omständigheterna ifråga 
verkligen försöka hjälpa flyktingarna i förväg är dömd till misslyckande.”62 
Enligt Anthony Giddens har flyktingen förlorat sin ”ontologiska 
trygghet”, vilket innebär att flyktingen förlorat tilltron till andra 
människor och ”mot system som betingar och inramar vardagslivets 

                                                           
60 Slavnic, (2000), s. 6 
61 Slavnic, (2000), s. 6 
62 Ibid., s. 7 
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levnadsvillkor”.63 Därför bör ”hjälpen” handla om att återupprätta 
tilliten som har försvunnit. Men idag är det svårt att få denna 
hjälp då arbetet på flyktingförläggningar ofta inriktas på nuet och 
det omedelbara vardagslivet. Då ontologisk trygghet innebär en 
kontinuitet mellan det förflutna och framtiden är det svårt att 
återupprätta denna trygghet.  
 

Statsmakternas skenmanöver 

Sett ur ett sociologiskt perspektiv är en flykting en människa som 
har tvingats lämna sitt hem på grund av skäl som gjort livet 
outhärdligt. En flykting ur ett juridiskt perspektiv är en person 
som vistas utanför sitt land på grund av att den inte har något 
skydd i sitt hemland och är i behov att nytt skydd. Slavnic 
refererar till  Alexander Aleinikoff  som menar att 
Genèvekonventionen varit stram på denna punkt och inte sträckt 
sig längre än vad den innebär. Genèvekonventionen ska 
normativt beskydda och hjälpa flyktingar vilket innebär att 
flyktingen inte ska behöva bli sänd tillbaka om det finns risk att 
personen råkar ut för nya förföljelser. Mottagarländer har dock 
inget krav på sig att erbjuda flyktingen en ny tillhörighet. Enligt 
Aleinikoff har enskilda stater prioriterat nationella intressen på 
bekostnad av solidaritet och humanitära målsättningar.64  
 
Då världen är indelad i olika stater blir ”flyktingproblemet” det 
vill säga det faktum att människor inte tillhör någon stat ett hot 
                                                           
63 Ibid., s. 7 
64 Slavnic, (2000), s. 8 
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mot den annars ordnade världen och staters säkerhet. Det är 
därför som stater engagerar sig i flyktingpolitik. Nationella och 
humanitära intressen har ofta en ambivalent relation.  
 

”Ibland förverkligas rent nationella intressen under 
förevändning av humanitärt engagemang därigenom att 
staten i syfte att uppnå vissa nationella mål också tvingas 
att förverkliga en rad humanitära målsättningar.”65  

 
Aleinikoff menar att då västvärlden vill lösa flyktingproblemet 
har man lagt fokus på den politik som går ut på att återupprätta 
respekten för mänskliga rättigheter i det land de kommer ifrån så 
att flyktingen kan återvända hem. Fokus läggs därmed inte längre 
på den politik som går ut på det skydd som flyktingen erbjuds 
utanför hemlandet. Detta skulle kunna tolkas som att västvärlden 
offrar den statliga suveränitetens princip för mänskliga 
rättigheters princip. Aleinikoff anser dock inte detta utan menar 
att en humanitär diskurs på detta sätt maskerar en annan diskurs.  
 

”Rather than a paradigm shift, then, we may well be 
witnessing the troubling use of a humanitarian discourse 
to mask a reaffirmation of statecenteredness.”66 

 
Detta betyder att stater ger en bild av att humanitära värden ges 
företräde, vilket dock enbart är en slöja som täcker det egentliga 
syftet vilket är att försvara och stärka suveräniteten. 
Statssystemets normala tillstånd ska åter upprättas. 
 

                                                           
65 Slavnic, (2000), s. 9 
66 Ibid., s.10 
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Sammanfattning 

Detta kapitel var avsett att ge en förståelse för hur flyktingen kan 
ses som ett problem. Samhällets behandling ska bota de 
symptom som flykten har fört med sig. Mitt syfte med att ha 
med detta kapitel var att belysa hur en identitetskris hos 
”flyktingbarn” kan ses ur ett större sammanhang där betoningen 
förflyttas till samhällets förmåga att ta till sig dessa barn. Det är 
med andra ord inte barnet som upplever en kulturkrock utan en 
kulturkrock mellan makten och de som är de Andra. Jag har 
också velat visa hur ”flyktingen” och ”flyktingskapet” har fått en 
essentiell innebörd där flyktingar får vissa egenskaper som 
maktlösa, mållösa och hjälplösa. Följden av detta är att 
”experter” på flyktingar har tagit sig rätten att framföra 
flyktingars talan. Jag har slutligen velat sätta in 
”flyktingproblemet” i ett sammanhang där flyktingen ses som ett 
hot mot normalitet och stabilitet inom en nation.  
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Kapitel 3. En institutionaliserad flykting 
I följande kapitel kommer jag att föra resonemang som jag 
stödjer med utdrag ur mina källor. Till mitt källmaterial hör, 
förutom de akter och dokument jag fått tillgång till, 
transkriberingsmaterial från intervjuer med myndighetspersoner 
som arbetar med berörda frågor. Mitt källmaterial är intressant 
då det speglar den omgivning som finns runt flyktingen. 
Migrationsverket, Integrationsverket, kommuner och Rädda 
Barnen är alla viktiga aktörer i barnens omgivning och har en 
betydande position i behandlingen av barnen. Liksom 
rapporterna ska intervjumaterialet ses som en spegling av de 
rådande diskurerna som omger flyktingen och flyktingbarnet. 
Intervjumaterialet ska därför inte ses som beskrivande fakta utan 
är intressant för att studera diskurser. Då det skiljer några år 
mellan utgivningen av mitt material är detta en faktor som bör 
beaktas, fast då rapporterna är skrivna från 90-talet och framåt 
anser jag inte att det innebär några problem. Ur ett större 
sammanhang är tidsskillnaden därmed inte av betydande värde.   
 
Följande text har indelats i tre huvudrubriker och kan därmed 
ses som tre områden som visar hur synen på eller diskursen om 
flyktingbarnet har skapat praktiska konsekvenser i hanteringen av 
barnet. Kapitlen kan även ses som olika empiriska nivåer där det 
första kapitlet är ämnat att behandla vad staten betonar i sin syn 
på migration och flyktingskap, utifrån mina dokument. Det 
andra kapitlet redogör för hur statens hantering av flyktingen kan 
gå till väga och även här är syftet att undersöka vad som betonas 
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som viktigt i hanteringen av flyktingen i mina dokument. Det 
tredje kapitlet behandlar ”flyktingbarnet”, vad som förknippas 
med dessa barn. Då Migrationsverket hette Statens 
Invandrarverk till för några år sedan har jag valt att benämna 
myndigheten med det namn som anges i mina källor.  
 
Jag vill påvisa att det framförallt finns fyra olika aspekter på den 
statliga och institutionaliserade bilden av ”flyktingen” i mitt 
material. Dessa områden berör hemlandsanknytningen, lagar, 
asylförfarandet och sist kulturen i hemlandet och mottagarland. Sverige 
har liksom de flesta övriga etablerade nationalstaterna skapat 
rutiner och lagar för hur personal vid berörda myndigheter ska 
arbeta med personer som söker asyl i Sverige. Det finns ett visst 
förfarande i samband med asylförfarandet där bland annat själva 
asylförhöret ingår. I avsnittet om asylutredningen kommer jag 
att visa vad som skiljer utredningar med barn från vuxna. Detta 
visar vad myndigheter och organisationer anser barnet behöva. 
Ett annat område som jag kommer att behandla är har jag valt 
att kalla kulturen i hemlandet och mottagarland. Kulturen i 
ursprungslandet har tillskrivits olika betydelser genom åren och 
inom olika myndigheter. I mitt material har jag sett att vissa vill 
lägga en betydande förklaringsgrund i kulturella skillnader då 
faktorer som anpassningsproblem uppstår medan andra inte vill 
betona kulturella aspekter. Även om kulturen möjligtvis har fått 
en minskad betydelse i dag än för några år sedan har det på 
senare år utvecklats en återvandringspolitik som betonar 
hemlandsanknytning. Från återvandringspolitiken går det att dra 
en rak linje till hur familjeåterföreningspolitiken ser ut idag där 
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målet är att familjer ska återförenas i hemlandet, med hänsyn 
tagen till barnens bästa (dock inte det specifika barnets). Diskursen 
om flyktingen/flyktingbarnet innehåller ett problemområde som 
yttrar sig i frågor om tillhörande i olika aspekter. Med en 
restriktiv familjeåterföreningspolitik i fokus kan uttalandet att 
tillhöra Sverige problematiseras.  
 

Hemlandsanknytning/familjeåterförening 

Hemlandsanknytningen är ett exempel på hur ”flyktingen” blir 
ett verktyg som rör om och ifrågasätter den nationella 
identiteten. Hemlandsanknytningen är också ett exempel på 
vilken betydelse flyktingskapet ger vilket ger följder för 
behandlingen av människor som flyr till ett land. Olika 
humanitära organisationer har kritiserat hur Invandrarverket 
hanterat uppehållstillstånd för familjeåterförening. Det har då 
oftast rört sig om längden på handläggningstider och kravet på 
identitetshandlingar eller bevis om föräldraskap som kan vara 
omöjliga att uppfylla i krigsdrabbade länder. Ett annat 
omdiskuterat område har varit att man inte tar hänsyn till att 
familjebegreppet kan se olika ut i världen.67 Invandrarverket har 
hållit med om att beviskravet inte kan sättas alltför högt eftersom 
det kan vara svårt att bevisa släktskap, men samtidigt anser man 
att det är viktigt att ett barn inte hamnar i orätta händer. Detta 
har ändå hänt med ”ett inte ringa antal barn”.68 Ansökan om 

                                                           
67 Barnkommittén, (1996), s. 90 
68 Ibid., s. 91 
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uppehållstillstånd för familjeåterförening rör sig antingen om 
föräldrar som vill komma till Sverige eller barn som vill att deras 
föräldrar ska komma till Sverige. Enligt kommittén ligger 
problematiken inte i de svenska lagarna utan i svårigheten att 
bevisa släktskapet. Detta kan vara särskilt svårt att bevisa om 
familjen har en ”viss nationalitet”.  
 

”En svårighet i sammanhanget är att det för vissa 
nationaliteter florerar falska handlingar och för andra 
inte går att uppbringa handlingar med ens något 
bevisvärde.”69 

 
Utgångspunkten är ändå att barnet ska förenas med sin familj 
och inte tvärtom. Konsekvensen av detta blir att familjen 
återförenas i hemlandet eller där familjen befinner sig. 
Invandrarverket anser inte att barn ska bli hitskickade för att 
underlätta för resten av familjen att få komma till Sverige. Vid 
Barnkommitténs utredning framkom det att Invandrarverket är 
medveten om att deras arbete inte sköts effektivt.70 
 
Rädda Barnen klagar på hur återföreningsutredande handläggs då 
det bland annat inte finns ett program för hur det ska 
genomföras, vilket strider mot Barnkonventionens artikel 22 och 
artikel 10. Den sistnämnda artikeln handlar bland annat om 
ansökningstiden och säger att ansökan ska behandlas snabbt, 
humant och positivt. Enligt Rädda Barnen tar det allt för lång tid 
innan det blir något beslut i denna fråga och beslutet kan i flera 

                                                           
69 Ibid., s. 90 
70 Barnkommittén, (1996), s. 91 
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fall vara inhumant och negativt.71 Rädda Barnen skriver att 
Statens Invandrarverks riktlinjer för detta arbete är att 
familjefterforskning ska påbörjas så snart utredningen påbörjas. 
Det ska klart framgå vem som har ansvar för återförening och 
hur återföreningen ska gå till. I praktiken har det dock gått till 
som så att efterforskning och återvändande ej har dokumenterats 
till fullo.72 Varje handläggare har fått skapa sina egna ramar för 
hur arbetet ska bedrivas. En socialhandläggare som varit i 
kontakt med Rädda Barnen säger: 
 

”Efterforskningen är en knepig historia. Inte sällan 
handlar det här om barn med ett uppdrag och om 
uppgörelser mellan vuxna. Det är inte vad vi kallar en 
ofrivillig separation, kanske sett ur barnets synvinkel 
men inte från de vuxnas, trots det bedriver vi vårt 
efterforskningsarbete utifrån de premisser som gäller för 
en ofrivillig separation. Det finns inga enkla lösningar på 
detta dilemma.”73 

 
När det gäller frågan om familjeåterförening fanns det vid Rädda 
Barnens utredning ingen fastställd praxis för hur det ska gå till. 
För ett barn som har permanent uppehållstillstånd och inte är 
flykting eller skyddsbehövande så ska återförening endast ske på 
frivillig basis i hemlandet eller i det land där föräldrarna finns. 
Om barnet däremot är flykting eller skyddsbehövande och har 
fått ett permanent uppehållstillstånd så får återförening ske i 
Sverige. Enligt Statens Invandrarverk är det dock inte en 
”ovillkorlig rätt för föräldrar att i Sverige återförenas med sina barn som 
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har uppehållstillstånd här. Huvudprincipen är att det är barnet som skall 
återförenas med sina föräldrar där de befinner sig och inte tvärtom.” Rädda 
Barnen för här fram att kritiker har menat att Statens 
Invandrarverk har en restriktiv policy i dessa frågor vilket inte 
går hand i hand med artikel 10 i Barnkonventionen.74 Enligt min 
mening är uttalandet från Statens Invandrarverk ett uttryck för 
vilja att återinföra en balans eller normalitet i landet snarast 
möjligt.  
 
Samma fenomen syns även i intervjun med Jacob, 
socialsekreterare, som menar att de ensamkommande barnen 
ofta har lämnat krig och elände då de kom till Sverige och vill 
därför sällan resa tillbaka till hemlandet vid en återförening med 
familjen. Både barnet och föräldrarna vill då att återföreningen 
ska ske i Sverige. Migrationsverket säger ofta nej vid sådana 
ärenden och barnen känner sig då ensamma och utlämnade till 
myndigheternas beslut. Jacob menar att det har blivit svårare att 
ta föräldrar till Sverige, vilket påverkar barnens utveckling. Det 
har således blivit en restriktivare politik när det gäller 
familjeåterförening. Det sker ingen uppföljning av de 
återföreningar som inte sker i Sverige. Jacob gör dock en 
uppföljning av barn som återförenats med sina föräldrar i 
Sverige, han har kontakt med de socialdistrikt som har tagit över 
ärendena.75 Även Anna vid Migrationsverket berättar att 
lagstiftningen är utformad på så sätt att såvida barnet inte har rätt 

                                                                                                                
73 Frodlund, (2000),  s. 20 
74 Ibid., s. 36 ff. 
75 Anteckningar från intervju med Jacob, socialsekreterare, 020225 
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till asyl är utgångspunkten att barnet ska återförenas med sina 
föräldrar och inte tvärtom. Hon menar att det finns en 
problematik i detta då det finns en skillnad mellan barnets bästa 
och barnens bästa. 
 

”Barnkonventionen pratar ju hela tiden om barnet och 
ibland blir det en konflikt när det gäller barnets bästa 
och barnens bästa och den blir väldigt tydlig i just det 
här med återförening, för det är skrivet med tanke på 
barns bästa, vi vill inte uppmuntra att föräldrar skickar 
iväg sina barn och därför så skriver man så att oavsett 
vad som är till barnets bästa så är utgångspunkten att 
barnet ska återvända hem och där är de underliggande 
tankegångarna som jag läser det, det är att hänsyn till 
barns bästa, vi vill inte uppmuntra till en sån trafik men 
det är i strid med Barnkonventionen. […]”76 
 

Anna kan koppla samman de skärpta reglerna om 
anhöriginvandring med att den allmänna flyktingpolitiken blivit 
restriktivare under de senaste åren. Hon finner däremot inget 
samband mellan denna restriktivitet och familjeåterföreningen.77 
 
Inom familjeåterföreningspolitiken ser jag en viss vilja till att 
upprätthålla en normalitet och stabilitet. Flyktingen blir här ett 
slags moment som bryter ordningen och som bildar kaos i den 
nationella identiteten. En vilja att inte frambringa handlingar mot 
barns bästa blir ett sätt att hantera kaos då lösningen, policyn att 
återförening ska ske i hemlandet, även förändrar kaos till 
ordning. Jag ser även hur exkluderingsmekanismen opererar då 
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flyktingens bakgrund och hemland betonas mer än en möjlig 
framtid i Sverige. 
 

