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The purpose of this study has been to look at how Alternativmedia in Sweden write
about unaccompanied minors. Our study does not intend to show whether the
selected media has written is true or not, the purpose is rather to show how the
unaccompanied children are described by Samhällsnytt.
The study is a qualitative analysis of content, in which we have reviewed articles
from the Alternative Media Samhällsnytt. The sample of the analysis are articles
from september to October 2017, where we have read through all the articles that
came out as a result after searching for the word "unaccompanied". Our study is
built on manifest interpretations of Samhällsnytts articles, in which we have selected
quotations.
Theories that have been used to support our reasoning have been Agenda setting
theory, and the Moral panic theory.
In our study, we concluded that the alternative media Samhällsnytt in the time frame
that we have selected tend to use words and expressions that produce the
unaccompanied children in a negative way. We cannot, however, in our study say
this is applicable for all the alternativemedia as we only have examined just
Samhällsnytt and just for a short period of time.
Key words: Unaccompanied minor, Alternativmedia, alternative media,
Samhällsnytt

Sammanfattning
Titel: Hur ensamkommande barn framställs i alternativmedia
Författare: Ann Andersson och Isabell Bero
Handledare: Lena Olsson
Examinator: Disa Bergnehr

Syftet med denna studie har varit att titta på hur alternativmedia i Sverige skriver
om ensamkommande barn. Vår studie visar inte huruvida det som vald media har
skrivit är sant eller inte, utan syftet är att visa på hur de ensamkommande barnen
framställs av Samhällsnytt.
Studien är en kvalitativ innehållsanalys där vi har gått igenom artiklar från
alternativmediet Samhällsnytt. Analysen har skett från ett urval av artiklar under
september – oktober 2017, där vi läst igenom alla artiklar som kommit fram efter
sökning på ordet “ensamkommande”. Vår studie bygger på manifesta tolkningar av
Samhällsnytts artiklar, i vilka vi har valt ut citat.
Teorier som har använts för att underbygga våra resonemang har varit Agenda
setting theory och moralpanikteorin.
I vår studie kommer vi fram till att alternativmediet Samhällsnytt under den
tidsperiod som vi valt ut tenderar att använda ord och uttryck som framställer de
ensamkommande barnen på ett negativt sätt. Vi kan dock inte i vår studie säga att
detta är gällande för all alternativmedia då vi endast har granska just Samhällsnytt
och under en kort period.
Nyckelord: ensamkommande barn, alternativmedia, alternativ media, Samhällsnytt

Innehållsförteckning
Abstract .................................................................................................................... ii
Sammanfattning...................................................................................................... iii
Inledning ................................................................................................................... 1
Syfte .......................................................................................................................2
Frågeställning ........................................................................................................2
Bakgrund ..................................................................................................................3
Traditionell medias framställning av ensamkommande barn enligt Frigyes .......3
Alternativmedia .....................................................................................................4
Samhällsnytt ............................................................................................................................. 5
Teoretiska utgångspunkter.......................................................................................6
Kommunikationsteori: Agenda setting Theory.....................................................6
Moralpanikteorin ...................................................................................................7
Tidigare forskning ....................................................................................................9
Internationell forskning .........................................................................................9
Nationell forskning .............................................................................................. 11
Alternativmedia ..................................................................................................................... 11
Metod ...................................................................................................................... 13
Kvalitativ innehållsanalys .................................................................................... 13
Manifest och latent tolkning ............................................................................... 13
Analys................................................................................................................... 14
Teman och kategorier ......................................................................................... 15
Urval..................................................................................................................... 15
Förförståelse och resultatens trovärdighet .......................................................... 15
Etisk granskning ................................................................................................. 17
Resultat ................................................................................................................... 19
Ekonomiska kostnader ........................................................................................ 19
Brottslighet .......................................................................................................... 22
Ifrågasättande av identitet ................................................................................... 24
Ålder ....................................................................................................................................... 24

