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Titel  

Dublinförordningens barn –  
En diskursteoretisk analys av ensamkommande flyktingbarn inom EU:s asyl- och flyktingpolitik 
 
Children of the Dublin regulation –  

A discourse theoretical analysis of unaccompanied refugee children in EU asylum and refugee policy 

 

Sammanfattning 

Dublinförordningen är en överstatlig EU-lag som reglerar asylansökningsprocessen inom unionen och grundar sig på 
principen om första land. Under uppsatsperioden publicerade EU-domstolen generaladvokat Pedro Cruz Villalóns 
Förslag till avgörande, som förespråkar en mildare behandling av gruppen ensamkommande flyktingbarn som tar 
hänsyn till begreppet barnets bästa. Uppsatsens syfte är att problematiserar förhållandet mellan EU:s 
Dublinförordning och ensamkommande flyktingbarn. Genom en diskursteoretisk analys av Cruz Villalóns förslag 
har två övergripande diskurser identifierats, dessa kallas i analysen för förstalandsförespråkarna respektive 
sistalandsförespråkarna. Diskurserna som återfinns i förslaget speglar två alternativa sätt att se på ensamkommande 
flyktingbarn inom EU:s asyl- och flyktingpolitik. Den förstnämnda diskursiva utsagan menar att ensamkommande 
flyktingbarn inte är något undantag utan bör behandlas som alla andra asylsökande personer och därmed omfattas av 
förstalandsprincipen. Den sistnämnda diskursen menar däremot att ensamkommande flyktingbarn ska behandlas 
som en särskild grupp och genom hänvisning till begreppet barnets bästa undantas från principen om första land. I 
uppsatsens analys ställs dessa diskurser mot varandra i en diskursiv kamp och på de sista sidorna återfinns en 
reflektion kring hur hegemoni konstrueras mellan diskurserna. Ännu en del av uppsatsens syfte var att undersöka vad 
dessa diskurser kan vara ett uttryck för. Analysen av diskurserna leder uppsatsen in på en konflikt mellan med 
universella och det partikulära. Vems rättigheter ska värderas högst, de individuella eller statliga?    
 

Nyckelord 

Dublinförordningen, ensamkommande flyktingbarn, EU:s asyl- och flyktingpolitik, ”barnets bästa”, universalism, 
partikularism 
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Förord 
För dryga tre år sedan satt jag med Linköpings Universitets utbildningskatalog i famnen. Jag 

bläddrade febrilt fram och tillbaka medan den återkommande tanken snurrade i huvudet, Vad ska 

jag bli när jag blir stor? Jag fastande för ett av programmen, närmare bestämt Samhälls- och 

Kulturanalys. Strax efter att min ansökan var inskickad hörde jag via ryktesvägar att programmet 

jag sökt var ”befriat” från salstentor som examineringsform. Med min dåvarande syn på kunskap 

funderade jag mycket på om jag egentligen skulle lära mig något vettigt. 

 

När jag nu snart kan titulera mig som samhälls- och kulturanalytiker har jag förstått att studierna 

har fört med sig mer än bara en titel. Under dessa tre år har jag fått lära mig att kunskap är något 

större än mätbara resultat. Samhälls och kulturanalys har fått mig att se världen med nya ögon, då 

jag har utvecklat en förmåga att förstå och analysera världen utifrån olika perspektiv. Dessa 

kunskaper kommer att finnas kvar och vara användbara resten av mitt liv. 

 

Tack vare mina studier har jag också fått möjlighet att arbeta extra som flyktinghandledare för 

ensamkommande flyktingbarn som kommer till Norrköpings kommun. Det är via mitt arbete 

som flyktinghandledare och i kontakten med de ensamkommande ungdomarna som jag först fick 

idén till min uppsats. Ni har inspirerat mig och fått mig att förstå att världen inte är gränslös. 

 

Nu, dryga tre år senare, sitter jag här och skriver förordet till min kandidatuppsats. Fullproppad 

med kunskap, utan att ha skrivit en enda salstenta. 

 

Tack till Samhälls- och kulturanalys, som förändrat min syn på världen. 

 

Tack till min handledare Kirsten Hviid, som väglett mig genom kandidatuppsatsen. 

 

Tack till de ensamkommande barnen jag mött i mitt arbete. 

 

Tack! 
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 1 

Inledning 

 

Jag satte på spisen och väntade tills plattorna var varma, sen la jag på alla tio fingrarna. När 

händerna brändes tog jag bort händerna och la på olja, sen la jag händerna på plattorna igen 

och brände dem.1 

 

De inledande orden kommer från 18-årige Hassan, som år 2004 kom som flykting till Sverige. 

Han berättar för Sveriges Radio att han först flytt från Somalia till Italien. När han därefter flydde 

vidare till Sverige brände han sina fingrar för att inte tvingas åka tillbaka till Italien. Hassan är inte 

ensam om sin berättelse. Att flyktingar inom EU självmant bränner, fräter eller slipar bort huden 

på sina fingertoppar har blivit vanligt förekommande sedan Dublinförordningen infördes, 

berättar ID-experten Bengt Hellström från Migrationsverket. Enligt Dublinförordningen, som 

blev juridiskt bindande år 2003, får en person endast söka asyl i ett land inom EU. För att 

kontrollera att lagen följs måste alla som söker asyl inom EU lämna fingeravtryck. 2 

 

Hassans berättelse är ett tydligt exempel på hur politiska beslut på EU-nivå har betydelse för den 

enskilde individen. Politiska beslut, som ofta kan tyckas stå långt ifrån den så kallade verkligheten, 

blir i flyktingens vardag högst väsentliga och avgörande. Tematiken i uppsatsen berör 

ensamkommande flyktingbarns ställning i förhållande till Dublinförordningen. Vem tar 

egentligen ansvar för Europas ensamkommande barn och deras brända fingertoppar? 

 

Bakgrund – EU:s gemensamma migrationspolitik 

För att placera Hassans berättelse i ett kontextuellt sammanhang krävs en övergripande förståelse 

av EU:s migrationspolitik. Enskilda staters inflytande över migrationspolitiska frågor har under 

den senaste tiden minskat för EU:s medlemsländer. Enligt Professor Rosemary Sales, i 

Understanding immigration and refugee policy, är det här ett resultat av EU:s arbete med att utveckla en 

gemensam asyl- och flyktingpolitik.
3
 Hans E Andersson berör samma tema i boken Överstatlig 

flyktingpolitik där han menar att EU:s gemensamma migrationspolitik är en direkt följd utav 

unionens nedmontering av inre gränskontroller. Utvecklingen av det ”öppna” Europa med fri 

rörlighet har krävt ett samarbete rörande asyl- och flyktingpolitik. Den gemensamma 

migrationspolitiken institutionaliseras år 2003 via fem övergripande förordningar
4
, där 

                                                 
1 Katja Magnusson och Amun Abdullahi Muhammed, Sveriges radio, Asylsökande bränner bort fingeravtryck (2004-04-

02), http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=393691(2013-05-01). 

2 Magnusson och Abdullahi Muhammed. 

3 Rosemary Sales, Understanding immigration and refugee policy – Contradictions and continuities, (Bristol, 2007), s. 115-125. 

4 Asylprocedursdirektivet (2005/85/EG), Skyddsgrundsdirektivet (2004/83/EG), Dublinförordningen 

(2003/343/EG), Mottagandedirektivet (2003/9/EG), Eurodacförordningen (2000/2725/EG). 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=393691
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Dublinförordningen motsvarar en utav dessa fem. Förordningar inom EU är överordnade 

nationell lag och förbinder därmed alla medlemsstater att rätta sig efter dokumenten.5 

Dublinförordningen och ensamkommande flyktingbarn 

Dublinförordningen reglerar vilket land som ansvarar för en persons asylsökningsprocess. 

Förutom EU:s medlemsländer har även Norge, Island och Schweiz förbundit sig till 

förordningen.  År 2003 blev den nuvarande Dublinförordningen, även kallad Dublin II, juridiskt 

bindande då den ersatte Dublinkonventionen. Andersson förklarar att Dublinförordningen 

reglerar asylsökande personer genom hänvisning till ”principen om första asylland”, vilket 

innebär att en person som söker asyl bara får göra en ansökan inom EU och det ska vara i det 

första land som tillträds.
6
 Det här innebär i praktiken att en person inte kan söka sig vidare till fler 

länder inom unionen. För att kontrollera att Dublinförordningen följs av unionens medlemsstater 

har Eurodacförordningen, ett system för fingeravtryck, institutionaliserats. Alla asylsökande 

personer över 14 år måste lämna fingeravtryck i samband med en asylansökan. Det här leder till 

att individens personuppgifter lagras och görs tillgänglig för alla unionens medlemsstater. Genom 

detta system kontrolleras de asylsökandes rörlighet inom unionen och de människor som trots 

regleringen flyr inom unionen skickas senare tillbaka till det första landet de sökte asyl i. 

 

Sedan Dublinförordningen blev juridiskt bindande har den varit omdebatterad i förhållande till 

ensamkommande flyktingbarn. Flertalet organisationer och sociala rörelser har fört och för 

fortfarande intensiva diskussioner om hur ”barnets bästa” respekteras av Dublinförordningen.7 

Flyktingbarn som kommer till Europa utan föräldrar eller annan vårdnadshavare är en grupp i 

samhället som blir allt större. Den senaste statistiken från Migrationsverket visar på att det under 

året 2012 kom 2915 stycken ensamkommande flyktingbarn till Sverige och utav dem var 328 

stycken ärenden för Dublinförordningen.
8
 Då dessa 328 stycken barn lämnade fingeravtryck i 

Sverige visade systemet att de vid tidigare tillfälle sökt asyl i ett annat EU-land, vilket de då 

skickades tillbaka till. Enligt en utvärdering från EU-kommissionen skickades totalt 55 300 

personer tillbaka till ett annat EU-land med stöd av Dublinförordningen, mellan åren 2003-2005.9 

 

                                                 
5 Hans E Andersson, Överstatlig flyktingpolitik – Staters samarbete inom suveränitetskänsliga områden, (Umeå, 2008), s. 100-

101. 

6 Andersson, s. 100. 
7 Exempel på sociala rörelser som driver frågan om ensamkommande barn i relation till Dublinförordningen är 

Asylgruppen, Barnets Bästa Främst och FARR m fl. 