Lagar och förordningar 

I Barnkommitténs utredning förklaras vilken relation 
Barnkonventionen har till Sveriges lagar, vilket kort kommer att 
förklaras här. Barnkonventionen är en icke inkorporerad 
konvention vilket innebär att konventionen inte fungerar som 
svensk lag. Det har däremot diskuterats om den ska 
inkorporerats, vilket inte har fått tillräckligt gehör i riksdagen.78 
Barnkonventionen är ratificerad, vilket innebär att Sverige har 
förbundit sig att följa konventionens bestämmelser. Lagar bör 
tolkas i överensstämmelse med konventionen, vilket dock inte 
innebär att konventionen är en lag. Lagar går alltid före 
konventionen. Det går inte att utöva sanktioner mot ett land 
som inte följer konventionen. Sedan 1993 har 
Barnombudsmannen (BO) i uppgift att bland annat granska att 
Sverige följer Barnkonventionen. BO och olika humanitära 
organisationer har ifrågasatt om Sverige lever upp till 
Barnkonventionen, särskilt med koppling till utlänningslagen.79 
Anna på Migrationsverket anser inte att Barnkonventionen 
behöver inkorporeras till svensk lag. Då alla lagar ska lösas i 
ljuset av Barnkonventionen är det detsamma som att stifta en 
lag om den, anser hon. Hon tillägger att i vissa 
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lagstiftningsprodukter finns en del av artiklarna införda från 
Barnkonventionen som gällande lag. Detta har man gjort där det 
har varit särskilt viktigt att ett barnperspektiv tydliggörs.80 
 
En av konventionens primära principer är att barnets bästa ska 
tillgodoses vilket också ska forma tolkningen av andra artiklar i 
konventionen. Enligt Rädda Barnen bör Sverige, med sin 
relativt goda ekonomi, kunna efterleva konventionens krav. Det 
bör i alla fall kunna förhindras att det förekommer brister som 
dålig barnkunskap hos de som handlägger barns utredningar. 
Även om Sveriges lagar motsvarar Barnkonventionens krav om 
skydd av barn så har själva hanteringen i barnärenden inte följt 
kravet, vilket särskilt gäller för flyktingbarnen.81 Följande text 
behandlar vad mina dokument tar upp när det gäller lagar och 
förordningar i Barnkonventionen och Utlänningslagstiftningen. 
De olika ämnesområdena som kommer att tas upp är bland 
annat överförmyndare/god man, offentligt biträde, 
Utlänningslagen, LvU82 i relation till Utlänningslagen, 
förvarstagande av barn samt brister i regler i det kommunala 
mottagandet. 
 

Rädda Barnen kom i sin utredning fram till det faktum att inte 
alla barn har en god man vilket strider mot konventionens artikel 
22, det vill säga att barn har rätt till lämpligt skydd. I deras 
slutsats som handlar om att alla barn måste få en god man 
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betonar de också att de gode männen som utses sällan har 
tillräckliga kunskaper om det svenska samhället.83 
Överförmyndaren har i uppgift att kontrollera godmanskapet. 
Alla ensamkommande barn ska ha en god man till dess att det 
inte finns något behov av det. Men då godmanskapet inte är 
reglerad i någon lag finns det ingen bestämd praxis på hur det 
ska fungera. I Rädda Barnens utredning framkom att 
godmanskapet inte fungerade på ett tillfredställande sätt. 
Orsaken till det var att själva uppdraget är oklart och att det inte 
finns någon skriftlig information om uppdraget. En följd av 
detta var att kvalitén skiljer sig mellan de olika gode männen. Ett 
vanligt svar av gode män och överförmyndarnämnder på vad 
godmanskapet innebär är följande: bevaka barnets rättigheter 
och att barnets bästa ska eftersträvas i alla beslut, hålla i och 
samordna barnets vuxenkontakter, bevaka boende, skolgång, 
hälso- och sjukvårdbehov och bevaka asylärendet. Vid studiens 
utförande fanns inga bestämda arbetsrutiner för hur gode 
mannen ska få kontakt med skola, socialtjänst och boendet utan 
det var upp till varje god man att uppföra sina egna rutiner. Det 
krävs inga särskilda juridiska eller social förkunskaper för att vara 
god man för ensamkommande barn. I Rädda Barnens utredning 
framkom det att samverkan och dialog saknas mellan exempelvis 
gode man, offentligt biträde, Migrationsverket och kommuner.84 
 
Socialstyrelsen och Statens Invandrarverk har betonat att lagen 
om förmyndarskap och god man när det gäller de ensamkomna 
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barnen har sitt ursprung i en lag från 1904, vilket gör att lagen 
inte är anpassad till barnens behov. Därför bör dessa lagar ses 
över.85 De ensamkomna barnen har rätt till en god man som ska 
”vårda den underåriges angelägenheter”. När Socialstyrelsen och 
Statens Invandrarverk granskade vilka plikter gode mannen har 
fann de att gode mannens plikter inte inbegriper allt det som en 
vårdnadshavare borde ansvara för. Socialtjänsten har haft 
föreställningar på gode mannens funktion som inte stämmer 
överens med vad som verkligen har utförts.86  
 
Socialsekreteraren Jacob beskriver situationen med att säga att de 
ensamma barnen är en bortglömd grupp. I dagsläget har dock 
Kommunförbundet och Migrationsverket börjat titta närmare på 
ärendena om de ensamma barnen, vilket Jacob vill kalla för 
översyn. Lagen om god man som tillkom 1904 gäller fortfarande, 
överförmyndaren har ansvaret att se till att en god man blir 
förordnad och det är tingsrätten i Stockholm som tar emot 
ansökningar från överförmyndaren. Men Jacob vill betona att det 
har skett lite förbättringar under de senaste åren då tingsrätten i 
de olika kommunerna har börjat ta över arbetsuppgiften att ta 
emot ansökningar. Jacobs utsagor visar därmed på att en diskurs 
som präglats av försummelse även kan innehålla en vilja till 
förbättring.  
 
Enligt Jacob träffar ”hans barn” sin gode man efter behov, det 
kan variera från en gång i månaden till en gång i kvartalet. Jacob 
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berättar att det finns en lag som säger att så fort det kommer till 
kännedom att ett barn har hamnat hos ett familjehem eller 
släkthem ska Migrationsverket anmäla detta till 
Överförmyndaren. Innan barnet har fått en god man kan det ha 
gått mellan fyra till sex veckor.87 Enligt Anna på 
Migrationsverket har det inte funnits några klara riktlinjer för vad 
det innebär att vara god man för de ensamkommande barnen. 
Migrationsverket har tagit upp detta problem med 
Kommunförbundet och det har under senare tid skrivits 
tydligare riktlinjer. Anna förklarar att problemet är att 
godmanskapet normalt handlar om att företräda ett barn i en viss 
handling eller viss sak där det kan finnas motstridiga intressen. 
När det gäller de ensamkommande barnen så handlar 
godmanskapet om att företräda barnets personliga intressen på 
ett mer övergripande sätt.88  
 
Rädda Barnen skriver att det endast finns en bestämmelse i 
Utlänningslagen om offentligt biträde för de ensamkommande 
barnen. Bestämmelsen finns i det fall barnen tas i förvar. I 
riktlinjerna hos Statens Invandrarverk står det att det offentliga 
biträdet ska vara barnets ställföreträdare i asylärendet.89 Då det 
förekommer otydligheter i anvisningarna på hur och när det 
offentliga biträdet ska användas har det bildats två olika skolor. 
Den ena skolan anser att alla ensamkommande barn ska få ett 
offentligt biträde från början eftersom det är svårt att förutsäga 
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när det finns särskilda behov för det. Den andra skolan anser att 
det offentliga biträdet först ska utses när avvisning, ny ansökan 
eller förvar blir aktuellt. Rädda Barnen anser därför att det krävs 
ett förtydligande i de riktlinjer som Statens Invandrarverk har  
som ska gälla de offentliga biträdena. 90  
 
I utlänningslagen sägs att Statens Invandrarverks uppgift är att 
utreda ett barns ansökan om asyl. Statens Invandrarverk har 
därmed inte i uppdrag att utreda barnets behov av skydd som 
inte kan räknas till utlänningslagens definition på skyddsbehov. 
Konsekvensen av detta är att Statens Invandrarverks uppgift inte 
i första hand går ut på att utreda skyddsbehoven för 83-94% av 
de ensamkomna barnen som anlände mellan åren 1997 och 1999. 
Rädda Barnen ställer därför frågan om vem som har ansvar för 
dessa barns utredningar. Många barn har fått uppehållstillstånd 
på grund av humanitära skäl då de har genomgått en lång väntan 
och erhållit tidsbegränsade tillstånd. Rädda Barnen efterlyser en 
annan process än den pågående som endast inringar ett fåtal 
barn. En handläggare på Statens Invandrarverk sade till Rädda 
Barnen: ”Vi är som en socialbyrå med rätt att avvisa.” Rädda Barnen 
efterlyser nya arenor för att få ett samlat grepp om de 
ensamkommande barnen.91 
 
Ovanstående replik pekar på en vilja att förändra bilden av 
”flyktingbarnet” där flyktingskapet betonats mer än barnet. Det 
har med andra ord skett en ”flyktingisering” av barnet som har 
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resulterat i arbetsmetoder som endast är till för en del av barnets 
behov.  
 
Barnkommitténs utredning pekar på en diskurs om barnets 
rättigheter. Barnkommittén utgår från Barnkonventionens fyra 
grundläggande principer. De fyra principerna är: ” barns bästa”, 
”vikten att lyssna på barnet”, ”barns rätt till liv och utveckling” 
och ”barns rätt att utan diskriminering få ta del av sina 
rättigheter”.92 Dessa fyra olika principer formar utredningens 
gång och innehåll. Barnkommittén kom i sin undersökning fram 
till att utlänningslagen var överensstämmande med 
Barnkonventionen men kritiserade dock huruvida den har 
tillämpats i praktiken.93 Det som kan tyckas vara 
häpnadsväckande var att Barnkommittén upptäckte att 
principen att beakta barnens situation inte har någon 
motsvarighet i utlänningslagen. Begreppet ”barn” fanns bara på 
ett ställe i hela utlänningslagen, vilket var i kapitlet som handlar 
om förvar.94 Idag finns begreppet barn på åtminstone fyra 
ställen, meddelar Anna på Migrationsverket.95 Detta måste vara 
ett tecken på att det i detta fall har framträtt en annan diskurs i 
synen på barnet, en diskurs som betonar barnet mer än 
flyktingen. 
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Enligt Barnkommittén har det funnits en problematik när det 
gäller vilken av lagarna LvU och Utlänningslagen som har en 
överordnad position. Under intervjun med Anna på 
Migrationsverket fick jag det bekräftat att det idag inte 
förekommer något tvivel om att det är Utlänningslagen som står 
högst. Det går dock att besluta om tidsbegränsade 
uppehållstillstånd om det finns ett beslut om omhändertagande i 
LvU. Det finns däremot ingen möjlighet att förhindra 
beslutsverkställande genom att ta beslut om LvU.96 
Barnkommittén skrev i sin utredning att JO påpekat att det 
finns en osäkerhet i författningarna när det gäller vilken 
lagstiftning (LvU eller utlänningslagen) som ska ges företräde i 
fall med barn som både har behov av vård och som ska 
utvisas.97 Att detta tycks ha förtydligats till idag visar att 
lagstiftare har tagit åt sig av kritiken och velat förändra de 
skrivna orden.  
 

Innan en lagändring skedde 1993 framförde FN kritik mot 
Sveriges förvartagande av barn. FN uttryckte även kritik mot 
vissa principer som dock inte ännu har fått gehör i lagändringen. 
Utlänningslagens regler om förvar ansågs vara diskriminerande 
då svenska barn inte kan frihetsberövas innan de fyllt 18 år men 
likväl kan utländska barn frihetsberövas i Sverige då de fyllt 16 
år. I Utlänningslagen finns det förbud mot att låsa in barn (under 
16 år) i polisarrest, kriminalvårdanstalter eller på häkte. Då 
utländska personer mellan 16 och 18 år räknas som vuxna finns 
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inte dessa regler för dem. Barnkommittén har diskuterat FN:s 
framförda åsikter och har kommit fram till att barn måste kunnas 
tas i förvar. Det bör dock ske ett förebyggande arbete när det 
gäller barn i förvar.98 Förvartagande av barn är en del av de 
faktorer som tillsammans orsakar en problematisk situation för 
barnen. Det finns röster som betonar barnet hos de 
ensamkommande barnen och röster som betonar flyktingen. Att 
det inte finns en enhetlig syn på barnet ger konsekvenser i 
otydliga riktlinjer, regler och handlingar i arbetet med de 
ensamkommande barnen. Regler som handlar om förvartagande 
av barnen är till exempel inte de samma som för svenskfödda 
barn.  
 
Jag ställde frågan om barn i dag får tas i förvar till Anna på 
Migrationsverket. Hon lade fram en annan sida av 
förvarstagande av barn: 
 

”Ja, men tyvärr i alltför begränsad omfattning om jag 
säger så, […] lagarna är skrivna i all välmening men jag 
är inte säker på att man har rådgjort med barnpsykiatrisk 
expertis och sådant, när jag var på förvaret i [XXX] för 
några veckor sedan, där berättade man att, normalt så är 
det ju så att man inte får ta barnet i förvar och inte heller 
barnets vårdnadshavare men man får ta en av 
vårdnadshavarna i förvar och det innebär ju att familjen 
splittras det blir en jäkla oro i lägret medan däremot 
tyckte personalen att i de fall där det fanns ett beslut om 
förvar för hela familjen så vart det lugnare och alltså inte 
lika splittrat och inte lika störigt allting. Så jag är inte 
säker på att lagstiftaren riktigt har lyckats med 
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lagstiftningen utan det är väldigt höga kriterier på att ta 
barn i förvar, ibland skulle det nog vara bättre att kunna 
göra det och jag menar förvaren ser ju inte ut som några 
häkteslokaler det är bara det att det är låst, man kan inte 
lämna byggnaden men det är vanliga vardagsrum.”99 

 
Enligt Anna är det inte förbjudet att ta ensamkommande barn i 
förvar, även om det är ytterst ovanligt. Åldersgränsen är 
fortfarande 16 år i Utlänningslagens regler om förvar. Anna 
skulle dock helst se till att åldersgränsen ändrades till 18 år. 
”Antingen barn eller inte barn, inte lite grann mittemellan. Det tycker jag 
är en otydlighet.” 100 Här pekar Anna på den diskursiva dragkamp 
som barnen befinner sig i. Att det finns skillnader i lagar för 
utlandsfödda barn jämfört med barn födda i Sverige visar på att 
de förstnämnda inte endast definieras som barn utan har en 
särskild position som kännetecknas av en exkludering.  
 
Ett annat tecken som visar på att det har saknats en 
uppmärksamhet mot regler som angår barn födda utomlands är 
den ersättning som kommuner får från Integrationsverket. 
Integrationsverket har sett ett behov av regelförändringar i 
kommunernas arbete med de ensamma barnen. De menar bland 
annat att kommunernas ersättning inte täcker kostnader för gode 
män, utredningar av barnens biståndsbehov, 
familjehemsutredningar, övervägande av vård, biståndsinsatser 
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efter 18 år, resor i samband med arbetet med 
familjeåterförening.101 
 
En av frågorna som jag ställde till Anna på Migrationsverket 
handlade om vilka övergripande konsekvenser det faktum att 
barnets bästa inte är något krav för alla frågor i 
Barnkonventionen har. På denna fråga svarade hon att det i 
dagsläget finns en portalparagraf i Utlänningslagen, vilken 
handlar om barnets bästa, som infördes första januari 1997. Men 
samtidigt så inskränktes bland annat möjligheterna att få 
uppehållstillstånd i Sverige och anhöriginvandring. Detta blev 
ett pedagogiskt problem för personalen på Migrationsverket, 
eftersom så som Utlänningslagen är utformad kan man aldrig 
bevilja ett uppehållstillstånd med hänsyn till barnets bästa då det 
inte finns någon sådan grund för uppehållstillstånd. I 
Utlänningslagen påvisas att det måste finnas en grund för att 
bevilja uppehållstillstånd, paragrafen om barnets bästa blir 
därför ”en allmän utsmyckning”. När det är renodlade 
humanitära skäl kan ribban sättas lite lägre när det gäller barn, 
men problemet kvarstår.  