Ursprung ................................................................................................................................ 26
Kritik mot politiska meningsmotståndare .......................................................... 27
Vänsterpartiet ........................................................................................................................ 27
Socialdemokraterna .............................................................................................................. 29
Diskussion .............................................................................................................. 31
Resultatdiskussion............................................................................................... 31
Metoddiskussion ................................................................................................. 34
Relevans för socialt arbete ................................................................................... 36
Framtida forskning .............................................................................................. 37
Referenslista............................................................................................................ 38
Bilaga 1 .................................................................................................................... 41

Inledning
Sveriges mottagande av flyktingar har ökat markant under 2000-talet. 2015 var mottagandet
som allra störst med totalt 162 877 asylsökande varav 35 369 var ensamkommande barn.
Den största andelen av ensamkommande barn kom från Afghanistan (23 480 barn)
(Migrationsverket, 2018).
“Med ensamkommande barn avses ett barn under 18 år som vid ankomsten
till Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller annan ställföreträdare. Ett
asylsökande barn kan även i ett senare skede anses som ensamkommande om
han eller hon då står utan någon ställföreträdare.” (Josefsson & Malmros, 2016,
s. 9)
Barnet anses inte längre vara ett ensamkommande barn när en förälder eller annan vuxen
får vårdnaden överförd till sig. Det kan vara om en eller båda föräldrarna kommer till
Sverige och därefter får vårdnaden. Men också om en annan person tillskrivs vårdnaden
om barnet, det kan vara en släkting eller ett familjehem där barnet blivit placerat. När
personen har fyllt 18 år räknas hen inte heller längre som ett barn (Josefsson & Malmros,
2016).
På begäran av migrationsverket så kan det ensamkommande barnet begäras att genomgå
en åldersbedömning. Detta har rättsmedicinalverket fått i uppdrag att genomföra. Det sker
genom att barnets visdomständer samt knäleder röntgas och sedan bedöms av två av
varandra oberoende tandläkare respektive läkare. Om barnet bedöms att sannolikt vara
över 18 år skrivs åldern upp (Rättsmedicinalverket, 2018). Metoderna som används vid
åldersbedömningar har ifrågasatts av forskare som menar att metoderna inte är tillförlitliga
och därför inte bör användas (Hjern & Ascher, 2015). Trots detta används metoden ändå,
vilket medför att trovärdigheten för de ensamkommande barnen minskar i media, utifrån
ålder och identitet. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter riktat kritik mot
metoden och menar att även barnets psykologiska mognad ska räknas in i bedömningen.
Det har också i flera fall gjorts felaktiga bedömningar till barnets nackdel (Muižnieks, 2017).
Vi uppfattar att de ensamkommande barnens oförmåga att identifiera sin ålder, har
föranlett ett ifrågasättande i huruvida de verkligen är minderåriga vid anländandet till
Sverige.

Alternativmedia är en form av nyhetsrapportering som utmanar traditionell media genom
att lyfta samhällsfrågor som skribenterna på dessa sidor anser att traditionell media inte
vinklar på ett rättvist sätt gentemot samhället utan mörkar sanningar för att passa in i den
politiska agendan (Holt, 2016b)
Det har skrivits mycket i media om de ensamkommande barnen de senaste åren och
beroende på vem som skrivit så blir bilden av dem olika. Under senare år har också
alternativmedier ökat och har fått en stor spridning på sociala medier. Det finns dock dåligt
med mätningar i hur stor spridning det egentligen är enligt Holt (2016b).

Syfte
Syftet med denna studie är att granska hur de ensamkommande barnen framställs i
alternativmediet Samhällsnytt. Vi valde nättidningen Samhällsnytt, eftersom föregångaren
Avpixlat har ett anseende om att vara högerextrem och främlingsfientlig (Åkerman, 2017).

Frågeställning
Hur framställs ensamkommande barn i Samhällsnytt?

Bakgrund
I detta kapitlet framställs bakgrundsmaterial som syftar till att ge en övergripande förståelse
för hur ensamkommande barn har framställts i traditionell media. Vidare ges en inblick i
vad som avses med begreppet alternativmedia, samt en övergripande presentation av
alternativmediet Samhällsnytt. Vidare återges även en förklaring till skillnader mellan
traditionell media och alternativmedia.