8Migrationsverket, Avgjorda asylärenden Migrationsverket, helåret 2012, (2013-01-02) 
http://www.migrationsverket.se/download/18.43648b4513b902d42692f5c/Avgjorda+asyl%C3%A4renden+2012+
-+Asylum+decisions+2012.pdf, (2013-02-18). 
9 EU kommissionen, Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om utvärderingen av Dublinsystemet, (06-06-

2007) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0299:SV:NOT, (20-05-2013). 

http://www.migrationsverket.se/download/18.43648b4513b902d42692f5c/Avgjorda+asyl%C3%A4renden+2012+-+Asylum+decisions+2012.pdf
http://www.migrationsverket.se/download/18.43648b4513b902d42692f5c/Avgjorda+asyl%C3%A4renden+2012+-+Asylum+decisions+2012.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0299:SV:NOT
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År 2008 startade en översyn av EU:s gemensamma asyl och flyktingpolitik10 och förhandlingarna 

beräknades att vara klara till 201211. Omformuleringen av EU:s asyl- och flyktingpolitisk visar på 

ämnets höga relevans. Förhandlingarna som berör Dublinförordningen handlar bland annat om 

förordningens sjätte artikel och syftar till att göra förordningen mer fördelaktig för 

ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i flera länder inom EU. Under förhandlingstiden 

blev ett domstolsfall i Storbritannien uppmärksammat då det handlade om ensamkommande 

barn som sökt asyl inom flera av regionens stater. EU domstolens generaladvokat Pedro Cruz 

Villalón har utifrån det specifika domstolsfallet fått i uppdrag att göra ett utlåtande om hur 

Dublinförordningen sjätte artikel bör tolkas i förhållande till ensamkommande flyktingbarn. 

Förslaget kan komma att vara av stor betydelse då det publiceras i en tid då förhandlingarna är 

inne på sitt slutskede. Det är således Förslag till avgörande av generaladvokat Pedro Cruz Villalón12, 

publicerat den 21 februari 2013, som utgör basen för den kommande studien. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att via en diskursteoretisk analys synliggöra och ifrågasätta diskurser kring 

ansvarstagande i förhållande till ensamkommande flyktingbarn inom EU:s asyl- och 

flyktingpolitik. Vidare vill jag utifrån det specifika förslaget undersöka hur hegemoni konstrueras 

mellan diskurserna. Följande frågeställningar ligger som grund för studien: 

 

 Hur konstrueras diskurser kring ansvarstagande i förhållande till ensamkommande 

flyktingbarn i förslaget? 

 På vilket sätt står de diskursiva utsagorna i konflikt med varandra? 

 Vilka sociala konsekvenser kan förslaget eventuellt få om någon av diskurserna 

hegemoniskt tar över? 

 Vad är förslaget ett uttryck för i vidare bemärkelse? 

 

Material 

Materialet som utgör basen för studiens analys är det redan nämnda Förslag till avgörande av 

generaladvokat Pedro Cruz Villalón. Dokumentet grundar sig på tre asylrättsärenden i Storbritannien, 

men är i huvudsak en tolkning av artikel 6 i Dublinförordningen. Det faktum att förslaget bygger 

på tre specifika domstollsfall kommer inte att avspeglas i analysen, utan fokus kommer att ligga 

på övergripande teman kring ansvarstagande i förhållande till ensamkommande flyktingbarn. I 

fortsättningen kommer jag att kalla dokumentet för förslaget. Då förslaget är en tolkning av 

                                                 
10 Europaportalen, Asyl och Migration, http://www.europaportalen.se/tema/asyl-och-migration, (2013-05-23). 

11 Migrationsverket, EU och migration, (2012-08-07) http://www.migrationsverket.se/info/217.html, (2013-05-23). 

12 Pedro Cruz Villalón, Förslag till avgörande av generaladvokat, (2013-02-21) 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134083&pageIndex=0&doclang=sv&mode=re

q&dir=&occ=first&part=1&cid=1779860, (2013-05-20). 

http://www.europaportalen.se/tema/asyl-och-migration
http://www.migrationsverket.se/info/217.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134083&pageIndex=0&doclang=sv&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1779860
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134083&pageIndex=0&doclang=sv&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1779860
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Dublinförordningens artikel nummer 6 kommer även Dublinförordningen13 i dess nuvarande 

form att utgöra en central del för studiens förståelse. Förordningen kommer också att återspeglas 

i analysen, även om den inte är en grund för den. Att studiens empiriska material är ett juridiskt 

policydokument har betydelse för analysens utformning. Då konstruktionen av ansvar är central i 

studiens analys kommer konstruktionen speglas av materialet. Studiens resultat och konstruktion 

av ansvar hade därför sett annorlunda ut om det empiriska materialet varit av annan karaktär. 

 

Avgränsningar 

Från början var min avsikt att undersöka relationen mellan Dublinförordningen och 

Barnkonventionen. Uppsatsens fokus ändrades senare i och med att förslaget publicerades under 

uppsatsperiodens startskede. Valet att avgränsa mitt empiriska material till att uteslutande 

omfattas av förslaget möjliggör ett djup snarare än en bredd. Trots att de ensamkommande 

flyktingbarnen utgör en minoritet av de människor som varje år drabbas av Dublinförordningens 

konsekvenser kommer denna uppsats enbart att beröra denna grupp. Förslagets fokusering på 

ensamkommande flyktingbarn är anledningen till att denna grupp även är fokus för följande 

uppsats. Det finns flera snarlika definitioner av ensamkommande flyktingbarn. I Dublinförordningen 

betecknas personerna som underårig utan medföljande vuxen och beskrivs enligt följande: 

 

ogifta personer under arton år som anländer till medlemsstaternas territorium utan 
medföljande vuxen som enligt lag eller sedvana ansvarar för dem14 

 

Analysen kommer problematisera hur målgruppen konstrueras via olika diskurser och inte hur 

målgruppen i sig definieras. Därmed kommer begreppen, ensamkommande flyktinbarn och underåring 

utan medföljande vuxen samt barnets bästa och underåringens bästa, att användas parallellt utan närmare 

analys. 

 

Disposition 

Efter den inledande problemformuleringen följer en beskrivning av studiens teoretiska och 

metodologiska ansats. Dessa sidor syftar till att ge läsaren en förståelse för hur teorier om 

postnationalism, socialkonstruktivism samt hur ett diskursanalytiskt perspektiv har betydelse för 

studiens utformning och resultat. Innan analysen presenteras avsnitten reflexivitet och tidigare 

forskning, där studien positioneras och motiveras ytterligare. Analysen består utav fem 

övergripande rubriker i linje med den diskursteoretiska analysen. Under analysens andra rubrik 

                                                 
13 Europeiska unionens officiella tidning, Rådets Förordning (EG)nr 343/2003 av den 18 februari 2003,(2003-02-25), 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0010:SV:PDF, (3013-02-20). 

14 EG 343/2003, s. L 50/3. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:050:0001:0010:SV:PDF
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Olika dimensioner av ansvarstaganade asylpolitik presenteras ytterligare två underrubriker som 

representerar centrala teman som framkommit ur materialet. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion där studiens analys ställs i förhållande till studiens syfte. 

 

Teoretisk bakgrund 

Studiens teoretiska bakgrund bör betraktas som inramning av studiens teoretiska fokus. Den 

teoretiska bakgrunden tillsammans med diskursteorins metodologiska och teoretiska inriktning 

ramar in studien teoretiska fält. 

 

Postnationalism och mänskliga rättigheter 

Det finns flera forskare och teoretiker som skriver om nationalstatens position i en global värld.15 

En av teoretikerna i ämnet är Yasemin Nuhoglu Soysal som i hennes verk Limits of citzenchip, 

migrants and postnational membership in Europe utvecklar sin teori genom att mynta begreppet 

”postnational membership”. Hon menar att det råder en paradoxal relation mellan å ena sidan 

universella mänskliga rättigheter å anda sidan nationell suveränitet.16 Utvecklingen av de 

universella mänskliga rättigheterna utmanar de traditionella medborgerliga rättigheterna, där 

nationalstaten tidigare varit den enda arenan för medborgarskap. Soysal menar att de individuella 

rättigheter som traditionellt sett varit förbundna med nationalstaten övergått till ett universellt 

plan. En människas rättigheter är inte längre begränsade till ett visst territoriellt område utan de 

mänskliga rättigheterna tillhör alla människor oavsett geografiskt område. Mänskliga rättigheter 

som tillhör individen har blivit en global norm som betraktas som självklar för såväl individ som 

nationalstater.17 Begreppet mänskliga rättigheter har fått en stor genomslagskraft och legitimerar 

rättigheter för individen, som finns utan nationell tillhörighet.18 Den konflikt mellan det 

universella och det partikulära som Soysal beskriver genom sitt begrepp postnationalism kommer 

att vara centralt och återspeglas i studiens analys. Spänningen mellan de universella mänskliga 

rättigheterna och nationalstatens suveränitet återspeglas genom förslaget om att förändra 

Dublinförordningen till förmån för ”barnets bästa”. 

 

Diskursanalys som teori och metod 

Studiens teoretiska och metodologiska vägval reflekteras av en diskursanalytisk ansats. Inom 

diskursanalys har språket en central roll och det ligger i en diskursanalytikers intresse att orientera 

                                                 
15 Exempel: Rosemary Sales (2007), Sandra Lavenex (2004), Ulrich Beck och Edgar Grande (2006). 

16 Yasemin Nuhoglu Soysal, Limits of citzenship, migrants and postnational membership in Europe, (Chicago, 1994), s. 7. 

17 Soysal, s. 41. 

18 Soysal, s. 7. 
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sig i föreställningar om den så kallade verkligheten. Marianne Winther Jörgensen och Louise 

Phillips har skrivit metodboken Diskursanalys som teori och metod, som delger en helhetsbild över 

diskursanalysens olika inriktningar. Gemensamt för alla diskursanalyser är den nära kopplingen 

mellan teori och metod. Att använda sig av diskursanalys som metodologiskt redskap tillskriver 

en redan förutbestämd socialkonstruktivistisk ansats.19 Valet av diskursteori med tillhörande 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt grundar sig på studiens syfte som avser att ta reda på hur 

ansvartagande i förhållande till ensamkommande flyktingbarn konstrueras. 

 

I startskedet av studien var min tanke att använda mig av policyanalys som kompletterande 

metod till diskursanalys, då mitt empiriska material består av ett policydokument. Policyanalys är 

enligt Fazal Rizvi och Bob Lingard en form av politisk forskning som syftar till att förstå 

processerna bakom politiken i en globaliserad värld. De redogör för metoden i Globalizing 

Education Policy och menar att policyanalys ifrågasätter beslutsfattande processer.20Utifrån Rizvi 

och Lingards definition av policyanalys är min tolkning att metoden speglar processer på 

stadsvetenskaplig organisatorisk nivå. Jag har därför valt att inte använda mig av policyanalys som 

metod, då metoden inte är relevant i förhållande till studiens syfte. Studien är däremot en 

diskursteoretisk analys av ett policydokument. 

 

Socialkonstruktivism 

I nutida studier om samhälle och kultur antas i princip uteslutande ett socialkonstruktivistiskt 

forskningsfilosofiskt perspektiv. Det menar Winther Jörgensen och Phillips som fortsätter genom 

att förklara att diskursanalytiskt angreppssätt är vanligt bland konstruktivister.21 Jag delar Winther 

Jörgensen och Phillips uppfattning och anser att normen inom samhälls- och kulturanalytiska 

studier är att se samhället och individen som något socialt konstruerat. Med denna bakgrund 

kommer jag inte att fördjupa mig inom socialkonstruktivismen på ett generellt plan, utan använda 

dessa rader till att positionera mig inom den socialkonstruktivistiska domänen. 