 
”[…]är det här förenligt med barnets bästa? Nej, säger vi 
då men det finns ingen grund att ge uppehållstillstånd på. 
Så det är svårt med den där typen av flotta 
portalparagrafer, väldigt svårt om man inte, det hade gått 
bra som Utlänningslagen såg ut förr i världen när den 
inte var så detaljerad, så specifikt vilka grunder man 
kunde få uppehållstillstånd utan det var lite mer 
svepande och så kunde man lite mer, ja upp till 
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Invandrarverket att lägga fast praxis, då hade en sådan 
där portalparagraf kunnat genomsyra våra tolkningar i de 
här ganska vida ramarna vi hade men nu när det är så 
specifikt, när det inte finns något tolkningsutrymme utan 
just när det gäller en enda punkt, humanitära skäl men 
det är ett pedagogiskt problem för oss.”102 

 
Barn som kommer till Sverige på flykt från sitt hemland kan vad 
jag förstår tas emot med två olika förfaranden. Det ena är en 
handling utifrån diskursen flyktingskap och där handlingen 
speglas i migrationspolitikens regler och lagar på hur en flykting 
ska tas emot. Det andra förfarandet är möjligtvis med svenska 
lagar ogenomförbar, men här betonas inte barnets flykt utan det 
faktum att det är ett barn med rättigheter att få behandlas just 
som ett barn på svensk mark. Här reser sig frågan om vad som 
hade hänt om barnen endast hade setts utifrån 
Barnkonventionen och inte från Utlänningslagstiftningen? 
Sveriges myndigheter har valt att placera ensamkomna barn i en 
”nationalitetsdiskurs” som har konstruerat och format en 
skillnad mellan ”vi och de”. Flyktinggörandet av barnen i 
administrativ praxis visar detta. Denna diskurs har bidragit till en 
syn på barnen där ”flyktingskapet” har fått en överordnad 
position i relation till ”barnskapet” och där samhället har 
underordnat sig nationalstatens medborgarprincip.  

 

                                                           
102 Anteckningar från intervju med Anna på Migrationsverket, 020226 
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Asylutredningen 

Att söka asyl och få ansökan prövad är en rättighet men det finns 
givetvis ingen självklar rättighet för den sökande att få ansökan 
beviljad. Uppehållstillstånd kan även beviljas på grund av 
humanitära skäl, men barnkonventionen kräver inte detta. Denna 
möjlighet finns dock i Utlänningslagen, vilken enligt 
Barnkommittén måste ses i samband med principen om barnets 
bästa som prioritet. Men barnets rättigheter ska inte alltid ha 
företräde: 
 

”Artikeln ställer inte krav på att barnets bästa ska vara 
avgörande för beslutet i alla frågor som rör barn. Barnets 
intresse skall däremot alltid tillmätas mycket stor vikt, 
med det utesluter inte att andra legitima intressen i vissa 
fall kan ta över. Det är således vid tolkningen av 
utlänningslagens bestämmelser om uppehållstillstånd av 
humanitära skäl som det enskilda barnets bästa ska 
sammanvägas med andra intressen.”103  

 
Rädda Barnen framlägger olika brister när det gäller förfarandet 
med flyktingbarn. Exempel på brister som direkt rör ensamma 
flyktingbarn är: personal vid asylförhör med ensamma 
flyktingbarn har sällan barnkompetens och själva asylförhöret 
skiljer sig sällan från förhör med vuxna; ensamma flyktingbarn 
har inte fått en god man vid ett tidigt stadium; brist på program 
för familjeåterförening; återföreningen sker alltför sällan och 

                                                           
103 Barnkommittén, (1996), s. 66 
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flyktingbarn under tillståndsprövningen anses endast ha rätt till 
akut sjukvård.104  
 
Rädda Barnen har i sin utredning kommit fram till ett antal 
slutsatser där de två första är att barn inte bör direktavvisas, alltså 
avvisas med omdelbart verkställande och att barn inte bör 
avvisas till ett tredje land. Det sist nämnda gäller i synnerhet om 
det tredje landet inte kan tillgodose det som är barnets bästa. 
Orsaken till att barnet inte bör direktavvisas är att ärenden som 
rör barn ofta är komplicerade vilket gör att utredningen tar tid.105 
En snabb handläggning tar inte tillräckligt mycket hänsyn till 
barnets bästa. Rädda Barnen har också synpunkter på hur 
förvarstagandet av barn går till. Det saknades tydliga 
instruktioner hos myndigheter som ska tala om att besluten ska 
innehålla en förklaring om varför uppsikt över barnen inte anses 
vara tillräcklig. En fjärde slutsats är som redan nämnts att 
personer som kommer i kontakt med barn ska ha en större 
barnkompetens.106 
 
Anna på Migrationsverket menar att det oftast är fler personer 
inblandade i asylförhör med barn än med vuxna, vilket hon 
tycker är beklagansvärt. Under förhöret ska god man, offentligt 
biträde och tolk medverka trots att hon helst hade sett att det 
skulle var så få som möjligt. Hon efterlyser teknisk utrustning 
som skulle medföra att god man med flera kan sitta i ett 

                                                           
104 Sjögren, (1992), s. 16 
105 Sjögren, (1992), s. 20 
106 Ibid., s. 23 
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angränsande rum och följa förhöret. Vid förhör med barn 
försöker man undvika att använda maskiner, istället skriver man 
ner förhöret på papper, allt för att det inte ska bli störande för 
barnet. De som utreder de ensamkommande barnen har en 
barnkompetens. De är dock inte många som har den uppgiften 
men det har gjort att Migrationsverket har kunnat satsa på deras 
kompetens. ”Barnkompetens” är dock ett begrepp som inte bör 
användas oreflekterat då det grupperar och särskiljer människor 
utifrån en viss kunskap som har en dominerande ställning i en 
diskurs. Men Migrationsverket har ett problem med att många 
handläggare är rädda för att utreda barn. Anna säger att många är 
rädda för att göra barn illa. Detta gör att det blir problematiskt 
med de barn som kommer i familj. Migrationsverket vill höra 
vartenda barn, men det finns inte tillräckligt med personal. Men 
enligt Anna utreds ensamkommande barn med förtur.107 Här kan 
frågan ställas om de anställda känner av en konflikt mellan 
diskurserna ”barn” och ”flykting”, är deras brist på 
handlingskraft även ett resultat av att det finns en maktkamp 
mellan de olika diskurserna?  
 
Jag frågade Jacob om de ensamkommande barnen utreds med 
förtur. Han svarade: 

 
”Dessa barn utreds inte i första hand utan ibland tar det 
lång tid eftersom dessa barn i många fall kommer i 
mellanhand. De hamnar här och kan inte så mycket om 

                                                           
107 Anteckningar från intervju med Anna på Migrationsverket, 020226 
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sin identitet. De här utredningarna tar lång tid innan de 
får beslut och barnen mår inte bra av det.”108 
 

Jacob tycker inte om att barn vars utredning drar ut på tiden får 
ett tillfälligt uppehållstillstånd. På detta sätt kan inte barnen 
planera inför framtiden.109 Enligt Anna på Migrationsverket har 
flyktinginströmningarna ökat efter det att de europeiska länderna 
har blivit Schengenmedlemmar. Hon anser därför att det är svårt 
att uttala sig om hur mycket svårare det har blivit att komma in i 
Europa. Jag frågade då om hon tror att starkare gränskontroll 
skulle förhindra för föräldrar att skicka iväg sina barn och hon 
svarade: 

 
”Det trodde vi väl aldrig, antalet asylsökande barn ökar i 
hela Europa, i Sverige har det väl legat runt 300 de 
senaste åren men i fjol blev det 460 och ökningen håller i 
sig ett land som Nederländerna fick runt 5000, här 
bekymrar vi oss för knappt 500 och Holland 5000 på ett 
år.”110 

 
Jag frågade då om hon trodde att en hårdare gränskontroll kan 
leda till ökad smuggling av barn. Anna menade då att smuggling 
har funnits före Schengeninträdet och det är något man inte kan 
göra så mycket åt,  ”så ser verkligheten ut”. Hon anser att det som 
är mer intressant är hur man använder de legala vägarna på ett 
olagligt sätt som till exempel inplanterade barn i syskonskaror 
eller om ett barn skickas till en ”förälder” som inte är barnets 
riktiga förälder. Migrationsverket har alltför små möjligheter att 

                                                           
108 Anteckningar från intervju med Jacob, socialsekreterare, 020225 
109 Anteckningar från intervju med Jacob, socialsekreterare, 020225 
110 Anteckningar från intervju med Anna på Migrationsverket, 020226 
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utreda släktförhållanden, personalen har skrivit till regeringen 
och begärt att få utforma säkra rutiner och kostnadsfritt DNA 
analys. Migrationsverket har även skrivit ett yttrande om att få ett 
uppdrag med anknytning till sexualbrott, dock utan resultat.111 
 
Migrationsverket anser att myndighetens uppgift är att arbeta för 
att de legala vägarna inte ska missbrukas. Jag upplever dock att 
det finns en risk att myndigheten inte ser sin egen och 
beslutsfattares betydelse i det spel som utspelas med legala och 
illegala metoder. Konsekvensen av gällande lagar och regler blir 
att människor tvingas använda sig av illegala metoder för att få 
asyl. Myndighetens arbete riktar sig inte på orsaken till problemet 
utan endast på resultatet.  
 

Kulturella skillnader 

Avslutningsvis vill jag belysa ytterligare ett område, kulturella 
skillnader, som visar på den institutionella flyktingen. Kulturen i 
ursprungslandet är något som ofta har fått stor betydelse för 
behandlingen av barnen. I en studie gjord av Socialstyrelsen och 
Statens Invandrarverk framkom det att personalen vid 
grupphemmen eftersökte handledning och vidareutbildning. 
Kommunerna behövde kulturkompetens och mer 
specialkunskaper om flyktingsituationen.112 Socialstyrelsen och 
Statens Invandrarverk anser att personalen har överbetonat 

                                                           
111 Ibid. 
112 Socialstyrelsen och Statens Invandrarverk, (1994), s. 52 
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kulturkompetensen, vilket har gjort att de har känt sig 
handlingsförlamade. Personalen har sett kulturskillnader där de 
istället borde ha sett individuella skillnader eller 
generationsklyftor. Att ge mer utbildning skulle ge större 
förståelse för ungdomarnas situation, men det skulle inte 
förklara varför problem och konflikter uppkom.113 
 
Jag frågade Jacob vad han ansåg om relevansen med kulturell 
kompetens hos dem som utreder barnet och om den kulturella 
kompetensen kan överbetonas. Han säger att personalen måste 
ha en viss kulturell kompetens för att kunna förstå barnet. Ett 
barn är ett barn oavsett vilket land det kommer ifrån, men 
bakgrunden kan vara en orsak till en kulturell psykosocial 
problematik som barnet kan hamna i. 
 

”[…] Personer som arbetar med dessa barn och 
ungdomar måste vara kompetent, erfarenhet 
(intervjuaren frågar: av den kultur barnen kommer 
ifrån?) ja precis, empati, upplevelserna och vara kunnig 
när det gäller kontakter med nätverk. Jag tycker att man 
måste kunna det här jobbet, att jobba med barn och 
ungdomar man måste trivas med sitt jobb och ge 
någonting för de här barnen. Jag tycker att den här 
kompetensen och erfarenheten är mycket viktig när det 
gäller dessa barn. […] Naturligtvis, ett barn är ett barn 
oavsett om man är i Sverige, Afrika eller Turkiet, men 
bakgrunden och ursprunget kan vara orsak till den här 
etniska som vi säger det här kulturella psykosociala det 
finns mycket det är bagaget som man har tagit med sig, 
man måste vara kunnig och se lite på bakgrunden på 
dessa barn, men för mig är ett barn ett barn oavsett man 

                                                           
113 Ibid., s. 70 
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går igenom olika faser av livet om man lever i Sverige 
eller i någon annanstans, men när det gäller den här 
utsatta gruppen som kommer hit utan sina föräldrar man 
måste se till att man ska kunna det här området, det 
tycker jag är viktigt. […]114 

 
Likt hemlandsanknytningen är kulturella skillnader något som 
under åren har betonats i behandlingen av ensamkomna barn. 
Som det kommer att visas längre fram i uppsatsen har begreppet 
kultur blivit en orsak till ett visst beteende hos barnet.  
 

Sammanfattning 

Detta kapitel har utifrån dokument och intervjumaterial 
introducerat bilden av flyktingen som ett  institutionellt objekt. I 
detta kapitel har jag velat åskådliggöra statens version av 
flyktingen och därför försökt att ta ut element som visar hur 
staten reglerar bilden och hanteringen av flyktingen. Jag har 
funnit fyra olika områden som exemplifierar ovanstående vilka är 
hemlandsanknytning/ familjeåterförening, lagar, asylförfarandet 
och kulturella skillnader. Dessa områden naglar fast flyktingen i 
en diskurs som har byggts upp efter ett nationellt tänkande som 
betonar tillhörighet och utanförskap. Personer som flyr från sitt 
hemland blir ”Flyktingen” eller ”Flyktingbarnet” vilka är etiketter 
vars innebörd går att ifrågasätta. Faktorer som har påverkat 
definition och behandling av dessa människor kommer till 
uttryck i en exkludering. Det finns bland annat en skiljelinje 

                                                           
114 Anteckningar från intervju med Jacob, socialsekreterare, 020225 
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mellan svenska barn och ”flyktingbarn” när det gäller vissa lagar 
och regler, vilket kan bidra till att exkluderingen kommer att 
fortlevas. Konsekvensen av ovanstående exkludering är att 
ensamkommande barn har hamnat i ett slags gränsområde där 
två olika diskurser opererar, en om barnet och en om flyktingen. 
Detta har medfört en problematik i samarbetet mellan berörda 
myndigheter som arbetar med flyktingar vilket kommer att visas i 
nästa kapitel. 
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Kapitel 4. Flyktingskap - ett problem som 
ska lösas 

Som jag tidigare skrivit har Liisa Malkki föreslagit två olika drag 
som brukar framföras inom de institutioner som bedriver 
flyktingverksamhet, ”bilden av flyktingen på basis av en 
funktionalistisk samhällsmodell” och ”essentialisering av flykting 
och flyktingskap”. Att det finns rapporter om ensamkomna barn 
visar i sig på att det finns en syn på dessa barn som offer och att 
de behöver någon som kan tala för dem. Detta är en del av 
essentialiserandet av flyktingskapet. I samhället skapas det på 
olika nivåer en kunskapsbank om vad som inbegrips i 
flykting/invandrarskapet. Kunskapsbanken innehåller olika 
områden som tillsammans täcker upp en bild av flyktingen. Här 
finns föreställningar om den kris som flyktingskapet innebär från 
resan från hemlandet till etablerandet i det nya samhället, 
invandrarskapets utanförskap, kulturkollisioner, trauman, 
segregation, invandrarföreningar, expertis, kuratorer och så 
vidare. Föreställningarna om vilka flyktingarna är medför en 
expertkunskap och expertiser som kan förstå flyktingarna och 
tala å deras vägnar. Flyktingskapet innebär också vissa 
egenskaper och erfarenheter som att bli uppryckt ur rötterna att 
inte tillhöra majoritetssamhället, vilket jag tror har sina orsaker i 
en nationalistisk syn på tillhörighet och samhället. Jag 
återkommer till detta i senare kapitel där jag mer specifikt tar upp 
exempel på den kunskapsbank som har formats kring flyktingen 
och flyktingbarnet. 
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Hanteringen av ensamkommande barn bestäms utifrån en 
diskurs om flyktingen, vilket gör att hanteringen/behandlingen är 
fokuserad kring asylutredning, boende och introduktionsplaner. 
Hanteringen av dessa barns ärende börjar då barnet har passerat 
gränsen till Sverige och begär asyl. Det sker då en asylutredning 
som kan resultera i permanent uppehållstillstånd (PUT) eller 
tillfälligt uppehållstillstånd (TUT). Följande skildring ger 
Barnkommittén: 
 
Ett ärende kan ske som nedan följer: 
1. Asylansökan lämnas till polisen. 
2. Barnet hänvisas till grupphem i Carlslund eller Alvesta, 

eftersom de inte har någon vårdnadshavare med sig. 
3. Om barnet har släktingar i landet placeras barnet där så snart 

som möjligt, om familjehemmet blir godkänt av 
socialnämnden.115 Annars stannar barnet på grupphemmet 
eller om det är äldre kan det placeras i eget boende eller 
folkhögskola.  