Traditionell medias framställning av ensamkommande barn enligt Frigyes
Journalisten och statsvetaren Paul Frigyes (2018) skriver en artikel om en studie vid namn
“from orphans to offenders” som han utförde vid Linköping Universitet 2017. Artikeln
syftade till att åskådliggöra och diskutera hur ensamkommande barn framställs i traditionell
media före och efter flyktingkrisen 2015. Under studien som pågick mellan den 1 juli 2014
till den 30 juni 2016, utgick han från fem större svenska morgon- och kvällstidningar för
geografisk och ideologisk vidd. Frigyes (2018) menar att ensamkommande barn i ljuset av
flyktingkrisen gick ifrån att porträtteras på ett humant och flyktingvänligt vis, till att
framställas som bedrägliga, våldsamma och sexuellt hotfulla nästan över en natt. Han
menar att de ensamkommande barnen framställdes på ett humant vis under september
2015 (samtidigt som flyktingkrisen började), då det var vanligt att de skildrades som offer.
Under oktober 2015 dominerade artiklar som behandlade ekonomi och mottagning,
medan det i januari och februari 2016 var artiklar om kriminalitet som var mest
framträdande, i vilken ensamkommande barn associerades med uppmärksammade brott.
Vidare menar han att asylinvandringen och ensamkommande barn ofta kritiserades i
krönikor och ledarsidor. Frigyes (2018) slutsatser är att det finns fyra möjliga orsaker till
ökningen av artiklar med kriminalitet som infallsvinkel:
1. Den kraftiga ökningen av nyanlända ensamkommande barn, berodde på att gruppen
växte och gav sken av att vara en grupp som präglades av kriminalitet.
2. Medierna blev mer mottagliga och känsliga för föreställningen om ensamkommande
barn som ett samhällsproblem som en reaktion på de utmaningar som flyktingkrisen
medförde och därför skildrade de ensamkommande barnen som kriminella för att möta
den publika efterfrågan.

3. Problemet med kriminella ensamkommande barn hade uppmärksammats tidigare, men
att det var först i ljuset av det perspektivskifte som tog form i samband med flyktingkrisen
2015 som det blev legitimt att skriva om kriminaliteten
4. Ökningen berodde på att enstaka brott och händelser fick ett stort allmänintresse och
därför rapporterades från olika infallsvinklar.
Han menar dock att antalet artiklar med human prägel fortsatte att publiceras trots att olika
infallsvinklar (ekonomi/mottagning eller kriminalitet) ökade (Frigyes, 2018).
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främlingsfientliga sidor på nätet som vuxit fram för att kritisera det politiska och sociala
etablissemanget. Detta till skillnad från det som i forskningslitteraturen kallas alternativa
medier och innebär medier som utmanar traditionell media och som för fram alternativa
synsätt (Holt, 2016b).
Holt (2016b) beskriver alternativmedia i den svenska kontexten:
”…en självpåtagen benämning som signalerar ett motsatsförhållande gentemot
de traditionella medierna (’gammelmedia’), som av många verksamma
skribenter inom denna sfär anses brista i sin bevakning av samhället genom att
till exempel undvika att rapportera om sociala problem relaterade till
invandring”
Det finns en konflikt mellan traditionell media och alternativmedier och parterna ligger
långt ifrån varandra om hur verkligheten ska beskrivas. Det som publiceras i
alternativmedier varierar kraftigt i kvalité och det finns enligt Holt aktörer som sprider
osanningar och propaganda och som anklagar traditionell media att hålla inne med
sanningar av politiska skäl i en systematisk och medveten mörkläggning. Det är ofta ämnen
och åsikter som de ansvariga för dessa medier anser vara otillräckligt representerade i
traditionell media som ges utrymme för diskussion.
Det saknas enligt Holt ordentliga studier på hur de olika aktörerna när det gäller
alternativmedia är i jämförelse med traditionella medier men det finns indikationer på att
medborgare söker sig till dessa sidor för att få information om samhället.