 

Sören Barleboo Wennerberg förmedlar, via boken Socialkonstruktivism: positioner, problem och 

perspektiv, vikten av självreflexivitet inom den socialkonstruktivistiska sfären.22 I följande studie 

kommer jag att använda mig av ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt av två anledningar. För 

det första vill jag via socialkonstruktivismen inta ett kritiskt perspektiv och därmed undvika att 

betrakta verkligheten som naturligt given. Barleboo Wennerberg formulerar grunden för 

socialkonstruktivismens kritiska perspektiv såhär: 

 

                                                 
19 Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s. 10. 

20 Fazal Rizvi och Bob Lingard, Globalizing Education Policy, (London, 2010), s. 5-6.  

21 Winther Jörgensen och Phillips, s. 11. 

22 Sören Barlebo Wenneberg, Socialkonstruktivism – positioner, problem och perspektiv, (Malmö, 2010), s. 57. 
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att inte acceptera sociala företeelsers ”naturlighet”, att de alltid varit sådana, att de inte kan vara 
annorlunda och att de inte skulle vara av människan skapade23 

 

För det andra använder jag mig av socialkonstruktivismen för att beskriva studiens idealistiska 

ontologiska position. Inom ontologin, läran om det som finns, pågår det en diskussion mellan å ena 

sidan realism å andra sidan idealism. Realismen menar att det finns en fysisk verklighet även utan 

människans kunskap om den. Den motsatta uppfattningen, det vill säga idealismen, menar 

tvärtom att vekligheten nås först via människans kunskap om den.24 Socialkonstruktivismen och 

synen på verklighetens beskaffenhet går hand i hand med diskursteorin som presenteras nedan. 

Konflikten mellan idealism och realism kommer att återspeglas i analysen och kopplas samman 

med ansvarstagandet kring ensamkommande flyktingbarn inom EU:s asyl- och flyktingpolitik. 

 

Diskursteori 

Studiens analys har genomförts med inspiration från Ernesto Laclau & Chantal Mouffes 

diskursteori som de presenterar i huvudverket Hegemonin och den socialistiska strategin. Laclau och 

Mouffes diskursteori har utvecklats ur marxismen och de kallar sig själva för postmarxister.25 

Diskursteorin som kritisk utveckling av marxismen kan tolkas som en uppgörelse med och 

essentialismen.26 Utvecklingen av diskursteori redogör för en förändring vad gäller ontologiskt 

ställningstagande.27 I enklare termer kan Laclau och Mouffes diskursteori ses som en reaktion 

mot marxismens statiska syn på världen. Ingenting är av naturen givet utan är i ständig förändring 

och utveckling.  Då syftet med studien är att synliggöra en konflikt mellan olika uppfattningar om 

hur ensamkommande flyktingbarn ska behandlas utifrån EU perspektiv, har jag valt att använda 

mig av diskursteori som analysmetod. Genom diskursteori har jag i min analys strävat efter att 

separera och lokalisera olika verklighetsuppfattningar. 

 

Vad är en diskurs? 

I vardagligt tal används termen diskurs synonymt med samtal eller utsaga.28 Winter Jörgensen och 

Phillips generella teoretiska definition av begreppet diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen)29. Det som skiljer de olika inriktningarna inom diskursanalysen åt 

är delvis vad som ryms inom diskursbegreppet. Nedan kommer diskursbegreppet att tolkas 

                                                 
23 Barlebo Wenneberg, s. 62. 

24 Barlebo Wenneberg, s. 91-97. 

25 Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, Hegemoni och den socialistiska strategin, (Göteborg, 2008), s. 24. 

26 Laclau och Mouffe, s. 199. 

27 Laclau och Mouffe, s. 24. 

28 Jeanette Emt och Gunnar Eriksson, Nationalencyklopedin, sökord: diskurs, http://www.ne.se/lang/diskurs 

(2013-05-20). 

29 Winter Jörgensen och Phillips, s. 7. 

http://www.ne.se/lang/diskurs
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utifrån diskursteorins tolkningsramar och för att förstå diskursbegreppets fulla innebörd behöver 

diskursens mindre beståndsdelar studeras. 

 

Ett centralt begrepp inom diskursteorin är artikulering30. Den svenska synonymen att tala klart och 

tydligt motsvarar inte diskursteorins definition av ordet. Den engelska termen articulate som 

betyder att formulera ger en bättre förklaringsmodell. Nedan följer ett utdrag från Hegemonin och den 

socialistiska strategin som sätter begreppet i en kontext: 

 

Inom detta resonemang kommer vi att kalla varje praktik som etablerar en relation mellan 
element på ett sätt som gör att deras identitet förändras som ett resultat av den artikulatoriska 
praktiken för artikulering. De differentiella positionerna, i den mån som de framstår som 
artikulerade inom en diskurs, kommer vi att kalla moment. Däremot kommer vi kalla varje 
differens som inte är diskursivt artikulerad för element.31 [författarnas kursivering] 

 

De termer som författarna själva kursiverat behöver en närmare förklaring. En diskurs består av 

olika tecken som ofrånkomligen står i relation till varandra. Den praktik som skapar relationer 

mellan olika tecken inom en diskurs kallas för artikulation. Genom artikulation länkas tecken 

samman till en helhet, som tillskrivs mening och innebörd. Artikulationens resultat mäts i termer 

av differens. Artikulationen sätter diskursens tecken i differentiella positioner till varandra. 

Beroende på vilken artikulering ett tecken har utsatts för formuleras tecknet att vara antingen ett 

moment eller ett element. Moment är tecken som via artikulering har tillskrivits en differentiell 

position inom diskursen och därmed är fixerad. Element är däremot tecken som inte innehar en 

differentiell diskursiv position och är därmed öppen för artikulering, det vill säga ofixerad.32 

Ytterligare en benämning på tecken inom en diskurs är nodalpunkter. En nodalpunkt utgör ett 

privilegierat tecken som är centralt i förståelsen av diskursen.33 Element som befinner sig i 

utkanten av en diskurs och som är extra utsatt för tillskrivning av andra externa diskurser kallas 

inom diskursteorin för flytande signifikanter.34 För att ytterligare klargöra diskursens beståndsdelar 

väljer jag att tillägga Winther Jörgensen och Phillips fisknätsmetafor. Alla språkliga tecken kan 

jämföras med knutarna i ett fisknät. Knutarna får sin betydelse utifrån deras specifika placering i 

relation till andra knutar. I den poststrukturalistiska språkkulturen, vilket diskursteori är en del 

utav, är trådarna mellan knutarna inte statiska utan förändras i takt med språkets utveckling.35 

Efter dekonstruktion av diskursens mindre beståndsdelar är det nu möjligt att sätta ord på 

diskursteorins definition av diskurs. En diskurs enligt Laclau och Mouffe är en artikulerad diskursiv 

                                                 
30 Laclau och Mouffe, s. 157. 

31 Laclau och Mouffe, s. 157. 

32 Laclau och Mouffe, s. 158. 

33 Laclau och Mouffe, s. 168. 

34 Laclau och Mouffe, s. 169. 

35 Winter Jörgensen och Phillips, s. 32. 
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totalitet, där alla element besitter en differentiell position36. En diskurs är alltså en, för tillfället, fixerad 

struktur av mening. 

 

Ytterliggare ett viktigt begrepp inom diskursteorin är kontingens, vilket innebär att diskursens 

struktur av mening är möjlig men inte nödvändig.37 Diskursen är en instabil fixering av 

betydelsebildning där element alltid är öppna för tillskrivning av alternativa betydelser. Mening 

som för en tid uteslutits från en specifik diskurs finns kvar som alternativa meningsmöjligheter i 

diskursens yttre, detta kallar Laclau och Mouffe för diskursivitetens fält.38 Diskursens yttre fält 

utmanar och hotar diskusens tillfälliga betydelsefixering. I diskursteorins förklaringsmodell kan 

verkligheten endast nås via diskurserna. Det här betyder inte att materiella föremål inte existerar 

utanför diskursen, däremot tillskrivs de sin betydelse endast inom diskursen.39 

 

Hegemoni och Politik 

Begreppet hegemoni har liksom diskursbegreppet flera betydelser. I vardagligt tal är hegemoni 

synonymt med ledarställning.40 Inom diskursteorin finns hegemoniska praktiker där det pågår en 

kamp om betydelsebildning. I diskursens yttre utmanas diskursen av andra diskurser som tävlar 

om att få tillskriva tecken dess innebörd. Anagonism är diskursteorins ord för konflikt, som 

uppstår där diskurser krockar.41 Såhär skriver Laclau och Mouffe om den hegemoniska processen: 

 

Sålunda utgörs de båda villkoren för en hegemonisk artikulering dels av närvaron av 
antagonistiska krafter, dels av instabiliteten hos de gränser som skiljer dem. Endast i närvaron 
av ett väldigt område av flytande element och möjligheten för motsatta läger att artikulera dem 
– vilket innebär en ständig omdefiniering av dem – är vad som konstituerar det område som 
tillåter oss att definiera en praktik som hegemonisk. Utan ekvivalens och utan gränser vore det 
omöjligt att strikt tala om hegemoni.42 

 

Som citatet påvisar återkommer de redan nämnda benämningen på de tecken som är särskilt 

utsatta för en förändrad betydelsetillskrivning, nämligen de flytande signifikanta. Där det finns ett 

antagonistiskt motsatsförhållande mellan två diskurser, som kämpar om att få tillskriva det 

flytande elementet sin specifika innebörd, finns även en kamp om hegemoni. Den här kampen är 

nödvändig för samhällelig förändring och utveckling. Laclau och Mouffe menar att hegemoni är 

”en form av politik”43. Diskursteorins fokus på den politiska dimensionen motiverar valet av 

                                                 
36 Laclau och Mouffe, s. 159. 

37 Laclau och Mouffe, s. 159. 

38 Laclau och Mouffe, s. 166. 

39 Laclau och Mouffe, s. 165. 

40 Nationalencyklopedin, sökord: hegemoni, http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/hegemoni (2013-05-20). 

41 Laclau och Mouffe, s. 180-186. 

42 Laclau och Mouffe, s. 197. 

43 Laclau och Mouffe, s. 201. 

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/hegemoni
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diskursteori och gör den relevant i förhållande till denna studie. Avslutningsvis i nästa stycke 

kommer jag att beskriva hur jag kommer att använda mig av de verktyg jag har valt. 

 

Genomförande 

Den kamp om betydelsebildning jag har för avsikt att studera synliggörs i studiens empiriska 

material. Genom förslaget har tecken satts i relation till varandra via artikulation och tillskrivs 

därmed en förändrad identitet. Jag vill med min studie undersöka vilka meningar som skapas via 

dessa artikuleringar. De diskurser jag har identifierats kallas i analysen för förstalandsförespråkarna 

respektive sistalandsförespråkarna. Dessa båda diskurser lägger sig i debatten om hur ansvarstagande 

kring ensamkommande flyktingbarn definieras. Fokus kommer att riktas mot hur diskurserna 

fyller studiens flytande signifikanta med innebörd. En närmare beskrivning av såväl studiens 

diskurser så som studiens flytande signifikanta återfinns i den inledande delen av anslysen. 