4. Grupphemmet ser till att en god man och ett offentligt 
biträde utses. 

5. Asylutredningen innehåller två till tre samtal med barnet där 
barnets liv och betydande personer för barnet kartläggs.116  

 
Om barnet får PUT placeras det i ett grupphem eller släkthem. 
Barnet ska då ha en god man som har utsetts av 
Överförmyndaren. Eftersom den gode mannen ska företräda 
                                                           
115 Barnkommittén, (1996), s. 70 
116 Ibid., s. 72 
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barnet vid juridiska angelägenheter krävs det att gode mannen 
utses så tidigt som möjligt i processen. Kommunen där barnet 
befinner sig i får nu ett ansvar att se till att barnet får en 
introduktion i samhället. Detta förfaringsätt eller hantering av 
flyktingen är i sig både förstärkande och ett skapande av den 
diskurs som omger flyktingen. Att det är ett barn som utreds får 
en underordnad betydelse vid jämförelse med att det är en 
person som är på flykt från ett land. Själva asylutredningen skiljer 
sig inte mycket från hur en vuxen persons utredning går till. Det 
som kan vara olika är antal personer under själva förhöret, det är 
ofta fler då ett barn förhörs eftersom juridiska företräden 
behöver medverka. Förfaringssättet med asylutredning, boende och 
introduktion visar på hur flyktingen är ett problem som måste 
behandlas. Flyktingskapet ses som ett ”sjukt” tillstånd som ska 
elimineras. Detta synsätt finns både inom flyktingpolitiken och 
inom kommunernas arbete. 
 
Exempelvis förklarar Jacob att begreppet ”brukare” används för 
de personer som inbegrips i socialtjänstlagens ärenden. På frågan 
vilka brukarna är för honom svarar Jacob att de är vårdsökare 
eller hjälpsökare.117 Målet är att personen genom integration ska 
anpassa sig till det svenska samhället. Även om Sveriges 
invandrarpolitik har blivit migrationspolitik och att Statens 
Invandrarverk idag heter Migrationsverket och att en ny 
myndighet har byggts upp som har integration som honnörsord 
till skillnad från den tidigare assimileringspolitiken, finns det 
fortfarande en syn på ett enhetligt Sverige. Detta kan ses som ett 
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exempel på hur hanteringen av dessa barn bidrar till att 
konstruera flyktingbarnet, som i sig är informerat av olika 
aspekter i diskursen om vad flyktingskap innebär.  
 
Slutligen presenterar jag lite av innehållet i akt A. Jag har 
uppfattat att Akt A118 innehåller en diskurs med tre olika 
centrum; ”ensamhet”, ”kulturkonflikt” och ”kriminalitet”, vilka 
är sammanflätade med varandra. De skapar ett 
orsakssammanband eller en kedja som löper genom texten och 
barnens situation i Sverige. Detta dokument visar perspektiv på 
flyktingen som bygger på de tre olika synsätten som Rojas anser 
finns i den allmänna uppfattningen om flyktingen. Här synliggörs 
hur flyktingen blir ett problem som måste lösas via ”hjälp” av 
vuxna. Hjälpen är här i form av ”expertkunnande” från 
psykologer och kuratorer. ”Problemet” finns hos barnen, det är 
hos barnen som orsaken till deras beteende finns. Det går således 
att ställa frågan om det har existerat någon tanke på att det krävs 
mer av samhället för att underlätta för barn och ungdomar att 
känna sig tillhörig landet. De personer som figurerar i 
dokumentet kan indelas i två kategorier: de som finns i barnens 
närhet (släktingar och kamrater) och de som har ett 
”ovanifrånperspektiv” (socialjour, skolkurator, åklagarmyndighet, 
polis och familjehemssekreterare).  
 

                                                                                                                
117 Anteckningar från intervju med Jacob, socialsekreterare, 020225 
118 Akt A handlar om Fatima som enligt lärare och socialsekreterare har 
sociala problem i skolan. 
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Boendet 

Med boende har jag både menat släktinghem/familjehem och 
boendet på flyktingförläggningen. Socialstyrelsen anser att det är 
rimligt att personalen på en flyktingförläggning lämnar ut ett 
barn till en vuxen som har bett att få träffa ett visst barn. Men 
detta får endast ske om den vuxne kan visa med brev eller annan 
handling att de har ett uppdrag av barnets förälder/legal 
företrädare för barnet. Ett annat giltigt skäl är om barnet säger 
själv att det vill vistas hos dem. Den vuxne ska även kunna styrka 
sin identitet med id-handlingar. Om den vuxne får ett nej av 
personalen och senare kräver att få ut barnet ska personalen 
anmäla detta till socialnämnden. Men om barnet har en god man 
kan denne vägra låta barnet få följa med den sökande.119 Jag 
anser  att det kan ske en noggrannare kontroll i vem som hämtar 
ut barnen från förläggningarna då barn kan känna sig tvingade att 
säga en viss sak och att det kan florera falska 
identitetshandlingar.  
 
Det som har framkommit i Socialstyrelsen och Statens 
Invandrarverks enkätundersökning är att kommunerna har varit 
medvetna om att deras arbete med att placera barnen hos 
släktingar inte har fungerat särskilt bra. Trots detta har det inte 
lagts några ökade resurser på uppföljning eller tillsyn.120  
 

                                                           
119 Socialstyrelsen, (1992), s. 6 
120 Socialstyrelsen och Statens Invandrarverk, (1994), s. 8 
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I tidigare undersökningar har det framkommit att de 
ensamkomna barnen placerades i familjehem/släkthem innan det 
skedde någon utredning om hemmet var lämpligt för barnet. 
Därför frågades kommunerna i Socialstyrelsen och Statens 
Invandrarverkets studie om det görs en lika noggrann 
familjehemsutredning när det gäller släkthem. Det framkom att 
släkthemmet inte utreddes på samma sätt som vid andra 
familjehemsplaceringar eftersom man ville ta hänsyn till att 
barnet redan befann sig hos släktingarna och att det var en 
överenskommelse med barnets föräldrar. Man ville även ta 
hänsyn till barnets kultur, språk och tradition. Utredningen gick 
endast ut på att släktinghemmet inte skulle ha sådana brister att 
barnet inte kunde bo där. Socialstyrelsen och Statens 
Invandrarverk anser dock att det måste ske en noggrann 
undersökning innan barnet placeras i ett familjehem.121 Slutsatsen 
av enkätstudien var att kommunerna gör en ”icke olämplig-
bedömning” av familjen. Socialstyrelsen och Statens 
Invandrarverk anser att barnets språkliga och kulturella 
tillhörighet är en viktig punkt när det gäller familjehemsplacering 
men det ska inte medföra att utredningens kvalitet ska 
påverkas.122 
 
När det gäller boendefrågan så står det i socialtjänstlagen att 
socialnämnden måste lämna ett medgivande innan ett familjehem 
kan ta emot ett barn som de inte är föräldrar eller 
vårdnadshavare för. Medgivandet kan inte lämnas förrän 
                                                           
121 Socialstyrelsen och Statens Invandrarverk, (1994), s. 41 
122 Socialstyrelsen och Statens Invandrarverk, (1994), s. 42 
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hemmet har blivit utrett.123 Trots detta har barn bott hos 
släktingar långt innan familjen har fått ett medgivande. Barnet 
har i de fall bott hos familjen innan det har kommit till 
socialsekreterares kännedom.124  
 
Jacob betonar att det görs mycket noggranna utredningar i de 
familjer som är kontrakterade. När det gäller släktinghem så ser 
man till att det ges tillräckligt med råd, stöd och hjälp eftersom 
det är vanligt att personerna som söker om medgivande inte har 
tagit hand om andras barn förut. I första hand ser Jacob till att 
barnet kommer till ett hem som har samma etniska och kulturella 
bakgrund, samma religion och språk. Men när barnet blir 
tonåring kan det uppstå konflikter mellan barnet och de vuxna 
och då kan det fungera bättre i ett ”infött svenskt hem” eller i ett 
grupphem, menar han.125 Detta visar att begreppet kultur 
fortfarande är en viktig del i kommuners bemötande och 
behandling av ensamkomna barn. Kulturella skillnader får här en 
stor betydelse i ungdomars identitetsutveckling. Vid problem 
mellan ungdomar och vuxna får ”kultur” en stor betydelse då 
lösningen tar fasta vid föreställningar kring begreppet kultur och 
kulturella skillnader. Lösningen tycks därmed finnas i 
familjehemmets  kulturella bakgrund.  
 

                                                           
123 Frodlund, (Stockholm, 2000),  s. 23 
124 Frodlund, (Stockholm, 2000), s. 24 
125 Anteckningar från intervju med Jacob, socialsekreterare, 020225 
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Introduktionsplaner 

Enligt Socialstyrelsen och Statens Invandrarverk är de 
kommunala introduktionsplanerna anpassade till vuxna 
flyktingar, vilket gör att det finns en svårighet i att använda dessa 
på ensamma barn.126 Det behövs förtydligas vad introduktionen 
innebär och vem som har ansvaret för denna. Det är även svårt 
att tolka utifrån uppföljningsarbeten av introduktionen om det är 
barnens vårdplan eller introduktion som har följts upp. Enligt 
Integrationsverket har olika myndigheter arbetat med att klargöra 
ansvaret mellan stat och kommun under framförallt den tid då 
asylansökan prövas. Men det krävs även metodutveckling och 
metodstöd för kommunaltjänstemännen som arbetar med vård, 
omsorg, introduktion och familjeåterförening. Kommunerna 
saknar i många fall mål- och policydokument för arbetet med de 
ensamkommande barnen.127 Kommunerna får endast bidrag och 
har ansvar för barnen upp till deras 18 års dag, vilket flera 
kommuner vill ändra på. Många barn kommer till Sverige i 16-18 
års åldern, vilket gör att de har rätt till vård under en mycket kort 
period. Dessa barn behöver även få stöd under en tid då de är 
vuxna. Kommunerna kan inte söka bidrag för kostnader efter det 
att barnet fyllt 18 år, men föräldrar har skyldighet att försörja ett 
barn upp till det att barnet är 20 år om det forfarande studerar på 
gymnasienivå. Det saknas en koppling mellan kommunerna och 
föräldraansvaret i ersättningsförordningen. Som kuriosa kan 

                                                           
126 Socialstyrelsen och Statens Invandrarverk, (1994), s. 45 
127 Integrationsverket, (2001),  s 5 
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nämnas att i Norge gäller motsatsen, där får kommunerna en 
ersättning tills ungdomen fyller 20 år.128  
 
Enligt Jacob har integrationen för många ungdomar som fyllt 18 
år blivit problematisk. De känner sig fortfarande ensamma och 
otillräckliga som vuxna. Under perioden 18-21 ska ungdomarna 
börja ta eget ansvar, vilket inte är så lätt då de har luckor med sig 
i bagaget. Han menar att socialen ser till att integrationen i skolan 
och fritid fungerar, men perioden efter 18 års dagen är minst lika 
svår för dessa ungdomar. Det har gått snett för många som han 
känner.129 
 
De brister som Integrationsverket funnit i introduktionen av 
barnen är bland annat dessa: 130 
• Utredningarna från Migrationsverket är ofta bristfälliga.  
• De långa väntetiderna som gör att ungdomarna delvis brutits 

ner innan de får påbörja introduktion.  
• Inga utarbetade riktlinjer och måldokument.  
• Otydligt förklarat hur ansvarsfördelningen ser ut mellan 

Migrationsverket, invandrarförvaltning, socialtjänst.  
• Behov av nationella riktlinjer för arbetet med återanknytning 

till hemlandet och familjeåterförening, även för att stödja 
socialnämnder och överförmyndarnämnder i arbetet. 

 

                                                           
128 Integrationsverket, (2001), s. 6 
129 Anteckningar från intervju med Jacob, socialsekreterare, 020225 
130 Integrationsverket, (2001), s. 14 
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Integrationsverket har bland annat följande förslag på åtgärder i 
kommuners arbete med ensamkomna barn:131 
• Registreringen av de ensamkommande barnen blir mer 

tillförlitlig.  
• Berörda myndigheter i samverkan tar fram nationella 

riktlinjer för att stödja kommunerna i deras arbete framför 
allt när det gäller: arbete med återanknytning till hemlandet 
och familjeåterförening, metod för att utreda, bedöma och 
stödja familjehem/släktinghem.  

• Myndigheter i samverkan med berörda NGO:s (Non 
Govermental Organizations) utarbetar metoder för bl.a. 
samverkan när det gäller kommunernas arbete i familj och 
återföreningsfrågor.  

• Berörda myndigheter i samverkan rekommenderar 
kommunerna att hålla samman vård och omsorg samt 
introduktionsinsatser.  

• Integrationsverket i samverkan med Socialstyrelsen får i 
uppdrag att genom nationell uppföljning belysa de 
ensamkommande barnens situation i vuxenlivet.  

 
Det finns hittills ingen nationell uppföljning som kan tala om hur 
de ensamkommande barnen i efterhand som vuxna upplevde sin 
situation eller hur de har det idag.132  
 

                                                           
131 Integrationsverket, (2001), s. 7 
132 Ibid., s. 14 
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Sammanfattning 

Med detta kapitel har jag velat visa hur flyktingskapet har fått en 
patologisk innebörd i både statlig och kommunal sektor. En 
enskild flyktingbiografi kan, med detta perspektiv, liknas med en 
sjukdomshistoria med insjuknande, behandling och 
tillfrisknande. Genom en så god behandling som möjligt ska 
flyktingen bli återställd/normal igen. I de rapporter jag har läst 
mig av har det framgått att kommuners introduktion av 
ensamkomna barn inte har fungerat på ett tillfredställande sätt, 
då det bland annat har funnits brister i utredningar och 
måldokument har saknats. Detta visar att synen på barnen har 
haft en betoning på deras flyktingskap som i sig är uttryck för ett 
utanförhållande. Betoningen på flyktingskapet har även präglat 
hur asylförhör med barnen går till då situationen vid förhöret 
kan ifrågasättas. I de två föregående kapitlen har jag försökt att 
presentera hur människor som flyr till Sverige institutionaliseras 
och i viss mån stigmatiseras som flykting. Flyktingskapet är i sig 
en kategori som har fått en viss betydelse och innehåll för 
berörda parter. Jag menar här att flyktingskapet definieras som 
en ”sjuk” kroppsdel som blir föremål för åtgärder vilket i sig 
förstärker synen på sjukdomen/defekten. Hur denna 
betydelsebildning har gått tillväga vill jag förklara utifrån en 
postkolonialistisk utgångspunkt. Det kommande kapitlet ska 
redogöra för hur kunskapsbanken om ”flyktingbarn” konstrueras 
och vilka konsekvenser det har gett i behandlingen av dessa barn. 
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Kapitel 5. Barn eller flykting? 
Detta kapitel visar hur behandlingen av ensamkommande barn 
är påverkad av definitionen av barnen, för är de barn eller 
flyktingar? I de dokument jag har läst har jag sett hur barn som 
flyr från sitt hemland och speciellt ensamkomna barn har fått en 
annan position i relation till den svenska staten än vad vuxna 
flyktingar har. Orsaken till detta är att flyktingbarnen är just 
barn och inte vuxna personer. Barnen är inte bara flyktingar 
utan också barn, barn med vissa rättigheter vilka är anslagna i 
Barnkonventionen. Barnens två positioner visar att barnen är 
något som olika aktörer har satt i relation till svenska staten. Det 
har skapats ett forum där barnets tillhörighet till det svenska 
samhället har problematiserats och vilka nationella rättigheter 
dessa barn har rätt till. Mina slutsatser är att det har funnits en 
svårighet i hanterandet av frågan När är barnet ett barn och när är 
det en flykting?   
 

Barnkommittén betonar att ett ensamkommande barn ”ska först 
och främst betraktas som ett barn och i andra hand som asylsökande.” 
Barnen får inte diskrimineras. Enligt kommittén får inte 
ensamkommande barn direktavvisas genom första 
asyllandsprincip eller till ett säkert tredje land i fall där det inte 
står klart att barnet möts av föräldrar eller släktingar. Kommittén 
anser att målet ska vara att barn ska kunna återförenas med sina 
föräldrar i hemlandet. Kommittén har en bestämd uppfattning 
att då ensamma barn ska placeras i hem bör de placeras i ett 
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familjehem eller i en familjeliknande miljö.133 Kommittén anser 
dock att de ensamkommande barnen alltför lätt klarar sig genom 
passkontrollen. Det är sällan någon frågar barnen vem det hör 
ihop med eller om de är släkt. För att barn som inte har något 
asylskäl ska slippa det lidande som resan till Sverige ofta innebär 
anser kommittén att arbetet ska ha en förebyggande karaktär. 
Med detta menas att gate-kontrollen vid flygplatser ska förstärkas 
och att resande ska kontrolleras direkt i transithallen.134  
 
Efter att ha läst Barnkommitténs utredning har jag upplevt att 
det har funnits en problematik eller paradox i synen på 
flyktingbarn. Barnkommittén menar att barn ska betraktas som 
ett barn i första hand och som en asylsökande i andra hand. Men 
hur har barnen betraktats i deras egen utredning? 
Barnkommittén anser att regleringen av invandringen ska väga 
tyngre än barnets bästa, vilket enligt min mening motsäger 
uttalandet att barnet ska betraktas som barn i första hand. Det 
innebär att invandringsflödet bestämmer om ett barn ska få sina 
rättigheter tillgodosedda. Kommittén betonar att de anser att 
barn bör kunnas sättas i förvar, vilket strider mot FN:s 
rekommendationer. Vad har fått störst betydelse vid denna åsikt 
– barns rättigheter eller intresset för återvändande? Kommittén 
anser att barnen alltför lätt kommer igenom passkontrollen, 
lösningen till det skulle vara hårdare gränskontroll. Här 
synliggörs hur en flyktingdiskurs har blandats med en 
barndiskurs. Flyktingdiskursen har haft en dominerande ställning 
                                                           
133 Barnkommittén, (1996), s. 73 
134 Ibid., s. 74 
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vilket har lett till att denna diskurs bestämt vilka handlingar, det 
vill säga åtgärdspaket som diskuterats ovan, som ska användas 
för att lösa barnets/samhällets problem.  
 