Samhällsnytt
Samhällsnytt är en fri internetsida som alla har möjlighet att läsa, Samhällsnytt ber dock
läsarna om donationer för att kunna utveckla sidan ytterligare samt för att kunna rekrytera
nya medarbetare (Samhällsnytt, 2018). Det är föreningen för sverigevänliga intressen står
som tillhandahållare för denna webbplats och sidan anses av många som en
högerextremistisk invandrarfientlig nyhetssida. Samtidigt så delas nyhetsinslagen med
ganska hög frekvens till sociala medier som Facebook.
Mestadelen av artiklarna är signerade med Samhällsnyttsredaktionen. Kortare
faktabaserade artiklar kan vara undertecknade med författarnamn. Likaså krönikor där
personliga åsikter framgår, är författaren namngiven.
Detta är den presentation som Samhällsnytt (2018) ger läsarna om vad deras syfte med
sidan är.
“Samhällsnytt tar ett brett publicistiskt grepp. Vi specialbevakar de områden
där etablissemangsmedia uppvisar underlåtenhetsförsyndelser, men fokuserar
också brett på allmän nyhetsjournalistik. Dessutom gör vi regelbundet
granskande och grävande filmreportage.
Vår målsättning är att vara den publicistiska produkt som framtidens
samhällsintresserade mediekonsumenter vill ha och har rätt att kräva.”

Teoretiska utgångspunkter
Våra teorier avser att förklara Samhällsnytts framställning av de ensamkommande barnen.
Dagordningsteorin eller Agenda setting theory avser att förklara varför vissa nyhetsuppslag
blir viktigare än andra. Den handlar om medias makt att påverka vad vi tycker är viktig i
samhället (McCombs, 2004). Järvå & Dahlgren (2013) menar att om media framställer en
grupp människor som ett hot mot samhället, så finns en risk att läsarna uppfattar att det är
så. Detta underbyggs av Stanley Cohens moralpanikteori (2002), som menar att medias
framställning av vissa avvikande grupper, riskerar att skapa en moralpanik i samhället.

Kommunikationsteori: Agenda setting Theory
Enligt McCombs (2004) som är grundare till dagordningsteorin, härstammar den från
tanken om massmediernas betydande makt över vilka samhällsfrågor som uppfattas som
viktiga i en valkampanj. Massmediernas inflytande fastställer dagordningen genom att
bestämma vad människor tänker på eller diskuterar om. Dagordningsteorin generaliseras
inte enbart till valkampanjer, utan även till andra viktiga samhällsfrågor. Hur massmedierna
prioriterar olika uppslag och samhällsfrågor står i direkt relation till vad människor
uppfattar som viktigt. Detta, då medierna väljer vilka frågor som ska uppmärksammas
särskilt ofta.
Dagordningsteorins grundläggande nivå utgår från att förklara hur överföringen av
sakfrågor sker mellan en dagordning till en annan, det vill säga från massmediernas
dagordning till människornas. Människorna organiserar sin egen dagordning, utifrån
massmediernas dagordning, vilket egentligen innebär att massmedierna har fastställt
samhällsmedborgarnas dagordning genom att fokusera uppmärksamheten mot ett visst
ämne. Det innebär att det är inledningsskedet till den allmänna opinionen, det vill säga; hur
åsikter fördelas inför en viss fråga (McCombs, 2004).
Dagordningens andra nivå är ett komplement till den grundläggande nivån, som utöver att
förklara vad och varför en viss sakfråga är viktig, avser att förklara hur samhällsfrågor,
människor eller händelser uppfattas genom medierapporteringen. Massmedias sociala
funktioner utgår ifrån att bevaka omgivningen, skapa samförstånd mellan olika
samhällsgrupper, samt att förmedla kultur. Människor görs medvetna om saker som ligger
utanför den personliga periferin, som sedan ges en viss mening eller betydelse. Publiken är
än dock inte lika mottaglig för vad som framställs eller hur saker framställs i media. Enligt