 

Reflexivitet 

Med ett policydokument som grund för studiens analys krävs inte en lika utförlig etisk reflektion 

som vid en empirinära intervjustudie. Oberoende av studiens utformning är min roll som 

forskare av intresse, särskilt med hänsyn till studiens socialkonstruktivistiska perspektiv. Med 

utgångspunkt i studiens teori och metod finns en bakomliggande förståelse av kunskap som en 

social konstruktion.44 Den här studien är inget undantag. Uppsatsen är en del utav den sociala 

konstruktionen som i sin tur har betydelse för hur människan uppfattar och förstår sin omvärld. 

Anna-Liisa Närvänen & Elisabet Näsman skriver i Etik och forskningens vardag att en kritisk 

reflektion över forskarens förhållande till fältet är betydelsefullt att synliggöra då forskarens 

relation till ämnet har betydelse för både studiens utformning och resultat.45  Min uppsatsidé 

väcktes genom mitt arbete som flyktinghandledare, vilket också har varit avgörande för min 

förkunskap och relation till uppsatsämnet. I min arbetsroll möter jag kontinuerligt de 

ensamkommande flyktingbarn som påverkas av Dublinförordningens sociala konsekvenser. Mitt 

engagemang och intresse i tematiken som studien berör har betydelse för studiens utformning. 

Det är ett medvetet val att undersöka policydokument och inte göra en empirinära intervjustudie 

med syfte att nå en balanserad analys. Inriktningen på studien garderar mig delvis från att inte bli 

för känslomässigt berörd. Valet av att studera sociala konsekvenser i samband med en strukturell 

nivå möjliggör därmed en distans. 

 

                                                 
44 Winther Jörgensen och Phillips, s. 11-12. 

45 Anna-Liisa Närvänen & Elisabet Näsman ”Etik och forskningens vardag” i Etik i forskningens vardag, red. Anna-

Liisa Närvänen & Elisabet Näsman, (Linköping, 2006), s.14-15. 
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Tidigare forskning 

Studiens fält har delvis inringats under rubrikerna bakgrund samt teoretisk bakgrund. Under den här 

rubriken smalnas fältet av ytterligare och inringar studiens avgränsning via tidigare forskning. 

Vetenskaplig forskning kring barns rättigheter är ingen bristvara.46 Ett exempel är Eva Nilssons 

avhandling Barn i rättens gränsland, om barnets ställning i rättsliga asylärenden. I boken görs 

analyser kring barnkonventionens artiklar ”barnets bästa” och ”hörande av barn”.47 Då Nilsson 

täcker in förhållandet mellan policydokument och praktik i relation till barnens ställning, är 

avhandlingen relevant för min studie. Tillsammans med forskning kring ”barnets bästa” ramar 

den tämligen begränsade forskningen som finns kring ensamkommande flyktingbarn in studiens 

fält. Boken Ensamkommande barn – en forskningsöversikt som är skriven av Elinor Brunnberg, Rose-

Marie Borg & Camilla Fridstöm visar på att det finns en bredd snarare än ett djup av forskning 

kring ensamkommande flyktingbarn.48 Att däremot hitta forskning som rör både 

ensamkommande flyktingbarn, ”barnets bästa” samt Dublinförordningen har varit svårt. Det 

exempel jag funnit är Emma Södermans masteruppsats ”I´m a Dublin”, som redogör för 

ensamkommande flyktingbarns erfarenheter av Dublinförordningen.49 Uppsatsen är empirinära 

och grundar sig på flyktingbarnens egna berättelser. Den har därmed verkat som inspirationskälla 

snarare än underlag för den kommande studien. På Migrationsverkets hemsida i samband med 

fondfinansiering av projekt efterfrågas följande: 

 

Tolkning av Dublinförordningen och överföringar enligt Dublinförordningen. Ett särskilt plus 
är om projektet rör barn50. 

 

Migrationsverkets uttalande tillsammans med ovanstående nämnda fältprecisering visar på en 

lucka inom forskningen och gör därför min studie relevant. 

 

Analys 

I analysen beskrivs inledningsvis under rubriken En kamp om ansvar de två diskurserna som 

framkommit via analys av studiens empiriska material. Därefter presenteras analysens centrala del 

under rubriken Olika dimensioner av ansvarstagande asylpolitik. Diskurserna ställs här i antagonistiskt 

motsatsförhållande till varandra och kopplas samman med teorier kring idealism och realism. 

Under den tredje huvudrubriken Statliga eller individuella rättigheter lyfts analysen ännu en nivå och 

förslaget kopplas här samman med den teoretiska bakgrunden och begreppen universalism och 

                                                 
46 Se till exempel: Anna Lundbergs (2009), Kristina Bartley (1998), Paula S. Fass (2007). 

47 Eva Nilsson, Barn i rättens gränsland – om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd, (Uppsala, 2007), s. 68ff. 
48 Elinor Brunnberg, Rose-Marie Borg & Camilla Fridström, Ensamkommande barn – En forskningsöversikt, (Malmö 
2011). 
49 Emma Söderman, ”I´m a Dublin” – Om ensamkommande flyktingbarns erfarenheter av EU:s flyktingpolitik, (Malmö, 2010). 
50 Migrationsverket, Inriktning på projekt, (2012-11-08), http://www.migrationsverket.se/info/416.html, (2013-02-22). 

http://www.migrationsverket.se/info/416.html
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partikularism. Analysen kring ansvar vävs sedan ihop under rubriken Det ambivalenta ansvaret och 

sociala konsekvenser, där de diskursiva konsekvenserna synliggörs. Avslutningsvis ställs analysens 

diskursiva kamp i relation till begreppet hegemoni under rubriken Den hegemoniska förskjutningen. 

 

En kamp om ansvar 

Förslag till avgörande av generaladvokat Pedro Cruz Villalón är som tidigare nämnts i huvudsak en 

tolkning av Dublinförordningens sjätte artikel. Förslaget grundar sig på en fråga som EU-

domstolen, via Court of Appeal, fått i uppdrag att besvara. Frågan lyder som följer: 

 

Vilken medlemsstat är – enligt artikel 6 andra stycket […] – ansvarig för prövningen av 
asylansökan när den asylsökande är en underårig utan medföljande vuxen och utan 
familjemedlemmar som lagligen befinner sig i en annan medlemsstat och sökanden har ingett 
asylansökningar i flera medlemsländer?51 

 

Centralt för vidare förståelse är därav Dublinförordningens sjätte artikel. För att på ett tydligt sätt 

kunna synliggöra de motstridiga tolkningsmöjligheterna av ovanstående frågeställning citeras 

artikeln nedan i sin helhet: 

 

Artikel 6 

Om den asylsökande är en underårig utan medföljande vuxen, skall ansvaret för att pröva 
asylansökan ligga hos den medlemsstat där en medlem av sökandens familj lagligen befinner 
sig, förutsatt att det är för den underåriges bästa: 

I frånvaro av en familjemedlem skall den medlemsstat där den underårige har gett in sin 
ansökan vara ansvarig för prövningen av asylansökan.52 

 

Artikeln motsvarar den del av Dublinförordningen som konkret talar om ensamkommande 

flyktingbarn som grupp och är därför central då stater inom EU handlägger 

asylansökningsärenden som rör denna grupp. Då ett ensamkommande flyktingbarn inte har 

någon familjemedlem att återförenas med skall den medlemsstat där den underårige har gett in sin 

ansökan ansvara för asylutredningen. Den citerade meningen från artikelns andra stycke har 

utsatts för kritik då den öppnar upp för flera tolkningsmöjligheter. Inledningsvis i förslaget 

kritiserar Cruz Villalon Dublinförordningens hantering av ensamkommande flyktingbarn med 

orden: 

 

Det skulle nästan kunna påstås att man inte har tänkt på den nu föreliggande situationen vid 
lagstiftningen53 

                                                 
51 Cruz Villalón, s. 5. 

52 EG 343/2003, s. L 50/4. 
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Situationen som han hänvisar till i citatet är alltså den då ensamkommande flyktingbarn söker asyl 

i fler en ett land inom unionen. Enligt artikelns andra stycke framgår det inte om det är det första 

eller sista landet som i denna situation ska ansvara för asylsökningsprocessen. De olika 

tolkningsmöjligheterna som den sjätte artikeln öppnar upp för innebär alltså att det kan vara 

antingen det sista eller det första landet som ska ansvara för individens asylansökan. De två 

motsägelsefulla tolkningsmöjligheterna som står i konflikt med varandra utgör kärnan av studiens 

diskursiva kamp. Generaladvokatens förslag, som utgör studiens empiriska material, återspeglar 

den kamp mellan å ena sidan den diskurs som förespråkar att det första landet ska ansvara för de 

ensamkommande flyktingbarnen, å andra sidan den diskurs som motsäger sig detta och istället 

hävdar att det är det sista landet som ska ansvara för denna grupp. 

 

Cruz Villalon själv menar att det sista landet bör ansvara för ett ensamkommande flyktingbarns 

asylansökan i den mån det är förenligt med barnets bästa. Generaladvokaten representerar EU-

domstolen som tillsammans med EU-kommissionen, AIRE Center (Advice on Individual Rights 

in Europe) och Grekland anser att det är det sista landet som bör ansvara för de ensamkommande 

flyktingbarnen. På andra sidan, som motståndare till Cruz Villalons förslag, står Storbritannien, 

Holland, Schweiz, Sverige, Tjeckien, Ungern och Belgien, som menar att det är fösta landet som 

enligt Dublinförordningen ska ansvara för de ensamkommande barnens asylansökningar.54 Dessa 

medlemstater och samhällsorgan som tar ställning i förslaget är således diskursiva aktörer. I 

analysen kommer jag att lägga fokus på diskurserna, med bakgrund av att det är dessa aktörer 

som för fram de diskursiva utsagorna. I förslaget ställs de båda diskurserna mot varandra i ett 

antagonistiskt motsatsförhållande. Cruz Villalon redogör för diskussionen som förts via de båda 

sidorna och gör det därför möjligt att synliggöra konflikten mellan dem. Jag vill inledningsvis av 

analysen tydliggöra att jag är medveten om att förslaget i sig talar för den ena av de två 

diskurserna. Materialets ingång och Cruz Villalons ställning i frågan kommer således att ha 

betydelse för analysens utformning. 

 

I fortsättningen kommer jag att kalla de två diskurserna för förstalandsförespråkarna respektive 

sistalandsförespråkarna. Jag är medveten om att det finns fler diskurser inom det valda 

studieområdet. Jag har valt just dessa två då de går hand i hand med studiens teoretiska bakgrund 

vilket analysen kommer att påvisa. 

 

Olika dimensioner av ansvarstagande asylpolitik 

Studiens två diskurser, förstalandsförespråkarna och sistalandsförespråkarna, står i konflikt med 

varandra i en kamp om utsagor. De båda diskurserna har skilda verklighetsuppfattningar och 

                                                                                                                                                         
53 Cruz Villalón, s. 1. 

54 Cruz Villalón, s. 4. 
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konstruerar därmed ansvaret för de ensamkommande flyktingbarnen på olika sätt. 