Rädda Barnen påtalar även det faktum att asylsökande barn 
endast har haft rätt till akut sjukvård, vilket bryter med 
Barnkonventionens artikel 24 som säger att barn ska ha tillgång 
till den sjukvård som övrig befolkning har tillgång till. Kravet för 
att erhålla mer än akut sjukvård är att personen ska vara boende i 
Sverige. Detta förfarande bryter dels mot artikel 22 som 
innehåller kravet att barn ska få ett ”lämpligt skydd och humanitärt 
bistånd vid åtnjutandet av de rättigheter som anges i denna konvention.” 
Varken i artikel 22 eller i artikel 24 står det att barnet måste vara 
bosatt i Sverige för att få tillgång till samma sjukvård som övriga 
befolkningen har. Anledningen till att hälso- och sjukvårdslagen 
har tolkats på detta sätt är att hälso- och sjukvård ska erbjudas till 
personer som är bosatta i kommunen. Personer som inte är 
bosatta i kommunen, men som vistas där, har rätt till akut 
sjukvård.135  
 
Rädda Barnen tar även upp asylsökandes rätt till utbildning. 
Dessa barn har inte en lika stor rätt till utbildning som svenska 
barn har, vilket strider mot Barnkonventionen. Asylsökande barn 
mellan 7 och 16 år har en rätt att gå i skolan, men det finns ingen 
skolplikt. För svenska barn innehåller en vecka 30-35 
studietimmar vilket kan relateras till asylsökande barn som endast 
har rätt till 20 timmar per vecka under det första året. Under 
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följande år har barnet rätt till 30-35 timmar. Kommunerna har 
rätt till 60 – 65%, av det belopp som ges för en elev i svensk 
grundskola, i statsbidrag för flyktingbarnet. Asylsökande 
ungdomar har inte samma rätt till gymnasieutbildning som 
svenska ungdomar. Det är Statens Invandrarverk som ansvarar 
för denna sysselsättning och inte kommunen.136 Rädda Barnen 
anser att asylsökande barn ska ha rätt till lika många timmar som 
andra barn och att de inte ska ingå i speciella särklasser under en 
längre tid. Ungdomarna ska dessutom vinna på att det är Statens 
Invandrarverk som har ansvar för gymnasietiden.137 
 
I Rädda Barnens utredning påtalas det än en gång att 
handläggarna i barnärendena saknar en barnkompetens. Det är 
endast i ett fåtal kommuner som det finns handläggare som 
endast jobbar med barnfrågor, i de flesta kommunerna arbetar 
man parallellt med ärenden som rör vuxna.138 Rädda Barnen 
anser att det saknas en hänsyn till barnets bästa vid 
direktavvisningar. Intressen som Dublinkonventionen139 får 
högre prioritet än hänsynstagande till barnet. Barnet blir därför ”i 
första hand en asylsökande och i andra hand ett barn.” Det finns 
fortfarande brister i barnkompetensen hos dem som utreder 
barnets asylärenden.140 

                                                                                                                
135 Sjögren, (1992), s. 30 
136 Ibid.,  s. 26 f 
137 Frodlund, (2000),  s. 28 
138 Ibid.,  s. 34 
139 Dublinkonventionen reglerar vilket land som ska pröva asylansökan. 
Regleringen tar hänsyn till ”första asyllandsprincipen”.  
140 Frodlund, (2000),  s. 9 



 83

 
Barnkonventionens artikel 22 handlar specifikt om flyktingbarn 
och har innebörden att flyktingbarn har samma rättigheter som 
andra barn. Ett ensamkommande barn ”skall […] ges samma skydd 
som varje annat barn som varaktigt eller tillfälligt berövats sin familjemiljö 
av något skäl.” Här är det alltså inga undantag. På Invandrarverket 
gäller att fall med ensamkommande barn ska behandlas med 
förtur och att familjeåterförening eftersträvas.141 I 
Barnkommitténs utredning står det att ensamkommande barn 
ofta är oroliga och vet i många fall inte i vilket land de är i. Ofta 
är det vuxna som har beslutat om att barnet ska flytta till ett 
annat land. Det är ofta svårt att hitta föräldrarna som av olika 
skäl inte kan ge sig till känna. Det är få barn som kan uppvisa 
tillräckligt skäl för asyl. Barnet kan ha skickats iväg för att ge 
resten av familjen större chanser att få komma till Sverige. Andra 
hoppas själva på en bättre framtid med mer valmöjligheter eller 
att få det bättre ur ett ekonomiskt perspektiv och att kunna ge 
sin familj ett ekonomiskt stöd. Barnen reser sällan helt själv utan 
har ofta någon vuxen med sig, exempelvis en släkting som 
hjälper dem genom passkontrollen.142 
 
Det är inte endast kring ”flyktingskapet” som det skapas en 
kunskapsbank utan kunskap skapas även kring vad som innebär 
att vara ”flyktingbarn”. Flyktingbarn som kategori är i sig självt 
en konsekvens eller följd av diskursen kring ”flyktingskapet” 
men också av diskursen kring ”barn”. Till diskursen om 
                                                           
141 Barnkommittén, (1996), s. 72 
142 Ibid., s. 72 
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flyktingbarn hör dess tillvaro i hemlandet som ofta anses vara 
turbulent och besvärlig, barnets språkproblematik, kulturella 
skillnader som ska hanteras, skolgång, utveckling och anpassning 
till samhället. Flyktingbarnet hamnar här i en komplex situation 
då barnets tillvaro regleras både utifrån Utlänningslagen och 
Barnkonventionen vilket kan innebären konflikt mellan 
motstridiga röster.  
 
Integrationsverket lyfter fram en viktig aspekt när det gäller 
definierandet och mottagandet av de ensamkomna barnen, för 
vad är de och vad behöver de? Då det idag inte tycks vara klart om 
de är här i egenskap av barn eller flyktingar så har en 
problematisk situation uppkommit. Vad är det för slags 
introduktion barnen behöver i samhället och vem bör ha ansvar 
för den? Det är frågor som bottnar i en definitionsproblematik. 
Då kommunerna saknar policydokument för arbetet med barnen 
kan finnas det en risk för att barnen glöms bort, de hamnar 
mittemellan de berörda instanserna. Att det saknas policy om hur 
kommunernas arbete ska bedrivas anser jag vara en fara för 
barnens rättigheter.  
 
Om ett barn är skilt från den ena eller från båda föräldrarna har 
det rätt att ”upprätthålla ett regelbundet och personligt förhållande till och 
direkt kontakt med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets 
bästa”. Sverige ska skydda och bistå ett barn för att spåra 
föräldrarna eller andra familjemedlemmar i syfte att barnet ska 
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kunna återförena sig med sin familj.143 Trots detta anser 
Barnkommittén att barnets bästa måste vägas med ”samhällets 
intresse av att reglera invandringen och att barnets bästa därför inte ensamt 
kan vara utslagsgivande på detta område.144   
 

Hänsyn till dessa andra omständigheter kan leda till att 
åtgärder som i och för sig inte är det allra bästa för 
barnet ändå måste godtas. Sveriges intresse av att reglera 
invandringen innebär att människor kan avvisas även om 
förhållandena i hemlandet är sämre än i Sverige och 
detta kan också drabba barn. Kravet i artikel 3 bör anses 
tillgodosett om barnets bästa beaktas i avgörandena och 
tillmäts stor vikt.145 

 
Vid studien gjord av Socialstyrelsen och Statens Invandrarverk 
fanns det inte någon tillförlitlig statistik på hur många ensamma 
flyktingbarn som vistades i kommunerna. Detta berodde på att 
vissa hade blivit myndiga eller återförenats med familjen.146 
Enligt Rädda Barnen så var det först 1988 som dåvarande 
Statens Invandrarverk började föra statistik över de ensamma 
flyktingbarnen.147  Här görs det tydligt hur ingen myndighet har 
haft intresse för att följa upp barnen och utöka statistiken.  
 
Eftersom de olika myndigheterna har olika uppgifter och tar 
över ansvaret för barnet vid olika tidspunkter får Jacob som 
handläggare agera ”spindeln i nätet”. Migrationsverket har ansvar 

                                                           
143 Barnkommittén, (1996), s. 32 
144 Barnkommittén, (1996),s. 51 
145 Ibid., s. 68 
146 Socialstyrelsen och Statens Invandrarverk, (1994), s. 15 
147 Sjögren, (1992), s. 11 
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för barnet och samarbetet med de andra myndigheterna under 
asyltiden och Integrationsverket tar över ansvaret då barnet har 
fått uppehållstillstånd. Kommunerna får då ett ansvar att barnen 
erhåller en bra vård och får ett omsorgsprogram.148  
 
En anledning till att det har varit brister i kommunens 
uppföljningar av familjehem kan enligt Jacob vara dålig kontakt 
med familjen. Detta förklarar han med att när ett barn fungerar 
bra i skolan, boendet och på fritiden kan det kännas onödigt att 
följa upp barnet. Familjen kan uppleva en kränkning i deras 
hemmiljö om socialsekreterare hela tiden ska se hur barnet har 
det. Men om barnet kommer till honom och säger att de vantrivs 
görs det familjehemsbesök och regelbundna träffar. Jag frågade 
då vad han tror om orsakerna till de övriga brister som har 
funnits i kommunernas arbete med de ensamkommande barnen. 
Han menar att synen på barnet och synen på ansvaret för barnen 
är den största betydande faktorn för hur de blir mottagna.  

 
”Ja det bygger ju på hur man ser på de här barnen, att 
dessa barn kommer hit och vi har skyldighet genom 
socialtjänstlagen att se till att de här barnen få en bra 
vård och uppfostran men det kan hända att i vissa 
kommuner så har de inte tillräckliga resurser […] men 
det kan variera från kommun till kommun att man har 
kanske inte tillräckligt med resurser att utbilda eller 
kompetent någon tjänsteman som vill kanske ta över.”149 

 

                                                           
148 Anteckningar från intervju med Jacob, socialsekreterare, 020225 
149 Ibid. 
. 
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Enligt Anna på Migrationsverket har det skett en 
”normalisering” i lagstiftningen som berör ensamkomna barn, 
vilket framförallt gäller i skolan och rätten till vård. Hon 
uttrycker det så att utländska barn tas emot av samma 
expertmyndigheter som svenska barn, vilket bland annat gäller 
sjukvård och skola. På det sättet har Barnkonventionens 
diskrimineringsförbud beaktats utifrån flera perspektiv. 
Migrationsverket har också haft en del i detta arbete, men arbetet 
har stagnerat lite då mycket tid har gått åt att informera 
massmedier på senaste tiden. Jag frågade Anna om hon anser att 
de ensamkommande barnen har betraktats som barn eller 
asylsökande och hon svarade med att när hon började på verket, 
under mitten av 1980-talet, så betraktades barnen inte alls. Fast 
då var det polisen som utredde ärendena och personalen på 
Migrationsverket, hade som regel, endast fokus på asylskälen. De 
ensamkommande barnen kom i fokus för att de inte kunde 
betraktas som något bihang. Under 1980-talet kom det också 
barn som hade tydligt giltiga asylskäl, vilket inte är så vanligt idag. 
Detta gjorde att fokus lades på barnens asylskäl och barnen fick 
ofta ett snabbt uppehållstillstånd. Idag då det sällan handlar om 
beslut om asyl utan om andra humanitära aspekter där barnets 
sociala situation hamnar i blickfånget blir det relevant att ställa 
frågan om Migrationsverket ska ägna sig åt social utredningar 
eller om andra myndigheter är bättre lämpade för detta 
ändamål.150 
 

                                                           
150 Anteckningar från intervju med Anna på Migrationsverket, 020226 
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Det speciella barnet 

Det som är gemensamt för dessa barn är att deras situation är 
otrygg. Barnen är helt utlämnade i en främmande situation och 
många av dem har svåra upplevelser i bagaget. Samhället ska 
därför uppmärksamma dessa barn.151 Enligt Socialstyrelsen och 
Statens Invandrarverk ska de ensamkomna barnen betraktas som 
barn med speciella behov av stöd. Barnens bakgrund har 
föranlett att de är i en speciell situation och behöver därför 
särskild hjälp. Enligt Integrationsverket kommer det drygt 300 
ensamkommande barn per år till Sverige som söker asyl, en stor 
andel får också stanna i Sverige. Integrationsverket anser inte att 
gruppen är särskilt stor, men även denna myndighet anser att det 
är viktigt att lyfta fram barnens särskilda behov. Enligt 
Integrationsverket har barnen ofta en stor uppgift när de 
kommer till Sverige, de ska utbilda sig och försöka få hit resten 
av familjen. Integrationsverket ser brister i kommunernas 
mottagande och i introduktionen av barnen. Bristerna finns 
framförallt i mål, metodstöd och policy.152 
 
I Socialstyrelsens Meddelandeblad från 1992 framgår att det finns 
liten kunskap om ensamkommande barn, trots att det som 
förenar barnen är en otrygg situation och att de ”kräver en 
särskild uppmärksamhet från socialnämndens sida.”153 Några år senare 
skriver emellertid Barnkommittén att det finns mer kunskap om 

                                                           
151 Socialstyrelsen och Statens Invandrarverk, (1994), s. 11 
152 Integrationsverket, (2001), s. 5 
153 Socialstyrelsen, (1992) s. 2 
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ensamkommande barn än vad som finns om barn i familj. 
Barnkommittén anser därför att det finns en fara i att barn i 
familj kan glömmas bort då det sker utvecklingsarbete i 
utredningar av ensamkommande barn. Här framträder bilden av 
det ensamkommande barnet som ett speciellt barn och som 
skiljer sig från barn i familj. De ensamkomna barnen är 
ensamma i flera bemärkelser, två tredjedelar av de kommuner 
som var med i undersökningen uppgav att barnen saknade 
sociala kontakter och stöd. Socialstyrelsen och Statens 
Invandrarverk föreslår därför att alla barn erbjuds en 
kontaktfamilj enligt socialtjänstlagen.154 

 
Nu kommer jag att presentera Akt B som enligt min tolkning 
bland annat visar på kulturella skillnader och flyktingskapet som 
en sjukdom. I Akt B syns en diskurs om det svenska samhället 
som enligt mig visar på ett statiskt samhälle. Likaså framträder i 
denna diskurs ett speciellt barn. Akt B handlar om Muhammed 
som av personal vid ett grupphem anses ha brist på sociala 
relationer och en problematisk inställning mot vuxna. I akten 
framgår det att Muhammed inte kan ta till sig svenska skrivna 
och oskrivna regler. ”Det svenska samhället” framträder i akten 
som ett statiskt och oföränderligt samhälle. Barnet framställs 
som en asocial individ som inte själv innehar någon social 
kompetens. I akten finns ingen reflektion på definitionen av 
social kompetens eller dess kulturella prägel. Barnet får därmed 
rollen som ”avvikaren”, den som inte har anpassat sig till de 
svenska normerna. Nedan följer citat från denna akt. I det sista 
                                                           
154 Socialstyrelsen och Statens Invandrarverk, (1994), s. 8 
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citatet synliggörs hur barnets behandling präglas av hjälpinsatser 
som ska bidra till att Muhammed ska bli ”normal”.155 
 

”Muhammed upplevs ha en relativt liten social 
kompetens för att klara sig ensam i Sverige. Han har 
svårt att ta till sig de svenska förhållningssätt som krävs 
som ex. att passa tider, hålla sig till fastlagda regler etc. 
Muhammed behöver mycket hjälp med att förstå varför 
det är viktigt för honom att ”anpassa sig” efter gällande 
normer och regler i Sverige, såväl skrivna som oskrivna.” 
 