McCombs (2004) uppstår dagordningen som ett svar på medborgarnas inneboende behov
av orientering. Det innebär att människor har olika behov av vägledning och
bakgrundsinformation när de tar ställning till en sakfråga i exempelvis en folkomröstning.
McCombs (2014) menar att orienteringsbehov är psykologiskt och därför skiljer sig mellan
olika individer i hur mycket vägledning eller bakgrundsinformation som eftersträvas. Han
beskriver detta utifrån två underordnade begrepp: relevans och osäkerhet. En fråga blir
relevant när den berör det personliga eller det samhälleliga planet, medan osäkerheten styr
hur pass mycket information som är önskvärd.
Enligt McCombs (2004) är priming ett begrepp inom dagordningsteorin, som innebär en
etablering av associationer. Det innebär att massmedia kan implementera allmänna åsikter
om en sakfråga eller en offentlig person, genom att belysa och nonchalera olika aspekter.
Han menar att detta beror på att den mänskliga selektiva uppmärksamheten är begränsad
till sin kapacitet, vilket medför att människan omöjligen kan uppmärksamma allt. Det
innebär att människans omdömesförmåga är begränsad till den information som ligger
färskt i minnet när en bedömning behöver göras, snarare än en djupgående analytisk
bedömning av lagrad information (McCombs, 2004).
Begreppet framing hör samman med dagordningsteorins andra nivå och belyser
utformningen eller gestaltningen av vissa attribut på ett särskilt objekt. Det kan handla om
enklare eller mer utförliga beskrivningar av attribut som tillskrivs människor eller sakfrågor.
Kommunikatörens perspektiv appliceras på mottagaren. Massmedia avser att påverka hur
människan formar sin bild av objektet (McCombs, 2004).

Moralpanikteorin
Enligt Giddens och Sutton (2016) är det Stan Cohens moralpanikteori som är det kanske
mest inflytelserika interaktionistiska synsättet i relation till medier.
Stan Cohen är professor i sociologi vid “London School of Economics”. Cohen har
studerat avvikande grupper och medias reaktion till dessa grupper. Studien som publicerats
i boken “Folk Devils and Moral Panics” publicerades för första gången 1972 men
uppdaterades 2002 i en tredje utgåva för att passa in i nutidens samhälle (Cohen, 2002).
Stan Cohen gjorde en studie i Storbritannien som visade hur överdrivna och
sensationsinriktade medieskildringar har en förmåga att skapa återkommande moralpanik
i samhället och på så vis rikta uppmärksamheten från strukturella problem som exempelvis

ekonomisk lågkonjunktur och istället peka ut vissa samhällsgrupper som syndabockar som
till exempel ungdomar och deras subkulturer och likväl etniska minoriteter (Cohen, 2002).
Cohen (2002) skriver om hur regering och media i England under 80-talet framställde
flyktingar som falska och uppgav att de inte av tvång flytt sitt hemland, utan kommit till
England för att få en bättre ekonomi. Flyktingarna blev ofta misstrodda och de som
tvivlade menade att flyktingarna ljög för att bli accepterade i samhället. I brittiska
nyhetstidningar under 80-talet användes mycket metaforer kring flyktingar som ofta sades
vara “mer kriminella och våldsamma” och att “de försöker mjölka systemet” och “de vill
bara dra nytta av Englands välfärd”.
Martin (2015) har gjort en studie baserad på Cohens moralpanikteori. Martin tittar då på
effekten och följderna av att regeringen i Australien startade en kampanj för att stoppa
båtflyktingarna som kom till landet. Regeringen satte bland annat in annonser i tidningarna
med budskapet “if you travel to Australia by boat with no visa, you will not be settled here,
but will be sent to Papua New Guinea or Nauru”. Martins slutsats blir i studien att
samhället uppvisar en extrem maktobalans som utspelar sig mellan samhället och de utsatta
flyktingar som söker asyl från krig, orättvisa och förföljelse.