Ansvarstaganade i förhållande till ensamkommande flyktingbarn är följaktligen i diskursteoretiska 

termer en flytande signifikant, som är extra tillgänglig för betydelsetillskrivning. Ansvarstagande är 

den övergripande flytande signifikanta som följs utav Dublinförordningens grundtanke och 

ensamkommande flyktingbarn, som underkategorier till ansvarstagandet. Det förs således en kamp 

om vilken av diskurserna som ska få fylla begreppen med innebörd. Med syfte att ge läsaren en 

överblick presenteras nedan de båda diskurserna med tillhörande nodalpunkter. Dessa tecken är 

centrala inom respektive diskurs och har betydelse för hur de diskursiva utsagorna formuleras. 

 

Förstalandsförespåkarna   Sistalandsförespråkarna 

- Förstalandsprincipen  - Barnets bästa 

- Suveränitetsklausulen  - EU:s grundläggande rättigheter 

- Ingen särbehandling för barn  - Särbehandling av barn 

- Oro för forum shopping55  - Oro för bristande respekt för mänskliga 

Rättigheter 

 

Aktörer: Storbritannien, Holland,  Aktörer: EU-domstolen, EU-  

Schweiz, Sverige, Tjeckien, Ungern  kommissionen, AIRE Center och  

och Belgien  Grekland 

 

 

Jag är medveten om att den diskurssiva ”verkligheten” är mer komplex än den ovan illustrerade 

formationen ger intryck av. Trots det väljer jag att presentera den för att underlätta förståelsen av 

min analys. Under följande två rubriker tydliggörs den diskursiva kampen. 

 

Dublinförordningens ”stora betydelse” 

Den utsaga som förs fram av förstalandsförespråkarna hänvisar till Dublinförordningens 

ursprungstanke om att det är första landet som ska ansvara för asylprövningen. I Cruz Villalons 

sammanfattning av förstalandsförespråkarnas argument mot den föreslagna förändringen skriver 

han enligt följande: 

 

För det första har de anfört att det framgår av den stora betydelse som förordningen tillmäter 
den medlemsstat i vilken den första ansökan lämnas in, att lagstiftningen i samtliga fall skulle 
ha preciserat om det var den senaste ansökan som var relevant.56 

 

                                                 
55 ”Forum shopping” är enligt Nationalencyklopedin att undersöka de tänkbara processländerna för att kunna väcka talan vid 

domstolarna i det land som är förmånligast ur kärandens synvinkel, se: http://www.ne.se/forum-shopping, (2013-05-22). 

56 Cruz Villalón, s 6. 

http://www.ne.se/forum-shopping
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Som citatet visar har Dublinförordningen enligt förstalandsförespråkarna en grundtanke som 

framgår av den stora betydelsen som förordningen tillmäter. Min följdfråga till citatet är frågan om vad 

förordningens stora betydelse egentligen innebär. För att underöka det närmare har jag tagit del av 

information från Migrationsverkets hemsida. Där beskrivs Dublinförordningen kortfattat och 

lättläst och informationen är speciellt riktad mot barn. Det framgår av informationen att det finns 

regler som styr vem som ansvarar för en persons asylansökan och dessa regler säger att en person 

bara kan söka asyl i ett av de länder som skrivit under förordningen.57 Informationen går hand i 

hand med annan medborgarupplysning som finns om förordningen.58 Även litteratur i ämnet 

fokuserar på rätten att söka asyl i ett av unionens länder och att detta land motsvaras av det första 

landet. Till exempel menar Andersson att Dublinförordningen är en utveckling av den så kallade 

principen om första asylland, som var uppe för diskussion redan under 80-talet. Syftet med 

principen är att förhindra människor från att söka asyl i land efter land inom regionen. Det 

beslutet som ges i första landet ska vara jämförbart med hela unionens beslut. Den ursprungliga 

tanken med principen menar Andersson var att minska unionens kostnader i samband med 

asylsökningsprocesser.59 Förstalandsförespråkarna värnar således om att bevara 

Dublinförordningens ursprungstanke, vilket med stöd av Andersson motsvaras av principen om 

första asylland. Detta kan kopplas samman med förstalandsförespråkarnas återkommande 

hänvisning till Dublinförordningens artikel nummer 13, även kallad restklausulen, vilken lyder: 

 

Om det på grundval av kriterierna i denna förordning inte kan avgöras vilken medlemsstat som 
har ansvaret för att pröva asylansökan, skall den medlemsstat där asylansökan först lämnades in 
ansvara för prövningen.60 

 

Citatet från förordningen visar att om kriterierna i förordningen är oklara ska det första landet 

ansvara för asylprövningen. Här bör nämnas att artikel 6 som utgör grunden för konflikten är ett 

sådant kriterie som citatet hänvisar till. Förstalandsförespråkarnas utsagor går hand i hand med 

Dublinförordningens nuvarande utformning som menar att principen om första land ska 

användas som riktlinje för ansvarstagandet av de ensamkommande flyktingbarnen då 

förordningens kriterier inte är anpassade till situationen. Jag tolkar det som om 

förstalandsförespråkarnas syn på Dublinförordningens grundtanke kan kopplas samman med 

Internationella Relationsforskningens syn på realism. Ulrich Beck och Edgar Grande skriver i Det 

kosmopolitiska Europa, Samhälle och politik under den andra moderniteten, att den rationella synen på 

internationell politik motsvaras av staters handlande utifrån egenintresse. De menar att även 

internationella samarbeten så som EU är ett exempel som utgår ifrån ett rationellt perspektiv. 

                                                 
57 Migrationsverket, Dublinförordningen, (2011-04-06), http://www.migrationsverket.se/info/3742.html, (2013-05-22).  

58Exempelvis Migrationsverkets informationsblad: 

http://www.migrationsverket.se/download/18.770892be1248035046b80003319/dublinforordningen_sv.pdf, (3013-

05-22). 

59 Andersson, s. 99. 

60 EG 343/2003, s. L 50/5. 

http://www.migrationsverket.se/info/3742.html
http://www.migrationsverket.se/download/18.770892be1248035046b80003319/dublinforordningen_sv.pdf
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Stater skulle inte vara en del utav samarbetet om de inte ansåg att det gynnade statens 

egenintresse.61 Utifrån detta perspektiv tolkar jag det som om de stater som förespråkar att 

ansvaret ligger hos första landet handlar realistiskt, det vill säga utifrån nationellt egenintresse. 

Magnus Erikson tillägger i En global världsordning att den traditionella realismen förbigår den 

komplexa verkligheten som präglar dagens världspolitik och kopplar samman realismens 

verklighetsuppfattning med oförsvarligt handlande.62 Jag tolkar det som om Erikssons ståndpunkt 

går hand i hand med sistalandsförespåkarna som genom att förespåka idealistiska ståndpunkter 

ställer sig emot förstalandsförespråkarnas realistiska antaganden. I motsats till 

förstalandsförespåkarnas syn på Dublinförordningens grundtanke anser sistalandsförespråkarna 

att förordningen är underordnad Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. I 

Dublinförordningens nuvarande utformning står det såhär: 

 

Förordningen följer de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.63 

 

Sistalandsförespåkarna återkommer frekvent till unionens grundläggande rättigheter. Jag tolkar 

det som om denna diskurs försöker att fylla Dublinförordningens grundsyn eller stora betydelse 

med en annan innebörd i jämförelse med den redan presenterade principen om första land. 

Sistalandsförespåkarna anser istället att grundtanken bör utgå från de grundläggande 

rättigheterna. I denna situation blir grundtanken eller den stora betydelsen en flytande signifikant. 

Dublinförordningens nuvarande grundtanke, som representeras av förstalandsförespåkarnas syn, 

är i Dublinförordningen ett fixerat moment. I förslaget blir grundtanken utmanad av 

sistalandsförespåkarnas diskurs. Momentet blir i förslaget ett element som i sin tur blir en 

flytande signifikant. Diskursernas olika inställning till förordningens grundtanke har betydelse för 

hur ansvarstagandet om de ensamkommande flyktingbarnen konstrueras. Debatten handlar om 

ansvarets utgångspunkt, principen om första land eller de grundläggande rättigheterna. För att 

förtydliga sistalandsförespåkarnas diskurs följer ett utdrag från Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna: 

 

Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller privata 
institutioner, ska barnets bästa komma i främsta rummet.64 

                                                 
61 Ulrich Beck och Edgar Grande, Det kosmopolitiska Europa, Samhälle och politik under den andra moderniteten, (Göteborg, 

2006), s. 37. 

62 Magnus Eriksson, ”I en global världsordning” i Politik i globaliseringens tid, red. Christer Jönsson, Magnus Jerneck 

och Lars-Göran Stenelo, (Lund, 2001), s. 43.  

63 EG 343/2003, s. L 50/2. 

64 Europeiska unionens officiella tidning, Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010 C 83/02), 

(2010-03-30), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF, (2013-05-

22), s. C83/396. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF
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Min tolkning av sistalandsförespråkarnas fokus på begreppet barnets bästa kan kopplas samman 

med idealismens antagande om individens rätt. Sandra Lavenex skriver i The Europeanisation of 

refugee policies: between human rights and internal security att idealismens syn på världen utgår från 

individen, som en del av mänskligheten. De idealistiska internationella rättigheterna är grundade 

med individen i fokus, där individen är bärare av rättigheter, oavsett medborgarskap eller 

flyktingstatus. I motsats till realismen betraktas förbrytelser mot mänskliga rättigheter inte som en 

nationell angelägenhet utan som en universell och gemensam utmaning.65 Citaten som styrker 

sistalandsförespråkarna verklighetsuppfattning tillsammans med Lavenex teorier om idealism, 

visar på diskursens kritiska inställning till Dublinförordningens behandling av ensamkommande 

flyktingbarn. Jag tolkar dessa diskursiva uttryck som en reaktion mot att Dublinförordningen 

brister i sitt ansvarstagande när det gäller att se till barnets bästa. Det är alltså inte ett nationellt 

ansvarstagande som är lösningen utan ett gemensamt ansvar som vilar på internationella 

idealistiska normer, enligt denna diskursiva infallsvinkel. 

 

Så som analysen påvisar råder det en konflikt mellan förstalands- och sistalandsförespråkarnas 

utsagor angående vad som är grunden för Dublinförordningen. Konflikten kan i förlängningen 

ses som en kamp om ontologiskt ställningstagande mellan å ena sidan realism å andra sidan 

idealism. Utifrån analysen tolkar jag förslaget som en reaktion mot realismens traditionella sätt att 

se på världen. 