”Muhammed har sporadiska kontakter med redan 
utflyttade […] pojkar men hela hans sociala nätverk är 
undermålig och näst intill obefintlig. Detta är mycket 
oroande.” 
 
”I och med att Muhammed också är känslig för 
förändringar är det av stor vikt att Muhammed erbjuds 
en egen boendeform SNARAST, så att Muhammed får 
hjälp och stöd av den personal som finns idag, som han 
har förtroende för.” 
 
”Vi anser att det är av största vikt att Muhammed erhåller en 
vuxenkontakt/kontaktperson som han redan har en 
upparbetad relation till p.g.a. ovan nämnda faktorer. 
Muhammed kommer att ha ett mycket stort behov av 
denna persons insatser och vi anser att Muhammed ha 
behov av stöd flera timmar per dag. Det är mycket angeläget 
att grupphemmet […] bedömning av Muhammeds 
situation beaktas och att hans behov tillgodoses 
maximalt.”156 
 

I akt C återges en beskrivning av ett samtal mellan Muhammeds 
syskon och en myndighetsperson. Boendeenheten där 
Muhammed bor har klagat på att han inte klarar sin skolgång, sitt 
                                                           
155 Muhammed är ett fingerat namn. 
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boende och de regler och normer som boendet kräver av 
honom. Denna akt speglar hur synen på barnet utmärks av en 
diskursiv krock mellan barnet och flyktingen. I akten synliggörs 
hur barnet är ett ”barn” så länge det sköter sig och anpassar sig 
till gällande normer och regler. Akten gör det tydligt hur barnet 
balanserar mellan att vara barn och flykting och där ett oönskat 
beteende förstärker barnets roll som flykting. I akten framgår det 
att till Muhammeds syskon vill ha Muhammed hos sig, vilket inte 
myndighetspersonen instämmer i. Skälet är att vid en placering i 
syskonhemmet går det inte att ha den insyn i Muhammeds liv 
som grupphemmet kan ha där han nu bor. Myndigheten vill 
däremot göra efterforskningar efter Muhammeds mamma för att 
kunna göra en familjeåterankytning i hemlandet. Syskonet menar 
att modern kanske inte kan försörja Muhammed vilket 
myndighetspersonen argumenterar mot med hänvisning till att 
släktingar kan hjälpa modern med detta ändamål. 
Myndighetspersonen kommenterar detta med att Muhammed 
har haft sina chanser att förbättra sitt beteende, ”han har nu bränt 
sina skepp”. I denna fras synliggörs diskursen om flykting/barn på 
ett mycket tydligt sätt. Muhammed har glidit över gränsen mellan 
barn och flykting och kan på så sätt lämnas över till någon 
annans ansvar. Svenska myndigheter besitter en slags dubbel sits 
då en anledning till att syskonet inte får ta emot Muhammed är 
att det inte kan tillämpas en fullgod insyn i Muhammeds liv 
medan en sådan insyn skulle vara omöjlig om han skickades till 
sin mamma i hemlandet. Nedanstående citat är hämtade från akt 
C. 
                                                                                                                
156 De fyra citaten är hämtade från Akt B, Socialförvaltningen 
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”Han tar inte till sig de regler som sätts uppför honom så 
att hans vistelse samt boende i Sverige skall ha en rimlig 
chans att fungera. Undertecknad har även samtalat med 
Muhammed som har en attityd mot vuxna som är 
mindre bra, han vill inte ta till sig det man säger till 
honom utan gör upp egna regler för sig.”157 
 
”Undertecknad finner att det är moderns ansvar men 
[syskonet] håller inte med om detta. Hon kanske inte ens 
kan försörja Muhammed. Undertecknad finner att 
modern med största säkerhet har 
släktingar/klanmedlemmar som hjälper henne och då 
måste det ju finnas en chans för Muhammed att få hjälp 
också när han är tillsammans med sin mamma? 
[Syskonet] vill inte tillstyrka detta, tycker fortfarande att 
vi skall ge honom en andra chans. Undertecknad 
meddelar [syskonet] att Muhammed har fått många fler 
chanser än många andra och att han nu bränt sina 
skepp.”158 
 

Nedanstående akt D visar på ett statiskt ”svenskt samhälle” då 
det ges instruktioner för hur ett ”normalt” liv fungerar i Sverige. 
Akten är en individuell arbetsplan för personer som behöver 
social träning. På samma rad som nedanstående rubriker 
(exempelvis brödbakning) finns ett utrymme för datum och 
signatur som fylls i när barnet har informerats om 
ämnesområdena.  

 
Individuell arbetsplan för social träning159 
Mat 

                                                           
157 Citat hämtat från Akt C, Socialförvaltningen 
158 Citat hämtat från Akt C, Socialförvaltningen 
159 Citat hämtat från Akt D, Socialförvaltningen 
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Tillsammans med personal upprätta matsedel, laga mat 
med tillhörande uppgifter. Matinköp och prisorientering. 
Svensk dukning och bordsskick. 
 
Brödbakning 
Enkla recept på matbröd. 
 
Näringslista 
Kort orientering om bra/dålig mat. 
 
Diskning 
Lära sig att diska kastruller, glas och porslin för hand 
 
Tvätt 
Sortera tvätt, olika tvättprogram, tvättstugerutiner. 
Tvättkorg på rummet 
 
Stryka 
 
Städning 
Toalett, ordning i rummet, plocka upp efter sig, putsa 
fönster, dammsuga, byta dammsugarpåse och torka golv 
 
Klädinköp 
Informera om skillnader mellan dyra och billiga kläder 
 
Banken och posten 
Minutenkort, kösystemet och olika blanketter. 
 
Försäkringskassan 
Kösystemet och olika blanketter 
 
Biblioteket 
Låna böcker, läsa tidningar 
 
Telefon 
Hur man svarar och presenterar sig. Kunna hitta rätt i 
telefonkatalogen. Kunna viktiga nummer. Kostnader. 
 
God man 
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Varför?? Försöka hålla kontakt. 
 
Föreningsliv 
Bli medlem i någon förening 
 
Skolan 
Passa tider, sköta närvaro, meddela sjukdom, visa 
intresse på lektioner och läsa sina läxor. 
 
Personlig hygien 
Tandborstning, duschning, byte av kläder och 
sängkläder. Duschning i skolan ett problem? Svensk 
oblygsel. 
 
Tider 
Svenskt synsätt på tider. Ute tider vardagar/helger. Tala 
om var man går och när man kommer hem. Inte sova 
borta i skolveckor. Ringa hem om man är försenad. 
 
Svensk lagstiftning 
Kort orientering om t.ex. när man är straffmyndig, 
sexuellt umgänge, smittskyddslagen, 
underhållningsskyldighet, prostitution, våld och hot om 
våld. När man får rösta, allemansrätten, trafikförseelser, 
snatteri, droger etc.  
 
Egen lägenhet 
Diskutera kontrakt, ansvar, möbler, kostnader. 
 
Kulturgrammatik 
Diskutera koder, skrivna regler, förhållningssätt i Sverige. 
Jämföra och diskutera skillnader. 

 
Dessa olika moment som Socialförvaltningen går igenom med 
ungdomen visar inte bara på en spänning och kombination av 
diskurser utan momenten kan även ses utifrån ett 
maktperspektiv. De moment som lärs ut kan ses som 
disciplinerande regler som är till för att kontrollera barnets 
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levnadssätt. Tydliga exempel på disciplineringsmomenten är 
tidsanpassningen och hur man svarar i telefonen då de påverkar 
barnet utifrån både ett tids- och rumsperspektiv. 
 

Invandrarskap och utanförskap  

Av de 16 ungdomar som ingick i Socialstyrelsen och Statens 
Invandrarverks undersökning umgicks de flesta med personer 
från sitt eget hemland eller andra invandrarungdomar på fritiden. 
De hade inte hunnit komma in i ett socialt sammanhang där det 
var naturligt att umgås med svenska ungdomar. Ungdomarna 
betonade ändå en svårighet när det gällde att umgås med svenska 
vänner. Det gällde bland annat språkproblem, men även att en 
del känner att de måste välja sida. Vem ska de identifiera sig 
med? En somalisk flicka uttrycker sig så här: 
 

”[…] Tror hon att hon är svensk? Men jag vet att jag 
aldrig blir svensk i hela mitt liv. Jag blir inte svensk även 
om jag skulle bo här i tio eller tjugo år. Jag kommer alltid 
att var invandrare. Även om jag skulle vara född här. 
Man är svart. Man är inte svensk. Man räknas som 
invandrare i alla fall.”160 

 
Enligt Socialstyrelsen och Statens Invandrarverk har 
ungdomarna i studien problem som är typiska för flyktingskapet. 
De har traumatiska minnen, vissa har skuldkänslor för att de inte 
har kunnat leva upp till anhörigas förväntningar. Ungdomarna 
känner sig ensamma, trots att de har vänner runt omkring sig. 

                                                           
160 Socialstyrelsen och Statens Invandrarverk, (1994), s. 37 
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”Vissa känner att de inte lever, de existerar i ett undantagstillstånd”. Det 
föreslås därför att samhället ska ge ungdomarna ett stöd i form 
av en personlig kontakt och tillfällen där ungdomarna känner 
gemenskap.161 
 
Akt A är indelad i fyra olika stycken; ”bakgrund”, ”aktuell 
situation”, ”sammanfatting och bedömning” och ”vårdplan”. I 
stycket ”aktuell situation” står det att barnet har det 
problematiskt i skolan: ”Stora svårigheter finns också i skolan och med 
jämnåriga kamrater.”  En skolkurator ringer till socialen och 
meddelar att Fatima skolkar från skolan. Fatima hamnar ofta i 
konflikt med klasskamrater och förstör för många andra. 
Utredaren pratar därefter med Fatima.162 
 

”Utredaren samtalade med Fatima om hennes beteende 
och uppförande i skolan och på fritiden. Fatima berättar 
att hon känner sig utanför och ensam.”163  

 
Denna mening visar att samhället lägger fokus på barnets 
beteende och att det är barnets ursprung och erfarenheter som 
anses vara orsaken till den problematiska situation som har 
uppkommit.  
 

                                                           
161 Ibid., s. 40 
162 Fatima är ett fingerat namn. 
163 Citat från Akt A, Socialförvaltningen 
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Kulturkrock och barn 

Barnkommittén menar att barn som söker uppehållstillstånd inte 
slutar att vara barn vid tillståndsprövningen utan har ”samma 
grundläggande behov av omvårdnad och skydd, av kontinuitet i relation till 
sina föräldrar och respekt för sin integritet som andra barn.” Kommittén 
vill dock göra ett tillägg för ”barn från andra kulturer,” då 
kommittén anser att det krävs respekt för den kultur som barnen 
har med sig.  
 

”Mötet med ett barn som söker uppehållstillstånd är ett 
kulturmöte och bedömningen av barnets 
bästa måste bygga på medvetande och kunskap om såväl 
mottagarlandets som barnets kultur. Kulturen är det 
filter genom vilket vi tolkar och värderar verkligheten. 
Händelser, beteenden och upplevelser ses och tolkas 
utifrån det kulturmönster som finns inbyggt i oss och i 
den meningen är alla människor etnocentriska, vilket är 
en nödvändig strukturering av verkligheten som annars 
skulle bli kaotisk. Man betraktar därmed sitt eget sätt att 
leva sina egna grundläggande värderingar som det rätta, 
det riktiga. Andra livsmönster, andra kulturer upplevs 
som avvikelser från det normala. 
Familjestruktur, samlevnad och barnuppfostran är de 
mest centrala delarna i alla kulturer. Det är genom 
barnuppfostran som kulturen förs vidare och får 
möjlighet att överleva. Den egna kulturen kan därför 
upplevas som bäst för alla barn.” 164 

 
 
Detta citat visar på den problematik som begreppet kulturella 
skillnader kan föra med sig. Här framförs åsikten att det kan vara 

                                                           
164 Barnkommittén, (1996), s. 43 
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svårt att förena olika kulturer eftersom det innebär att förena 
olika perspektiv på verkligheten. Att den egna kulturen kan 
upplevas som bäst för alla barn visas i hur 
familjehemsplaceringen ofta går till.  
 
Kulturkonflikt framkommer även i de akter jag har läst. Jag har 
kunnat urskilja tre olika kärnpunkter i akt A vilka är ensamhet, 
kulturkonflikt och kriminalitet. De första orden i stycket ”aktuell 
situation” betonar kulturella och religiösa olikheter:  
 

”[I släkthemmet] levde [man] strängt muslimskt och 
[barnen] kom ofta i konflikt med mannen i 
familjehemmet och började revoltera mot de stränga 
reglerna.”165 

 
Denna mening kan symbolisera aktens innehåll i stort, 
meningens innehåll antyder att  barnen hamnar i en 
kulturkonflikt då den svenska kulturen är så pass olik deras 
kultur i hemlandet. Till denna mening går det dock att ställa 
några frågor, vad menas till exempel med begreppet muslimskt? 
Att dessutom värdera begreppet muslimskt med strängt innebär i 
sig ett ytterligare steg i strävan att kategorisera barnens kultur. 
Jag ser detta som ett sätt för Sverige att typifiera det muslimska 
och ge det ett innehåll. Genom att skriva strängt muslimskt formas 
ett avståndstagande mellan ”vi och dem” vilket formar läsningen 
av resten av dokumentet. Här framkommer det outtalade, det 
som är dolt för läsaren. Med detta menar jag att det som är 
strängt muslimskt och regler som anses vara stränga kan inte 
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vara det i relation till sig själv utan endast till motsatsen. 
Motsatsen är inte uttryckt i ord utan finns där som intet, det är 
det som klassas som det ”normala”. Men samtidigt som läsaren 
betraktar meningen så framkommer det som inte står. Att 
barnen kommer i konflikt med mannen i familjehemmet 
förklaras med att familjen lever strängt muslimskt. Det 
muslimska livet strider mot den ”svenska livsföringen” som 
betraktas som något enhetligt. I avsnittet ”Sammanfattning och 
bedömning” betonas bland annat barnens kulturkonflikt igen.  
 

”Utredaren gör den bedömningen att [barnen] saknar 
kunskap eller känsla för vilka regler som gäller i det 
svenska samhället. När det gamla livet med sin stränga 
moral och struktur upphör, har det inget att sätta i dess 
ställe. De behöver nu få lära sig vilka regler och normer 
som gäller i ett västerländskt samhälle, men också få 
kunskaper och färdigheter för att klara ett liv på egen 
hand.”166 

 
Detta stycke visar återigen på att det svenska samhället har en 
enhetlig struktur som inte går att förändra.  
 
Den lösning på barnets problem som Socialförvaltningen 
föreslår går ut på att de ska få mer kontakt med vuxna, så 
utredaren tillsammans med barnens god man letar efter ett 
passande hem. De hittar ett hem med personal som ”har lång 
erfarenhet från arbete med svåra ungdomar på SIS-institution.” Detta 
hem har tillgång till både psykolog och psykiatrikonsult. 