 

(Bort)Prioriterade barn 

Det råder även en konflikt mellan diskurserna, vad gäller synen på flyktingbarn som kommer till 

unionen utan förändrar. Förstalandsförespråkarna menar att ensamkommande flyktingbarn inte 

ska behandlas på ett särskilt sätt. Denna utsaga bevisas genom följande citat från förslaget: 

 

Det finns inte något stöd i förordningen för att avsikten skulle varit att skapa ett undantag från 
huvudregeln för samtliga underåriga utan medföljande vuxen66 

 

Den diskursiva utsagan hänvisar till förordningens huvudregel, vilket jag tolkar vara ett annat 

uttryck för förordningens stora betydelse, som diskuterades ovan. Förstalandsförespråkarna menar 

således att alla asylsökande personer, barn som vuxna, omfattas av förordningens huvudregel 

principen om fösta land. Argumentet vidareutvecklats i förslaget genom att godta undantag som 

innebär familjeåterförening, vilket framgår av första stycket i artikel 6. Om de ensamkommande 

barnen har familjemedlemmar någon annanstans i regionen ska det ske en återförening förutsatt 

                                                 
65 Sandra Lavenex, Europeanisation of refugee policies: between human rights and internal security, (Hampshire, 2004), s. 13-16. 

66 Cruz Villalón, s 7. 
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att det är för underåringens bästa.67 Om fallet däremot innebär att det ensamkommande 

flyktingbarnet inte har någon familjemedlem att återförenas med anser förstalandsförespåkarna 

att barnets asylansökan ska behandlas av den stat där barnet först lämnade in sin asylansökan, då 

en särbehandling inte är aktuell utifrån denna synvinkel. Det som blir intressant här är att barnets 

bästa inte nämns i andra stycket av Dublinförordningens artikel 6. Generaladvokaten uttalar sig 

på följande sätt om att begreppet ”barnets bästa” inte finns med i andra stycken av artikel 6: 

 

Att barnets bästa inte nämns i andra stycket kan vara en indikation på att den underåriges bästa 
saknar betydelse i detta fall68  

 

I Dublinförordningens nuvarande utformning är bejakandet av barnets bästa enligt 

förstalandsförespråkarna hänvisad till den så kallade suveränitetsklausulen. För att förtydliga den 

enskilda nationalstaten bestämmanderätt citeras nedan ett utdrag från Dublinförordningens 

artikel 3.2 där staternas suveränitetsbefogenheter klargörs: 

 

Varje medlemsstat [får] pröva en asylansökan som lämnas in av en tredjelandsmedborgare, 
även om det inte föreligger någon sådan skyldighet enligt de kriterier som anges av denna 
förordning. I så fall blir denna medlemsstat ansvarig i förordningens mening och skall överta 
de skyldigheter som följer av detta ansvar.69 

 

Ett land inom regionen har följaktligen vid varje tillfälle rätt att pröva en asylansökan även om det 

inte förligger någon skyldighet. Det finns således inget hinder att i nuläget behandla en ansökan från 

ett ensamkommande flyktingbarn med hänvisning till barnets bästa. En fråga som advokaten 

ställer i förslaget är hur det kan vara frivilligt att se till det ensamkommande ”barnets bästa”.70 

Cruz Villalón uttalande om att underåringens bästa saknar betydelse tillsammans hans negativa 

inställning till suveränitetsklausulens frivillighet tolkar jag som om sistalandsförespråkarna anser 

att Dublinförordningen har bristanade respekt för barnets bästa. Nilssons skriver i sin 

avhandling, som presenterades i studiens tidigare forskning, att dagens juridiska policydokument 

är ofullständiga i relation till ensamkommande flyktingbarn. Hon argumenterar, i likhet med 

sistalandsförespråkarna, för att begreppet ”barnets bästa” borde utgöra en större grund i 

beslutsprocessen.71 Sistalandsförespåkarna hävdar alltså att EU:s ensamkommande flyktingbarn 

ska behandlas på ett annat sätt i jämfört med barn som kommer till unionen tillsammans med 

sina föräldrar. Då artikel 6 enbart handlar om denna specifika grupp anser denna diskursiva 

utsaga att förordningen talar för en särbehandling, vilket följande citat visar på: 

 

                                                 
67 Se Dublinförordningens artikel 6, första stycket. 

68 Cruz Villalón, s 6. 

69 EG 343/2003, s. L 50/3. 

70 Cruz Villalón, s 5. 

71 Nilsson, s. 147-149. 
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”specialreglering” för underåriga utan medföljande vuxen, som måste innehålla svaren på 
samtliga frågor som kan uppkomma i dessa situationer.72 

 

Sistalandsförespråkarna menar att artikeln är överflödigt om det inte är tänkt att styra fall som rör 

denna grupp av flyktingar. De som förespråkar denna syn på barn som grupp hänvisar också till 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Detta diskursiva perspektiv menar också 

att om ett ensamkommande flyktingbarn har sökt asyl i fler en ett EU: land så är det land där 

barnet befinner sig bäst lämpat för att avgöra vad som faktisk är barnets bästa.73 

 

Frågan återstår. Ska de ensamkommande flyktingbarnen behandlas på ett speciellt sätt eller inte? 

Svaret styrs av vilken diskurs som fyller begreppet ”ensamkommande flyktingbarn” med 

innebörd. I detta sammanhang blir ”ensamkommande flyktingbarn” en flytande signifikant som 

dras emellan olika diskursiva utsagor. Förstalandsförespråkarna menar att ensamkommande 

flyktingbarn inte ska betraktas som en säregen grupp med speciella rättigheter, medan 

sistalandsförespåkarna menar att ensamkommande flyktingbarn är en särskild grupp som bör ha 

speciella rättigheter. Vidare funderingar formuleras via frågorna: Vem ansvarar för att barnets 

bästa uppnås på bästa möjliga sätt? Går det i transnationella dokument avgöra vad som är barnets 

bästa? De olika diskurserna som konkurerar i materialet är oeniga om vad som är förenligt med 

barnets bästa. Hur långt är nationalstaterna inom regionen beredda att gå för att främja barnens 

bästa? 

 

Statliga eller individuella rättigheter 

Ett begrepp som är återkommande hos förstalandsförespråkarna är suveränitetsklausulen. I motsatts 

återfinns hos sistalandsförespråkarna begreppet Stadgan om unionens grundläggande rättigheter. Dessa 

två begrepp kan betraktas som nodalpunkter inom respektive diskurs, då de är centrala för 

diskursens förståelse. Begreppen har tidigare presenterats i analysen men kommer under följande 

rubrik att analyserats i förhållande till varandra. Den tidigare analysen har visat att Cruz Villalón 

via förslaget för fram en kritik mot att Dublinförordningen i dess nuvarande utseende inte tar 

tillräcklig stor hänsyn till Stadgan och dess begrepp barnets bästa. För att leda analysen vidare 

redogörs via nästa citat ett uttalande från advokaten: 

 

Man skulle kunna säga att det system som införts genom förordningen således är uppbyggt 
mellan två yttre punkter, å ena sidan en suveränitetsklausul och å ena sidan en restklausul74 

 

                                                 
72 Cruz Villalón, s 10. 

73 Cruz Villalón, s 12. 

74 Cruz Villalón, s. 9. 
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Suveränitetsklausulen innebär att varje enskild stat inom unionen har rätten att välja att behandla 

en asylansökan även om inte Dublinförordningens riktlinjer menar att den staten egentligen är 

ansvarig.75 Så som jag tolkar suveränitetsklausulen innebär det här i praktiken att ett 

ensamkommande barn som till exempel kommer till Sverige och som tidigare sökt asyl i ett annat 

EU-land, kan få stanna med hänvisningen till suveränitetsklausulen. Klausulen användas som ett 

slags veto som ett land kan använda trots att Dublinförordningen reglering finns. Genom att 

hänvisa till suveränitetsklausulen skulle alla ensamkommande barn kunna få stanna i Sverige. Att 

använda suveräniteten med argumentet att det är för barnets bästa menar advokaten är helt 

möjligt. Den andra yttre punkten som citatet hänvisar till är den så kallade restklausulen. Det är 

en paragraf i Dublinförordningen som jag tidigare lyft fram i analysen och som innebär att alla de 

fall som inte går att avgöra med hjälp av de riktlinjer som finns i Dublinförordningen ska 

principen om första land att användas.76 Min tolkning är att förslaget som försvarare av begreppet 

”barnets bästa” förespråkar en förändring av den ena yttre punkten. Det borde stå mellan å ena 

sidan suveränitetsklausulen och å andra sidan stadgan om unionens grundläggande rättigheter, 

vilket inte är fallet i nuläget. 

 

Med syfte att lyfta analysen ytterligare en nivå tolkar generaladvokatens förslag som ett uttryck 

för en konflikt mellan det universella och det partikulära. Den konflikt om ansvarstagande som 

skådas via förslaget och påvisas i analysen, visar i enlighet med Soysals teori om postnationalism, 

att relationen mellan å ens sidan universella mänskliga rättigheter och å anda sidan nationell 

suveränitet är komplex.77  Denna tematik behandlar även Lavenex som menar att det råder en 

konflikt mellan och ena sidan policydokument rörande mänskliga rättigheter och andra sidan 

policydokument kring EU:s inre säkerhet.78 Hon skriver på följande vis angående relationen 

mellan de universella och det partikulära: 

 

The importance of ideational factors is reflected in the contested definition of refugee 
protection which has its basis in the tension between two fundamental norms of the modern 
state system: the universalism of human rights and the particularism of state sovereignty. This 
normative tension is mirrored in opposed philosophical perspectives on the question of 
protection, state-centric realism and liberal, individual-based idealism.79 

 

Lavenex menar, så som citatet påvisar, att den ifrågasatta definitionen av flyktingskydd grundar 

sig på en spänning mellan det universella och det partikulära. Den här spänningen blir tydlig 

genom förslaget då generaladvokatens förslag gör anspråk på att ta mer hänsyn till ”barnets 

bästa”, vilket är exempel på en universell rättighet. EU:s flyktingpolitik, infattande såväl 

                                                 
75 Cruz Villalón, s 9 

76 EG 343/2003, s. L 50/5. 

77 Soysal, s. 7. 
78

 Lavenex,  s. 200. 
79 Lavenex, s. 24. 
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Dublinförordningen och förslaget, kan ställas i relation till frågor rörande mänskliga rättigheter 

och nationalstatens suveränitet. Lavenex fortsätter och menar att flyktingpolicy karaktäriseras av 

denna spänning mellan mänskliga rättigheter och nationalstatens suveränitet.80 Den universella 

synen på flyktingar utgår från individen och menar att varje människa har rätten att åtnjuta de 

mänskliga rättigheterna oberoende av nationell tillhörighet. Den partikulära synen på flyktingar 

utgår istället från nationalstaten där mänskliga rättigheter finns inom ramen för nationen och dess 

medborgare. Enligt det sistnämnda perspektivet ska nationalstaten skyddas och nationella 

intressen går i krissituationer före andra intressen så som exempelvis mänskliga rättigheter. 

Migration betraktas utifrån en partikulär synvinkel som ett hot för nationens säkerhet.81 

Spänningen mellan de teoretiska begreppen universalism och partikularism blir tydlig via 

generaladvokatens förslag. Jag tolkar förslaget som en kritik mot att Dublinförordningen i dess 

nuvarande formation tar för lite hänsyn till universella rättigheter. Förslaget visar på hur 

ensamkommande flyktingbarn hamnar i en position mellan de universella och de partikulära 

rättigheterna. 

 

Det ambivalenta ansvaret och sociala konsekvenser 

Konstruktionen av ansvarstagande för ensamkommande flyktingbarn i relation till barnets bästa är 

beroende av diskursiv infallsvinkel. Jag tolkar det som om förstalandsförespråkarna menar att 

ansvarstagande konstrueras via Dublinförordningen som ett effektivt och rättvist system, vilket i 

sin tur resulterar i det bästa för såväl stat som individ. Advokaten skriver på följande vis om de 

aktörer som för fram förstalandsförespråkarnas utsaga: 

 

De ovannämnda regeringarna kan i korthet sägas vara eniga om att den tolkning som de 
förespråkar främjar målet att införa ”ett tydligt och praktiskt genomförbart sätt att avgöra 
vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan” och att ”göra det möjligt att 
snabbt avgöra vilken medlemstat som har ansvaret, för att garantera faktisk tillgång till 
förfarandena för fastställande av flyktingstatus och inte äventyra målet att behandla 
asylansökanden snabbt”, vilket ligger i både underårigas och medlemsstaternas intresse.82 

 

Den text som står inom citationstecken är förslagets hänvisning till Dublinförordningen. Utifrån 

citatet menar förstalandsförespråkarnas att ett snabbt och praktiskt genomförbart system gynnar 

såväl nationella så som individuella intressen. I motsats tolkar jag det som om 

sistalandsförespåkarna menar att ansvarstagande som utgår från barnets bästa resulterar i ett 

rättvist system för individen, vilket synliggörs via nästkommande citat: 

 

                                                 
80 Lavenex, s. 10. 

81 Lavenex, s. 10-15. 

82 Cruz Villalón, s 7. 
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målet att garantera faktisk tillgång till förfarandena och skyddet för underåriga ska ges företräde 
framför målet att förhindra ingivande av fler asylansökningar83 

 

Genom citatet påvisas att individens rättigheter om skydd, enligt sistalandsförespråkarna ska gå 

före nationella intressen. För att förtydliga diskurserna olika syn på anvarstagande konkretiseras 

det via nedanstående tankemodell: 

 

Förstalandsförespråkarna:  

Ansvarstagande via (effektivt) rättvist system  nationens och barnets bästa 

Sistalandsförespråkarna:  

Ansvartagande via barnets bästa  rättvist system  

 

Enligt min tolkning av förstalandsförespråkarnas utsagor blir barnets bästa, i kombination med 

nationens bästa, en produkt av Dublinförordningen som ett effektivt och rättvist system. Följer 

medlemstaterna inom EU Dublinförordningens effektiva rättvisa kommer det resultera i det 

bästa möjliga för såväl individ som nation. Sistalandsförespråkarna menar däremot att individens 

bästa ska gå före statliga intressen. Dessa utsagor menar att ett system som i första hand ser till 

individuella rättigheter är ett rättvist system. Diskursernas motsägelsefulla syn på ansvarstagande 

kan kopplas samman med de tidigare teoretiska perspektiven universalism och partikularism. 

Immanuel Wallerstein menar i likhet med Soysal och Lavenex att det finns en spänning mellan å 

ena sidan behovet av universella normer och å andra sidan försvaret av partikularistiska normer. 

Han skriver i Europeisk Universalism – maktens retorik att målet med den rådande spänningen är en 

fungerande dialektik mellan å ena sidan universalism å andra sidan partikularism.84 För att stärka 

min analys och Wallersteins resonemang kompletteras det med den teoretiska bakgrunden som 

Ernesto Laclau för fram i sin bok Emancipation. Laclau menar att universalism och partikularism 

inte kan existera i frånvaro av dess motsats.85 

 

De olika sätten att se på ansvarstagande i förhållande till ensamkommande flyktingbarn resulterar 

också i olika typer av sociala konsekvenser. Förstalandsförespåkarna menar att om förslaget går 

igenom finns en risk för att så kallad forum shopping ökar bland gruppen ensamkommande 

flyktingbarn. Andersson skriver om fenomenet som även kallas asylum shopping och förklarar att 

det i en kontext av EU:s asyl och flyktingpolitik innebär att asylsökande flyktingbarn skulle om så 

var lagligt söka asyl i land efter land.86 Ett sådant system skulle enligt förstalandsförespråkarna ge 

denna grupp incitament om att det är acceptabelt att utnyttja systemet.87 Jag tolkar det som om 

                                                 
83 Cruz Villalón, s 6. 

84 Immanuel Wallerstein, Europeisk Universalism – maktens retorik, (Stockholm, 2006), s. 77-78. 

85 Ernesto Laclau, Emancipation(s), (New York, 1996), s. 20.ff. 

86 Andersson, s. 99. 

87 Cruz Villalón, s 7. 
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förstalandsförespåkarna ser kritiskt på sistalandsförespåkarnas oförmåga att se till de ekonomiska 

kostnaderna som kan bli en följd av en eventuell lagförändring. Fler barn kommer att söka sig till 

Sverige och andra rikare länder inom regionen. Fler barn kommer också att efter avslag i ett EU-

land fortsatta sin flykt till ett annat EU-land och söka asyl på nytt. Utifrån det andra perspektivet 

finns en oro för en bristande respekt för mänskliga rättigheter. Att det är respektlöst att skicka 

tillbaka ensamkommande flyktingbarn till länder de flytt ifrån. EU-portalen skriver att 

Dublinförordningen har fått kritik för att ligga bakom omänskliga förflyttningar av asylsökanden. 

Att länder har skickat tillbaka människor till andra länder inom unionen som har bristande 

respekt för mänskliga rättigheter.88 Förslaget i sig kan ses som en reaktion mot den här typen av 

sociala konsekvenser, vilket synliggörs i detta citat från Cruz Villalón: 

 

Emellertid anser jag att det av tidsskäl eller med hänsyn till den förmånliga behandling som den 
underåriga ska ges inte är lämplig att utsätta de asylansökande för onödiga förflyttningar.89 

 

Argument om onödiga förflyttningar speglas i den debatten, som presenterades i inledningen, och 

som förts fram om ensamkommande flyktingbarn i förhållande till Dublinförordningen. Flera 

exempel förs fram via boken Till Sverige, asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser, 

där okorrigerade berättelser från barn om Dublinförordningen skildras.90 Sist men inte minst 

skulle Hassans inte behövt bränt sina fingertoppar om Dublinförordningen tagit större hänsyn till 

barnets bästa. 

 

Den hegemoniska förskjutningen 

Genom analysen ställs de olika diskurserna på flertalet punkter mot varnadra i ett antagonistiskt 

motsattsförhållande. De uttaladen som via citat presenterats från de båda diskurserna kan ses 

som försök att ”vinna mark”. I kampen om att fylla de flytande signifikanta med innehåll sker en 

pågående kamp om at vinna hegemoni. Det finns en konflikt mellan olika 

verklighetsuppfattningar och via förslaget kommer konflikten upp till ytan och ifrågasätts. I 

gränslandet mellan två diskurser sker en överproduktion av mening, vilket förs fram av Laclau 

och Mouffe i nästa citat:  

 

Hegemonins […] effekter uppstår alltid ur ett överskott av mening som skapas genom en 
förskjutningsoperation. […] Detta förskjutningsmoment är väsentligt för varje hegemonisk 
praktik.91 

 

                                                 
88 Europaportalen, Asyl och Migration, http://www.europaportalen.se/tema/asyl-och-migration, (2013-05-23). 

89 Cruz Villalón, s 13. 

90 Barnets bästa främst, Till Sverige, asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser, (Malmö, 2010). 

91 Laclau och Mouffe, s. 204. 

http://www.europaportalen.se/tema/asyl-och-migration
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Den så kallade förskjutningsoperationen anser jag kan appliceras på förslaget och dess diskurser som 

synliggjort i analysen. Jag tolkar förslaget i sig som en förskjutning av betydelsetillskrivning. Med 

stöd av den tidigare analysen tolkar jag det som om det via förslaget sker en förskjutning från 

realism till idealism, såväl som från partikularim till universalism. Så som tidigare nämnts är 

generaladvokatens förslag en helhetstolkning av artikel nummer 6 i Dublinförordningen och är 

styrd av begreppet barnets bästa. Efter förslagets 16 sidor presenterar han ett förslag på hur den 

inledande frågan för besvaras. Svaret är ett diskursivt utryck för den hegemoniska förskjutningen: 

 

Den medlemsstar som – enligt artikel 6 andra stycket i rådets förordning (EG) nr 343/2003 
[…] – är ansvarig för prövningen av asylansökan när den asylsökande är en underårig utan 
medföljande vuxen och utan familjemedlemmar som lagligen befinner sig i en annan 
medlemsstat och sökanden har ingett asylansökningar i flera medlemsstater, ska i princip, med 
hänsyn till den underåriges bästa - och förutsatt att det inte med beaktande av den underåriges 
bästa krävs en annan lösning – vara den medlemsstat där den senaste ansökan har getts in.92 

 

På svarets två sista rader står det klar att advokaten och EU-domstolen förespråkar att det bör 

vara det senaste landet som ska ansvara för det ensamkommande flyktingbarnets asylansökan så 

länge det är i led med den underåriges bästa. Min tolkning av materielet visar på att 

sistalandsförespåkarnas utsagor genom förslaget intar en hegemonisk position i förhållande till 

förstalandsförespråkarnas utsagor. Förslaget kan således tolkas som ett uttryck för en hegemonisk 

förskjutning när det handlar om vilken diskurs som är av störst betydelse då ansvar kring 

ensamkommande flyktingbarn konstrueras inom EU-politik. Denna omkonstruktion av 

betydelsebildning går hand i hand med Soysals teori om postnationalism, vilket synliggörs via 

detta citat: 

 

Human rights discourse provides a hegemonic language for formulating clams to rights above 
and beyond national belonging93 

 

Citatet från Soysal visar på att mänskliga rättigheter i dagens samhälle intar en hegemonisk 

position i förhållande till nationell tillhörighet.  Att universella normer segrar över partikulära 

behov i dagens samhälle menar även Beck och Grande, men bemöter också kritiken och för en 

diskussion kring universalismens dilemma. De menar ett universalistiskt minimum är nödvändigt 

i alla typer av samhällen, frågan handlar snarare om fördelningen ska se ut. Hur mycket universalism 

tål egentligen Europa?94 Med denna fråga avslutar Beck och Grande sin bok och med samma fråga 

kommer jag att avsluta den här analysen. 

 

                                                 
92 Cruz Villalón, s. 14. 

93 Soysal, s. 165. 

94 Beck och Grande, s. 381. 
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Avslutande diskussion  

Då studiens analys grundar sig på generaladvokat Pedro Cruz Villalóns förslag till avgörande, som 

publicerat den 21 februari 2013, är frågan om dagens förhandlingsläge definitivt befogad. Vad har 

hänt med förslaget? Har det blivit ett underlag för förändring? Har Dublinförordningen blivit 

mer fördelaktiga för de ensamkommande flyktingbarnen inom EU:s asyl och flyktingpolitik? Så 

som nämndes i inledningen startade översynen av EU:s gemensamma asyl och flyktingpolitik år 

2008 och beräknades vara klara till år 2012. Under mitt arbete med uppsatsen har 

förhandlingarna i Bryssel fortsatt och avslutades i mars 2013. Enligt den internetbaserade 

webbtidningen Europaportalen är förhandlingarna avslutade men kommer att offentliggöras 

formellt först under sommaren 2013.95 Till SvD nyheter berättar Sveriges EU-kommissionär Cecilia 

Malmström om förhalningarna: 

 

Det har varit jättetuffa förhandlingar, vi har bråkat och skrikit åt varandra i 
förhandlingsrummen.96 

 

I dagsläget går det alltså inte att svara på frågan om Cruz Villalons förslag gav det resultat han 

själv önskade, det vill säga att ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i mer än ett land ska 

få söka asyl i det senaste landet barnet anlänt till. När förhandlingarnas resultat kommer att 

offentliggöras under sommaren 2013 kommer det att visa sig vilken av studiens diskurser som 

segrade i förhandlingarna. 