                                                                                                                
165 Citat från Akt A, Socialförvaltningen 
166 Citat från Akt A, Socialförvaltningen 
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Utredaren anser att detta hem kan bedöma vad barnen behöver 
för att ”kunna leva ett bra liv i Sverige”. Personalen kan vara goda 
förebilder för barnen och ”hjälpa dem igenom den kulturkonflikt de 
befinner dig i. [Barnen] behöver tydliga normer och gränser för vad som är 
tillåtet i Sverige.”  I vårdplanen står det att utredaren anser att 
barnen ”behöver kvalificerad hjälp och stöd för att förändra sitt beteende 
[…].” Återigen betonas barnens kulturkonflikt:  
 

”[Barnen] behöver lära sig tydliga regler och normer som 
gäller i ett västerländskt samhälle, men också få 
kunskaper och färdigheter för att klara ett liv på egen 
hand.”167 

 

Trauman och ”Expertisen” om barnen 

Efter resultatet i en rapport som Socialstyrelsen gjorde 
(Flyktingbarn i Sverige 1990/91) har Socialstyrelsen och Rädda 
Barnen konstaterat att både barn som har krigstraumatiserade 
erfarenheter och ensamma flyktingbarn behöver en särskild 
uppmärksamhet av Socialtjänsten. Uppmärksamhet bör även 
riktas på barn som kommer till Sverige i tonåren, eftersom det 
kan finnas svårigheter att genomföra gymnasiestudier. Enligt 
Socialstyrelsen finns det en stor risk att de kan "hamna 
utanför samhällets gemenskap, att bli långvarigt arbetslösa, att dras in 
i negativa gängbildningar".168 Jacob säger att förutom att de 
ensamkommande barnen känner sig ensamma har de många 

                                                           
167 Citat från Akt A, Socialförvaltningen 
168 Sjögren, (1992), s. 34 
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skuldkänslor på grund av att de saknar sina kamrater, grannar 
och skolkompisar som de har lämnat bakom sig. Barnen känner 
att de själva har fått det bättre materiellt medan andra är kvar i 
hemlandet, ”varför jag och inte mina kompisar?”.169 
 
När det gäller asylprocessen har flera barn fått ett tidsbestämt 
uppehållstillstånd i väntan för att få ett beslut om permanent 
uppehållstillstånd. Barnpsykiatriker har dock benämnt denna 
situation som en ”väntrumssituation” vilket skapar en psykisk 
press som kan ge skador för livet. Då det dock inte ska tas allt 
för snabba beslut i dessa ärenden bör själva förfaringssättet ses 
över.170  
 

Sammanfattning 

De två föregående kapitlen har varit ämnade att demonstrera hur 
synen på flyktingen/flyktingbarnet har fått praktiska 
konsekvenser. Det föreliggande kapitlet har handlat om hur 
flyktingbarnet har placerats mellan två diskurser där de olika 
diskurserna drar barnet åt olika håll. Även om berörda 
myndigheter till stor del har varit överens om att barnets 
”barnskap” ska betonas mer än flyktingskapet så har 
flyktingskapet ändock legat som ett raster över synen på barnet. 
Vid den empiriska genomgången har ”det svenska samhället” 
presenterats som något fast och statiskt. Även om Sverige har en 

                                                           
169 Anteckningar från intervju med Jacob, socialsekreterare, 020225 
170 Frodlund, (2000),  s. 32 
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integrationspolitik så är verkligheten framställd så för flyktingar 
att de måste ta till sig svenska normer och regler för att klara att 
leva i detta samhälle. I detta kapitel presenterades en social 
handlingsplan som får avsluta uppvisandet av denna 
samhällsbild. Då en diskurs om flyktingen har haft företräde i 
synen på de ensamkommande barnen har det påverkat 
myndigheters syn på dessa barn. Det har skapats en 
kunskapsbank kring dessa barn vars innehåll är starkt påverkat av 
diskursen om flyktingen. Här finns bland annat uppfattningen att 
barnens ”kulturella resa” kan påverka barnen negativt. De 
ensamkomna barnen framställs som speciella barn. Dokumenten 
berättar att dessa barn har genomgått svåra trauman i hemlandet 
och genomgår identitetskriser i det nya samhället de kommer till. 
Jag vill dock ifrågasätta var identitetskrisen ska sökas, fokus kan 
förflyttas till ett samhällsperspektiv. Det svenska samhället har 
en identitetskris då det inte kan identifiera sig med dess egna 
barn. Ensamkomna barn är speciella då de utmärks av den 
diskursiva problematik som de befinner sig mitt i.  
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Kapitel 6. En diskursiv tvekamp 
Jag har med min studie velat visa vad ensamkommande barn har 
förknippats med hos berörda parter. Mitt empiriska material 
visar hur ensamkommande barn i samband med att de anländer 
till Sverige formas diskursivt till flyktingbarn och som sådana 
relateras de till nationens normalitet och stabilitet. På sätt och vis 
bringar ”flyktingen” och ”flyktingbarnet” kaos i den nationella 
identiteten. Migrationsverket arbetar efter policyn att 
familjeåterförening ska ske i hemlandet, vilket kan ses som ett 
sätt att omforma kaos till ordning. Denna policy synliggör även 
vilken betoning ursprungslandet har i diskursen om flyktingen. 
Flyktingen exkluderas på detta sätt från den nationella 
tillhörigheten och ”vi” och hänvisas till de Andra. 
 
Vid frågor som berör ensamkomna flyktingbarn har två områden 
framhävts, barnskapet och flyktingskapet. Enligt min mening har 
det skett en ”flyktingisering” av barnen då flyktingskapet har 
betonats mer än barnskapet. Röster i mitt material har dock velat 
förändra denna bild och efterlyst nya metoder för att arbeta med 
dessa barn. Ett resultat av att det har funnits två diskurser, eller 
olika sätt att prata om barnen, har varit otydliga regler och 
riktlinjer. Som exempel har det funnits brister i måldokument för 
kommuners introduktionsarbete. Ett annat exempel på regler är 
de som handlar om förvartagande av barn då reglerna inte är 
desamma för svenskfödda barn. Ensamkomna barn har 
exkluderats från en nationell gemenskap då flyktingskapet 
betonats mer än barnskapet. Barnen har därmed hanterats i 
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enlighet med en diskurs om  flyktingar som i sig hänger samman 
med en diskurs om nationalitet som bygger på att en skillnad 
mellan ”vi” och ”de” upprätthålls. 
 
Jag har speglat den bild av ”det svenska samhället” som lyfts 
fram i mitt material. Denna bild har varit statisk vilket jag bland 
annat åskådliggjort genom en mall för social träning som 
Socialförvaltningen har arbetat efter. Uppfattningen om ett 
statiskt svenskt samhälle är en del av en diskurs om nationen. 
Detta har styrt hur konstruktionen och hanteringen av barnen 
har gått till. Ett annat område som också är en del av diskursen 
om nationen är kultur. Detta begrepps relevans för behandlingen 
av barnen har diskuterats och ifrågasatts av olika källor i mitt 
material, men begreppet har ändå kunnat användas som en 
distinktion mellan vi och de.  
 
Jag har förespråkat hur flyktingskapet har fått en patologisk 
innebörd då dess förlopp kan liknas med ett sjukdomsförlopp 
med insjuknande, behandling och tillfrisknade i åtanke. Målet 
med behandlingen är att flyktingen ska bli återställd. Jag har 
uppfattat att flyktingskapet har essentialiserats och det har 
skapats en kunskapsbank om vad som inbegrips i 
flykting/invandrarskapet. Kunskapsbanken medför en 
expertkunskap och expertiser som kan förstå flyktingar och tala å 
deras vägnar. En kunskapsbank har även bildats kring vad som 
innebär att vara ”flyktingbarn”. Flyktingbarn som kategori är i sig 
självt en konsekvens eller följd av diskursen kring 
”flyktingskapet” men också av diskursen kring ”barn”. 
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Flyktingbarnet hamnar här i en komplex situation då barnets 
tillvaro regleras både utifrån Utlänningslagen och 
Barnkonventionen vilket kan innebären konflikt mellan 
motstridiga röster. De ensamkomna barnen har framställts som 
speciella barn, då de bär med sig svåra trauman i ryggsäcken och 
har särskilda behov av vård. Deras bakgrund kan resultera i 
identitetskris i tonåren.  Jag vill dock att fokus ska förflyttas till 
ett samhällsperspektiv och belysa den identitetskris som 
samhället har som visar sig i en svårighet att identifiera sig med 
dessa barn. 
 

Nationell identitet – att ge nationen en 

mening 

I det teoretiska avsnittet förklarade jag att begreppet nationell 
identitet är föreställningar om att ett folk har gemensamma drag. 
Enligt min mening är nationell identitet en frukt av den 
västerländska konstruktionen av ”nation”. Föreställningar om 
nationens gränser har påverkat vad den nationella identiteten ska 
betyda och innehålla för invånarna och således påverkat 
uppfattningen om vilka som står utanför och innanför den 
nationella gemenskapen. Jag vill hävda att även om nationell 
identitet framstår som något naturligt och självklart är det en 
konstruktion som är en del av en diskurs om nationen. Det är 
genom människans språk som den nationella identiteten har fått 
sin betydelse och värdeladdning. Det är genom språkets 
konstruktion med binära oppositioner i åtanke som har påverkat 



 106

vad som inbegrips i nationell identitet. Därmed är det inte sagt 
att den nationella identiteten inte har ett värde för de som 
föreställer sig  den, men den har inget värde i sig. Ur mitt synsätt 
kan nationell identitet vara ett sätt för en hel nation att förstå sig 
själv och ge sig själv en mening. Men för att en nation ska kunna 
existera måste människorna känna sig som en del av nationen, de 
måste se ett samband mellan sig själv och nationen. Genom 
föreställningar om sin nations ursprung, historia, erövringar, 
kungaätter, framgångar och nedgångar ges nationen en både 
historisk och ahistorisk betydelse. Dessa föreställningar ger ett 
svar på den existentiella frågan ”Varför finns jag (vi)?”. Det svar 
om ges i termer av till exempel historia och kultur är en 
konsekvens av en västerländsk kultur. Den nationella identiteten 
är också ett redskap som påverkar föreställningar om framtiden. 
Genom att ha uppfattningar om vem nationen är kan också en 
framtid föreställas där frågan vem och vad nationen kommer att 
bli kan besvaras.  
 
Jag vill dock betona att en identitet inte är ett ting utan ett sätt att 
prata om ”självet” och ett samhälle eller en nation. Den 
nationella identiteten är en föreställning om vilka ”vi” är och 
således om de som är främmande för oss. Men nationalistiskt 
tänkande involverar mer än en samhörighet till en grupp och 
avvikelse till andra grupper. Det ger ”vår” grupp en särskild 
betydelse och föreställningar om nationer och samband mellan 
människor och hemländer tas för givna. Att känna av en 
nationell identitet innebär en kategorisk distinktion från andra 
grupper. Det skapas en bild av ”vårt” samhälle som innebär att 
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bilden av ”vi” skiljer sig från bilden av ”dem”. För att den egna 
gruppen ska erhålla en positiv självbild kommer den att tillskrivas 
ett positivt värde samtidigt som gruppen jämförs med andra. 
Nationer producerar på detta sätt stereotyper av sig själva och 
andra.171 Utifrån detta resonemang vill jag dra paralleller till mitt 
empiriska material. En föreställning av ”flyktingen” och 
”flyktingbarnet” och distinktionen mellan ”dem” och ”oss” är en 
del av upprätthållandet av en nationell identitet. Definierandet 
och behandlingen av de Andra definierar samtidigt vilka vi är. De 
ensamkommande barnen hamnar här  på en plattform där två 
diskurser drar år varsitt håll, en diskurs om barnet och en om 
flyktingen. Frågan om ensamkomna barn ska behandlas som 
barn och inbegripas i den nationella identiteten eller behandlas 
som flykting och förknippas med de Andra resulterar i 
handlingsförlamning.  
 

Vi och de Andra 

Det finns en oklarhet när det gäller vilken instans eller myndighet 
som har ansvar för de ensamkomna barnen. Detta påtalade 
Rädda Barnen redan för sex år sedan. Enligt denna organisation 
är det ingen som har tagit ansvar för en helhetsbild av barnen, 
myndigheterna gör sin bit och sedan tycks det som att de lämnar 
över ansvaret till nästa myndighet. Det går att ifrågasätta varför 
det inte har funnits något intresse hos personalen att följa upp 

                                                           
171 Michael Billig, Banal Nationalism, (London, 1999), s. 60-66 
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barnen. Det kan tyckas vara häpnadsväckande att lagen från 1904 
om förmyndarskap och god man inte har ändrats eller anpassats 
efter de ensamkommande barnens behov. Att det inte fanns 
någon tillförlitlig statistik på hur många barn som vistades i 
kommunerna förklarades med att vissa hade hunnit bli 18 år och 
vissa hade återförenats med familjen. Detta borde i sig inte 
innebära några problem, då en kontinuerlig uppföljning ändå 
borde vara möjlig. I Socialstyrelsen och Statens Invandrarverks 
studie framkom det att det inte gjordes någon särskilt noggrann 
hemutredning för de barn som vistades i ett familjehem innan 
kommunerna fick kännedom om barnet. En relevant fråga är om 
detta förfarande bryter mot Barnkonventionens förbud mot 
diskriminering eftersom det inte görs tillräcklig granskning om 
släktinghemmet är bra för barnet. Kommunerna tycks i detta 
avseende anse att barnens ”kulturella tillhörighet” ska värderas 
högre än kravet på hemutredning. Barnen tycks ha varit 
bortglömda då kommunernas introduktionsplaner författades. 
Har barnen då setts som en liten flykting som behöver samma 
introduktion som en vuxen människa? 
 
Rädda Barnen påpekar att Sverige bör kunna efterleva 
Barnkonventionen bland annat därför att landet har en relativt 
god ekonomi. Organisationen påtalar också en hel del brister i 
förfarandet med de ensamkommande barnen. Rädda Barnen 
liksom Integrationsverket säger att det saknas tydliga 
instruktioner på hur arbetet ska skötas hos olika myndigheter. 
Det finns inget program för hur godmanskapet eller återföring 
ska gå till. Rädda Barnen betonar även att det saknas en 
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barnkompetens hos de som arbetar med barnen. Barnet belyses 
sällan vid asylförhör då metoderna inte skiljer sig från förhör 
med vuxna. Rädda Barnen lyfter även fram att de 
ensamkommande barnen inte alltid får en god man från starten. 
Vid direktavvisningar har de ensamkommande barnen i första 
hand betraktats som asylsökande och i andra hand som barn. 
Men detta är kanske en betraktelse som inte endast gäller vid 
direktavvisning utan som har färgat hela processen med barnet? 
 
Rädda Barnen tar upp en mycket viktig aspekt när det gäller 
familjeåterförening. Familjeåterförening bygger på principen om 
ofrivillig separation, trots att separationen inte alltid är ofrivillig. 
Att en familj separeras är ofta ett beslut taget av föräldrarna och 
därmed inte ”ofrivilligt”. Separationen är förmodligen inte något 
föräldrarna skulle ha föredragit om det hade funnits andra 
lösningar men den är endast ”ofrivillig” från barnets sida. Då en 
återförening bygger på att separation ska vara ofrivilligt kan 
metoderna vara hämmande för barnets mentala hälsa. Barnet kan 
bli en bricka i spelet till vilken det inte tas någon hänsyn av 
någon part. Myndigheter i Sverige vill återförena familjen i 
hemlandet samtidigt som Jacob berättar att barnets föräldrar ofta 
vill återförena familjen i Sverige. Rädda Barnen tar även upp att 
asylsökande barn inte har rätt till samma skolgång som svenska 
barn. I detta fall tycks medborgarskapet vara viktigare än 
ansvaret för barnet som befinner sig på landets territorium. 
Rädda Barnen anser att Sverige har fört en restriktiv policy när 
det gäller familjeåterförening, vilket är något jag kommer att 
återkomma till senare i slutdiskussionen. Rädda Barnen tar även 
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upp vem som har ansvar för de ensamkommande barnens 
utredningar. De efterlyser andra sätt i arbetet med de 
ensamkommande barnen. Är verkligen Migrationsverket med 
tanke på dess myndighetsansvar det samhällsorgan som är bäst 
lämpad för dessa barn? Det är något som jag också kommer att 
återkomma till senare i texten.  
 
Jag ser en våg med Barnkonventionen i ena vågskålen och 
Utlänningslagen i den andra som ett tecken på att problemet 
egentligen inte ligger i Sveriges lagar eller förordningar utan att 
det finns ett djupare problemområde. Problemet är inte vad som 
ska ges företräde utan att det finns en uppdelning mellan 
”normalt och icke normalt” och ”vi och de”.  Denna uppdelning 
skapar ett handlingsmönster som ger reella konsekvenser för 
dem som har kommit att inbegripas i de olika kategorierna och 
framförallt för personer som hänförs till en kategori ”de Andra”. 
Dikotomin avspeglar sig på hur migrationspolitiken är utformad, 
med bland annat återvändande, familjeanknytning, 
asylutredningar och introduktionsplaner i åtanke och hur 
anpassningen till det ”svenska samhället” ska gå tillväga. Att 
kulturella skillnader kan ge följder som identitetsproblematik är 
också en följd av dikotomin normalt/onormalt och vi/de. 
Flyktingskapet blir till ett problem som är relaterad till dikotomin 
normalt/icke normalt. Grovt uttryckt kan en flykting genom 
behandling bli ”normal”. Jag tror dock att en diskurs som lyfter 
fram det/de som icke normalt säger mer om oss själva än om de 
andra. Föreställningarna kring flyktingar och flyktingbarn har 
medfört att det har byggts upp myndigheter riktade till dessa 
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grupper vilket är en del i den samhälleliga apparatur som har 
institutionaliserat skillnaderna mellan vi och de. 
 