 

Studiens analys har synliggjort två diskurser som konstruerar ansvarstagande, i förhållande till 

ensamkommande flyktingbarn inom EU:s asyl- och flykting politik, på skilda sätt. Diskurserna 

som lyfts fram är förstalandsförespåkarna, som förespåkar att det första landet ska ansvara för 

ensamkommande flyktingbarns asylansökan, och sistalandsförespråkarna, som förespråkar att det 

senaste landet ska ansvara för asylansökan. I förslaget gör båda diskurserna anspråk på att fylla de 

flytande signifikanta med betydelse utifrån respektive diskursiv verklighetsuppfattning. I 

förstalandsförespåkarnas diskursiva utasagor är nationens intressen mest centrala. Grunden för 

Dublinförordningen är utifrån detta perspektiv principen om första land något som gäller alla 

asylsökande personer. Utifrån denna grundsyn motivers diskursens ställningstagande om att inte 

behandla ensamkommande flyktingbarn annorlunda en någon annan grupp.  

Sistalandsförespråkarnas diskursiva utsagor fokuserar stället på individens rättigheter och 

begreppen ”barnets bästa”. Utifrån unionens grundläggande rättigheter motiverar denna diskurs 

sitt ställningstagande om att behandla ensamkommande flyktingbarn som en speciell grupp med 

                                                 
95 Andras Selnes, Europapotalen, EU:s nya flykting och asylpolitik klar, (2013-03-28), 

http://www.europaportalen.se/2013/03/eus-nya-flykting-och-asylpolitik-klar, (2013-05-23). 

96 Teresa Küchler, Svenska Dagbladet, EU:s asylpaket på väg, (2013-01-09), http://www.svd.se/nyheter/utrikes/eus-

asylpaket-pa-vag_7807808.svd, (2013-05-23). 

http://www.europaportalen.se/2013/03/eus-nya-flykting-och-asylpolitik-klar
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/eus-asylpaket-pa-vag_7807808.svd
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/eus-asylpaket-pa-vag_7807808.svd
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speciella rättigheter. Analysen visar på att konstruktionen av ansvarstagande i förhållande till 

ensamkommande flyktingbarn är beroende av diskursivt perspektiv. Jag tolkar det som om 

förhandlingen handlar om prioritering av värden. Vilka värden prioritetas högst, statens 

suveränitet eller individens rättigheter? 

 

I inledningen av analysen presenterades aktörerna som varit aktiva i förhandlingarna. Sverige 

tillsammans med Storbritannien, Holland, Schweiz, Tjeckien, Ungern och Belgien representerar 

de stater som för fram diskursen förstalandsförespråkarna. Den andra diskursen, 

sistalandsförespåkarna, representeras i stället av EU-domstolen, EU-kommissionen, AIRE Center 

och Grekland. En intressant reflektion som jag nu vill lyfta är bakgrunden till aktörernas ställning 

i frågan. De aktörer som ställer sig negativa till advokatens förslag om att ge barnets bästa mer 

utrymme består uteslutande av stater inom unionen. Den andra diskursen motsvaras av aktörer 

av icke-nationell karaktär, med undantag från Grekland. Denna observation anser jag stärker 

analysen om att förstalandsförespåkarna deltar i förhandlingarna utifrån nationella intressen. 

Greklands inkonsekventa position i förhandlingarna är trots allt logisk, då Grekland är det land 

som utifrån sitt geografiska läge tar emot stora flyktingströmmar. Grekland handlar, trots sin 

förhandlingsposition, utifrån nationens egenintresse. En eventuell förändring av 

Dublinförordningen skulle i praktiken leda till att färre ensamkommande flyktingbarn skickades 

tillbaka till Grekland. 

 

Sammanfattningsvis vill jag utifrån studiens analys föra en diskussion kring vad förslaget kan 

anses vara ett uttryck för. Då förslaget isig förspåkar den diskurs som förs fram via 

sistalandsförespråkarna tolkar jag det som en möjlig uppgift att positionera förslaget. Genom 

analysen förs det fram flera resonemang kring vad förslaget kan anses vara ett utryck för. 

Tillexempel framkommer det att Dublinförordningen har brustit när det gäller att se till barnets 

bästa. Utifrån analysen och de teorietiska ramverk som stöttar upp argumenten tolkar jag det som 

om förslaget är en reaktion mot att Dublinförordningen inte tar tillräcklig stor hänsyn till de 

mänskliga rättigheterna och begreppet barnets bästa. En reaktion mot att unionens 

medlemsländers intressen gått före individens mänskliga rättigheter. På andra sidan finns den 

diskursiva utsagor som motsäger sig förslaget. De aktörer som för fram den här diskursen 

reagerar istället mot att EU som politisk arena har tagit för stor del av nationalstaternas 

suveränitet. En reaktion mot EU:s för stora inflytande över migrationspolitiska frågor. Det går 

alltså utifrån de båda diskurserna tala om en motreaktion. För att leda diskussionen ännu längre 

skulle det kunna tolkas som om förstalandsförespåkarna anser att förslaget är ett utryck för en 

kränkt suveränitet, medan sistalandsförespåkarna anser att förslaget är ett utryck för kränkta 

mänskliga rättigheter. Detta visar på att frågan om vad förslaget är ett utryck för är beroende av 

diskursiv infallvinkel. Vilka diskursiva utryck som ges utrymme är även till viss del beroende av 

kontextuellt sammanhang. Ett exempel på ett sådant sammanhang är det som presenterades i 

inledningen av uppsatsen. Att Hassans bränner av sina fingertopper är en händelse som ger 

sistalandsförespråkarna talutrymme. Denna konkreta händelse kan ses som ett uttryck för att 
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Dublinförordningen leder till situationer som inte är förenliga med barnets bästa och så vidare. 

På andra sidan skulle exempelvis uppgifter om att ”Sverige tar emot fler flyktingar en vad landet 

klarar av”, vara ett uttalande som skulle ge förstalandsförespråkarna utrymme att tala för sin 

diskurs. 

 

Avslutningsvis vill jag lyfta blicken ytterligare och studera förslaget som en del av den 

gemensamma asyl och flyktingpolitik som börjar ta form i Europa. Utifrån detta perspektiv kan 

min studie ses som ett uttryck för hur EU som politik arena konstrueras. En debatt som i 

förlängningen handlar om hur samhället ska vara organiserat och vilka nivå av 

samhällsorganisationen som ska ha inflytande över andra och så vidare. Diskussionen om hur 

samhället är organiserat leder vidare till en annan aspekt, som jag är medveten om inte 

framkommit i studien och som handlar om vem som innesluts och vem som utesluts i den 

europeiska gemenskapen. Vem som ska få ha tillgång till den fria rörligheten och vem som inte 

får det. Dublinförordningen sätter gränser för vem som inkluderas och vem som exkluderas och 

lägger dig i diskussionen om vilka som är Vi, européerna, och vilka som är Dom andra, 

ickeeuropéer. Detta är också en fråga om medborgarskap i det globaliserade samhället. Innebär 

förskjutningsoperationen, att överstatliga policydokument tar större hänsyn till mänskliga 

rättigheter, ett steg på väg mot ett globalt medborgarskap? Dessa tre aspekter, 

inkludering/exkludering, medborgarskap och globalisering är alla områden som är nära 

förbundna med de teman som lyft i studien. De lägger tillsammans grunden för exempel på 

förslag till vidare forskning. De visar också på teman som skulle kunna varit aktuella i den 

ovanstående analysen om jag gått in i material med ett annat teoretiskt perspektiv. Enligt Soysals 

teorier om postnationalism är en människas rättigheter universella och därmed inte förbundna 

med nationell tillhörighet. Mänskliga rättigheter är inte begränsade till ett visst territoriellt område 

utan tillhör alla människor oavsett geografiskt område. Men är det verkligen så? Lever vi i en 

postnationell värld? 

 

Idag har det gått tio år sedan Dublinförordningen antogs och fortfarande kommer nya rapporter 

om hur förordningen för med sig negativa sociala konsekvenser för den enskilde individen. 

Senaste larmet kom i och med boken de förlorade barnen som släpptes den 17 maj i år utav 

journalisterna Jens Mikkelsen och Katia Wagner. Deras bok uppmärksammar det faktum att det 

är många ensamkommande flyktingbarn som årligen försvinner spårlöst från Sverige. Författarna 

har letat reda på några utav de här barnen vilket visat på ett fruktansvärt resultat. De försvunna 

barnen har hamnat i situationer där de tvingas att sälja både droger och sexuella tjänster.97 I ett 

reportage från Sveriges radio tydliggörs det att det är oklart vem som ansvarar för dessa barn. År 

2012 försvann det 317 barn och Ingrid Åkerman från länsstyrelsen säger till Sveriges radio att 

ansvaret för de ensamkommande barnen faller mellan stolarna. Det är inte helt uttalat vem som 

                                                 
97 Natur och Kultur, http://www.nok.se/Allmanlitteratur/Bocker/Sakprosa/Sakprosa/De-forlorade-barnen/, 

(2013-05-26).  

http://www.nok.se/Allmanlitteratur/Bocker/Sakprosa/Sakprosa/De-forlorade-barnen/
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ansvarar för att leta efter dem då de försvinner. Dublinförordningen tros vara en av de 

bakomliggande orsakerna till att dessa barn försvinner. 98 Barn som flyr till Sverige utan föräldrar 

inser kanske först efter ankomsten att de enligt Dublinförordningen är tvungna att återvända till 

det EU-land där de först sökte asyl. En tillfällig lösning resulterar då i att gömma sig, försvinna 

eller gå under jorden istället för att återvända till ett land där de kanske utsatts för tortyr och 

övergrepp. 

 

Det finns således flertalet exempel på hur samhället brister i att respektera de enskilda 

individernas bästa. Studien visar på hur ensamkommande flyktingbarn hamnar i ett glapp mellan 

mänskliga rättigheter och nationalstaters suveränitet. Ansvarfördelningen är oklar. Så länge 

debatten fortsätter kommer också barnen att fortsätta att bränna av sina fingertoppar och 

försvinna spårlöst. 

                                                 
98 Anna Lendelius och Mikael Funke, Sveriges Radio, ”Någon måste ta ansvar för barn som försvinner”, (2013-03-17) 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5475303, (2013-05-26). 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5475303
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