I en av akterna i materialet gavs flera exempel på binära 
oppositioner, ett av dem är ungdomar – vuxna. Ungdomarna får 
här en negativ värdering då de anses vara svåra att hantera. En 
annan motpol finns mellan ”det strängt muslimska” och ”det 
svenska samhället”. Här är det förstnämnda närvarande i 
dokumentet medan ”det svenska” är så att säga den måttstock 
som flyktingar av olika slag bedöms gentemot. Detta dokument 
är ett tydligt exempel på hur relationen mellan diskurs och makt 
kan operera. Barnen placeras i ett boende på grund av den 
rådande diskursen:  barn är ett problem som måste lösas. 
Myndigheter innehar kunskapen och makten att bestämma vem 
som ska behandlas och hur behandlingen ska gå till.  

Sveriges ensamkomna barn 

Under vintern 2002 har ”ensamkomna flyktingbarn” varit ett 
hett debattämne och  massmedia gått ut med rubriker som 
”Oklart ansvar för flyktingbarn”172, ”Misstankar om prostitution 
utreds”,173 ”Oenighet om ansvaret för flyktingbarnen”174 och 

                                                           
172 Sanna Börling, ”Oklart ansvar för flyktingbarn”, ur Dagens Nyheter 
020211 
173 Matti Stenrosen, ”Misstankar om prostitution utreds”, ur Dagens 
nyheter, 020212 
174 Birgitta Albons, ”Oenighet om ansvaret för flyktingbarnet”, ur 
Dagens Nyheter, 020123 
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”Åldersbedömning får kritik”175. I en av artiklarna går det att läsa 
att migrationsministern Jan O Karlsson sammankallade ett möte 
med Mona Sahlin, Ingela Thalén samt cheferna på 
Socialstyrelsen, Migrationsverket och Integrationsverket för att 
diskutera situationen för de ensamkomna barnen. Ett 
samtalsämne skulle vara gränsdragningen mellan det statliga 
ansvaret och sociala myndigheters ansvar som regleras utifrån 
socialtjänstlagen. En konsekvens av oklarheten kring 
ansvarstagandet är brister i mottagandet av barnen då 
socialtjänsten kopplas in sent i processen. Rädda Barnen 
kritiserar regeringens framförhållning när det gäller beredskap i 
flyktingmottagandet och ser en risk i att lagstiftningen kan 
komma att skärpas för att färre flyktingar ska komma till 
Sverige.176 Frilandsjournalisten Birgitta Albons har i sin artikel 
förklarat hur oenigheten kring ansvarstagandet har funnits sedan 
tidigt 90-tal. Enligt henne säger både regering, myndigheter och 
Migrationsverket att problemet är nytt. Detta är enligt henne 
nonsens eftersom problemet har framkommit i olika rapporter 
från 90-talet och framåt.177  
 

Jag har i min rapport försökt visa hur en människosyn och 
verklighetsuppfattning som fått fotfäste i Västeuropa har sitt 
ursprung i en epok som kännetecknas av kolonialisering. Jag har 

                                                           
175 Birgitta Albons, ”Åldersbedömning får kritik”, ur Dagens Nyheter, 
020214 
176 Sanna Börling,  ”Oklart ansvar för flyktingbarn” ur Dagens nyheter, 
020211 
177 Birgitta Albons, ”Oklart ansvar – nu som då”, ur Dagens Nyheter, 
020212 
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med hjälp av ett postkolonialistiskt perspektiv velat förklara de 
ensamkommande barnens situation i Sverige. Betoningen av 
barnens kulturella tillhörighet, kulturella skillnader och 
kulturkonflikt är enligt mig konsekvenser av dikotomin 
västerländskt/ icke västerländskt. Frukten av denna dikotomi är 
frågan om tillhörighet som speglar hur bland annat 
familjeåterföreningspolitiken är konstruerad.  
 

Jag har velat åskådliggöra hur berörda myndigheter och 
organisationer har framfört brister och problem i förfarandet 
med de ensamkommande barnen sedan drygt ett årtionde 
tillbaka. Vissa lagar och regler har förändrats under åren men det 
stora problemet har trots det kvarstått. Med detta menar jag att 
trots regeländringar har diskursen om barnen inte förändrats. 
Diskursen innehåller ett slags avståndstagande och särskiljande 
med flyktingskap i centrum. Avståndstagandet och särskiljandet 
har tagit sig uttryck i hur till exempel ”behandlingen” av barnen 
gått till väga. Att polisen och Migrationsverket är myndigheter 
som barnen först möter, visar att barnen kategoriserats som 
inkräktare på svenskt territorium.  
 
Att ensamkomna barn har hamnat i en situation där diskursiva 
krafter drar barnen åt olika håll är en konsekvens av viljan att 
kunna hantera barnen. Myndigheter och organisationer har varit 
behövt skapa, definiera och ge definitionen ett innehåll för att 
kunna hantera barnen. Utan diagnos ingen behandling! Inga 
grupper eller definition på människor är givna på förhand, det 
finns ingen grupp som existerar innan de uttrycks i ord. För att 
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en grupp ska skapas måste någon tala om eller till en grupp eller 
på dess vägnar. Att barnens flyktingskap har fått en betoning är 
för att det har varit det mest tydligaste, de är främlingar som 
kommer till Sverige och som har kommit att kallas 
ensamkommande flyktingbarn. För att vågskålen ska väga över på 
barnets sida måste barnens flyktingskap lättas upp. I 
behandlingen av barnen, givet att  en diskurs om barn och  en 
diskurs om flyktingskap har figurerat samtidigt, har barnen 
hamnat i ett slags ingenmansland där frågan om vem som ska ha 
ansvar över barnen har varit otydlig. Det som har framkommit i 
rapporter och de akter jag läst är att flera av de ensamkommande 
barnen känner sig ensamma. De vet inte vem de ska identifiera 
sig med då de upplever en kulturkollision mellan det ”gamla” 
och det ”nya”.  Frågan är här om de inte känner sig ensamma för 
att samhället har glömt bort barnen då de befinner sig i ett 
ingenmansland? 
 
Varför har de ensamkomna barnens situation uppmärksammats 
just nu i massmedia? Kan det vara så att Sverige börjar erkänna 
dessa barn som sina egna eller som “barn”? Enligt Mauricio 
Rojas har Sverige inte visat sig vara mogen för att ta emot barn 
som flytt eller invandrat till Sverige. Sverige börjar kanske mogna 
nu och kan identifiera sig med dessa barn? Det kan tyckas att 
denna förändring i identitetskapande har tagit lång tid då vuxna 
och barn har flytt till Sverige sedan sekler tillbaka men 
kolonialmakternas herravälde med dess stereotypiserande och 
särskiljande ligger oss inte så långt tillbaka i historien. Idag finns 
det en tro på att Sverige är ett mångkulturellt samhälle och att 
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det ska ha en positiv värdeladdning i sig självt. Det har byggts 
upp en myndighet vars uppgift är att främja och bevara detta 
mångkulturella samhälle. Viljan till ett mångkulturellt samhälle är 
också en vilja till särskiljande och befästande av annorlundaskap. 
Ett samhällsklimat där begrepp som ”kultur” särskiljer 
människors tillhörighet påverkar myndigheters behandling av 
dessa människor. Verktyg och mål för behandling styrs av 
diskursen som omger människorna. Alla aktörer som får en 
anknytning till barnen får en position och deras handlingar blir 
ett praktiserande av diskursen. Det är inte bara frågan om barnet 
ska kategoriseras som flykting eller barn, som har fått betydelse 
för behandlingen av barnen utan även det faktum att flyktingen 
har betraktats som ett problem. Detta har påverkat samhällets 
agerande då behandlingen har kunnat liknas vid behandling 
under ett sjukdomsförlopp. Lösningen för barn med 
identitetskriser har varit att sätta dem i ett ”LvU hem” där de 
vuxna med kvalificerad kunskap kunnat ta hand om barnen. Det 
har inte funnits någon debatt kring samhällets behandling av 
barnen och samhällets roll eller delaktighet i barnens 
”identitetskris”. Detta synliggör hur samhällets bild av sig själv 
inte har anpassats efter förändrad befolkningsstruktur och ökad  
migration, utan tycks har stangerat vid en idealiserad bild som 
inte existerar. Den idealiserade bilden har i folkmun 
kännetecknats som ”röda stugor med vitt staket”, köttbullar med 
potatis, sill och midsommarstång, vilket enligt min mening är en 
skev bild av Sverige. När mörkhyade svenskar utmärker sig i 
musik- eller idrottsevenemang har de blivit ett uttryck för det nya 
Sverige. Detta trots att Sverige sedan länge har haft invånare med 
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olika ursprung. Även om Sverige har haft en mångfasetterad 
befolkning så har ändå bilden av Sverige varit en annan. Bilden 
av Sverige har förstärkts genom det kulturella minne som 
etableras hos barn och vuxna i skolan och  på fritiden. Det 
kulturella minnet är en medveten vald bild av Sverige som ska nå 
befolkningen. Jag anser att det är här som förändringen måste 
ske för att Sverige ska kunna identifiera sig med sig själv. Om 
ämnen i skolan som behandlar invandrare och flyktingar kunde 
betona en tillhörighet istället för flykten från ett land och betona 
individen istället för kategorin invandrare/ flyktingar så tror jag 
att det skulle vara ett sätt som kan förändra samhällsbilden och 
synen på barn.  
 
Aleinikoffs resonemang att nationella intressen förverkligas 
under förevändning av humanitärt engagemang,178 kan appliceras 
på Sveriges familjeåterföreningspolitik då barnen ska förenas 
med sina föräldrar och inte tvärtom. Orsaken till denna politik 
ska vara att barnen inte ska vara ett verktyg för att en hel familj 
ska kunna komma till Sverige. Men en sådan politik förvaltar en 
stats suveränitet och intressen samt är med och påverkar vem 
som ska få tillhöra Sverige och vem som ska vara utanför 
gränserna.  
 
I de rapporter jag har använt mig av i min studie används ofta 
benämningen ”ensamkomna flyktingbarn” för de barn som 
kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Benämningen 
innehåller en betoning på ”flykting” och talar också om att det är 
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speciella barn, att de är just flyktingbarn. Varför finns det ingen 
betoning på att det är just Sveriges ensamkommande barn? Barnen 
har kommit till svensk mark och det är Sverige som fått 
förmånen att  ta del av deras liv – barnens bakgrund, nutida 
situation och deras framtid.  
 
Som en avslutning vill jag påpeka att jag i min egen studie gjort 
en ofrivillig essentilaisering i mitt försök att ha en 
postkolonialstisk prägel på min analys. För att förklara denna 
teoris innebörd har jag kategoriserat och homogeniserat 
“västerlandet” till att vara en enhet. Jag är dock fullt medveten 
om att detta inte är möjligt då västerlandet innehåller en mosaik 
av människor och därmed olika värderingar och attityder. Även 
om detta är postkolonialsimens baksida anser jag att dess 
förtjänster väger tyngre och att teorin därmed går att använda 
om inte annat för att läsaren ska komma ihåg att begrepp som är 
till för att kategorisera människor i olika fack alltid kan 
problematiseras och ifrågasättas. Jag har även haft en 
avgränsningsproblematik då jag inte valt att problematisera 
barnbegreppet. När jag referar till “barndiskurs” har jag en 
västeuropeisk referensram till barn. Jag har därmed velat 
problematisera ett västeuropeiskt begrepp (flykting) och försökt 
att förespråka ett annat (barn). Men då jag inte har haft tid eller 
möjlighet att även problematisera barnbegreppet har jag valt 
denna avgränsning.  
 

                                                                                                                
178 Se sidan 15 i denna studie 
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Sammanfattning 
Jag har med min studie velat visa vad ensamkommande barn har 
förknippats med hos berörda parter. Mitt empiriska material 
visar hur ensamkommande barn i samband med att de anländer 
till Sverige formas diskursivt till flyktingbarn och som sådana 
relateras de till nationens normalitet och stabilitet. På sätt och vis 
bringar ”flyktingen” och ”flyktingbarnet” kaos i den nationella 
identiteten. Migrationsverket arbetar efter policyn att 
familjeåterförening ska ske i hemlandet, vilket kan ses som ett 
sätt att omforma kaos till ordning. Denna policy synliggör även 
vilken betoning ursprungslandet har i diskursen om flyktingen. 
Flyktingen exkluderas på detta sätt från den nationella 
tillhörigheten och ”vi” och hänvisas till de Andra. 
 
Vid frågor som berör ensamkomna flyktingbarn har två områden 
framhävts, barnskapet och flyktingskapet. Enligt min mening har 
det skett en ”flyktingisering” av barnen då flyktingskapet har 
betonats mer än barnskapet. Röster i mitt material har dock velat 
förändra denna bild och efterlyst nya metoder för att arbeta med 
dessa barn. Ett resultat av att det har funnits två diskurser, eller 
olika sätt att prata om barnen, har varit otydliga regler och 
riktlinjer. Som exempel har det funnits brister i måldokument för 
kommuners introduktionsarbete. Ett annat exempel på regler är 
de som handlar om förvartagande av barn då reglerna inte är 
desamma för svenskfödda barn. Ensamkomna barn har 
exkluderats från en nationell gemenskap då flyktingskapet 
betonats mer än barnskapet. Barnen har därmed hanterats i 
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enlighet med en diskurs om  flyktingar som i sig hänger samman 
med en diskurs om nationalitet som bygger på att en skillnad 
mellan ”vi” och ”de” upprätthålls. 
 
Jag har speglat den bild av ”det svenska samhället” som lyfts 
fram i mitt material. Denna bild har varit statisk vilket jag bland 
annat åskådliggjort genom en mall för social träning som 
Socialförvaltningen har arbetat efter. Uppfattningen om ett 
statiskt svenskt samhälle är en del av en diskurs om nationen. 
Detta har styrt hur konstruktionen och hanteringen av barnen 
har gått till. Ett annat område som också är en del av diskursen 
om nationen är kultur. Detta begrepps relevans för behandlingen 
av barnen har diskuterats och ifrågasatts av olika källor i mitt 
material, men begreppet har ändå kunnat användas som en 
distinktion mellan vi och de.  
 
Jag har förespråkat hur flyktingskapet har fått en patologisk 
innebörd då dess förlopp kan liknas med ett sjukdomsförlopp 
med insjuknande, behandling och tillfrisknade i åtanke. Målet 
med behandlingen är att flyktingen ska bli återställd. Jag har 
uppfattat att flyktingskapet har essentialiserats och det har 
skapats en kunskapsbank om vad som inbegrips i 
flykting/invandrarskapet. Kunskapsbanken medför en 
expertkunskap och expertiser som kan förstå flyktingar och tala å 
deras vägnar. En kunskapsbank har även bildats kring vad som 
innebär att vara ”flyktingbarn”. Flyktingbarn som kategori är i sig 
självt en konsekvens eller följd av diskursen kring 
”flyktingskapet” men också av diskursen kring ”barn”. 
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Flyktingbarnet hamnar här i en komplex situation då barnets 
tillvaro regleras både utifrån Utlänningslagen och 
Barnkonventionen vilket kan innebären konflikt mellan 
motstridiga röster. De ensamkomna barnen har framställts som 
speciella barn, då de bär med sig svåra trauman i ryggsäcken och 
har särskilda behov av vård. Deras bakgrund kan resultera i 
identitetskris i tonåren.  Jag vill dock att fokus ska förflyttas till 
ett samhällsperspektiv och belysa den identitetskris som 
samhället har som visar sig i en svårighet att identifiera sig med 
dessa barn. 
 

Summary 
In my composition I have tried to show how children, who have 
fled to Sweden, without their parents or guardians, are referred 
to by the Swedish society. I have found out that the children 
have been formed to be refugeechild and that they have been 
related to the nation, normality and stability. The “refugee” and 
“refugeechild” have caused chaos in the identity of nation. The 
Swedish Migration Board has the policy that reunion of families 
should take place in the homeland, which can be seen as a way to 
bring normality of chaos. This policy also visualises what 
emphasis the country of origin has in the discourse about the 
refugee. By this way the refugee is excluded from the national 
“we” and refers to as “the others”. 
 
When I have written about the children two areas have appeared: 
the child and the refugee. In my sentence the children become 
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more refugees than children. Some people have wanted to 
change this picture and have tried to look for new methods for 
their work with the children. A consequence of the two ways of 
talking about the children is indistinct rules and guiding 
principles in the work of Swedish Migration Board and in the 
work in the communities. 
 
I have wanted to show the picture of “the Swedish community” 
which has been shown in my documents. This picture has been 
static, which I have tried to give example for in my composition. 
The apprehension about a static community is a part of the 
discourse about the nation. This has guided how the 
construction and the treatment of the children has gone. 
Another area, which is also a part of the discourse of nation, is 
culture. The relevance of the conception for the treatment of the 
children has been discussed, but the conception has nevertheless 
been used as a distinction between we and they. 
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