Tidigare forskning
Det finns inte mycket forskning kring alternativmedia och ensamkommande barn. Vi har
tagit hjälp av personal på biblioteket för att få tips om sökning men ändå inte kunnat få
fram mer som vi tolkat som tillräckligt intressant. Den forskning som finns att tillgå är
knuten till traditionell media och inte heller då till ensamkommande specifikt. Eftersom
det är just hur ensamkommande barn framställs i alternativmedia som denna studie handlar
om så blir forskningsdelen väldigt tunn.
Vi har ändå valt att ta med en jämförande studie som gjorts av Fotopoulos och Kaimaklioti
(2016) där olika typer av nättidningar gjorts även om dessa tidningar anses som traditionell
media så är de valda utefter att de står i ideologisk motsats till varandra och därför kan vara
av intresse.
Holt (2018) har skrivit lite om alternativmedia i Sverige och vad den typen av media
innebär. Dock finns ingen koppling till just ensamkommande. Holts studie tas ändå med
för att förklara vad alternativmedia är.
Som bilaga till denna studie bifogar vi de söksträngar vi använt oss av i de databaser som
sökt i.

Internationell forskning
Fotopoulos och Kaimaklioti (2016) undersökte hur sex olika nättidningar i Grekland,
Tyskland och Storbritannien framställde migranter och asylsökande mot bakgrund av
flyktingkrisen 2015. Forskarna utgick från två nättidningar som står i ideologisk motsats
till varandra i respektive land: Kathimerini och To vima (Grekland), Die Welt och
Süddeutsche Zeitung (Tyskland), samt The Guardian och The Telegraph (Storbritannien).
I studien ingick 1340 artiklar publicerade under perioden 20 mars till 31 maj 2016.
Gemensamt för de tre områdena var att alla nättidningar övervägande presenterade
flyktingkrisen i siffror gällande antalet ankommande asylsökande, antalet utvisningar eller
återförvisningar. I grekiska nättidningar lades större fokus på ordet ‘hantering’, vilket
författarna menar syftar tillbaka till hanteringen av de ankommande asylsökandena i landet,
medan de tyska tidningarna hade ett geografiskt fokus genom att återge benämningen
‘syrier’. Övervägande i de brittiska nättidningarna var användningen av ordet ‘barn’, vilket

Fotopulos & Kaimaklioti (2016) menar syftar till att betona de asylsökande barnens
position.
Vidare återgav alla nättidningarna flyktingarnas levnadsvillkor, utifrån sanitär olägenhet
och motsättningar mellan grupper i flyktinglägren. I kombination med detta, kunde de
grekiska nättidningarna återge misslyckande av att skydda kvinnor och barn, medan
brittiska artiklar skildrade de syriska barnen som går miste om sin skolgång tillsammans
med moraliska aspekter. De brittiska nättidningarna använde ordet ‘flyktingar’ i
kombination med värdeord som ‘illegal’ eller ‘irregular’(=inkorrekt), oftare än de tyska och
grekiska nättidningarna (Fotopoulos & Kaimaklioti, 2016).
Fotopoulos & Kaimaklioti (2016) pekade även på hur en och samma nättidning skildrade
de ensamkommande barnen olika beroende på vems perspektiv de återgav, då det
framkommer att en tysk nättidning framställde de ensamkommande barnen i Tyskland
som väldigt kostsamma för de tyska myndigheterna, för att senare publicera andra artiklar
som uttrycker oro för de syriska barnens situation i Grekland, då deras skolgång uteblir
eller hemska levnadsvillkor som kan leda till prostitution.
Författarna (Fotopoulos & Kaimaklioti, 2016) sammanfattar artikeln genom slutsatser av
att EU:s grundläggande värderingar kom att ifrågasättas under flyktingkrisen 2015, då
medias bevakning av flyktingkrisen satte Europas ledare i fokus, vilket skapade en hatisk
opinion och en allmän misstro bland befolkningarna. Särskilt då många artiklar uttryckte
missnöje och skepticism inför flyktingavtalet mellan EU och Turkiet, som var flitigt
omdiskuterat i nättidningarna under den valda perioden, i vilka det diskuterades huruvida
det finns laglig rätt att implementera ett sådant avtal och en möjlig kollaps, samt
ifrågasättande av avtalets syfte (Fotopoulos & Kaimaklioti, 2016).
Människor har en tendens att tolka medias rapportering som ett missgynnande av den egna
uppfattningen i en specifik fråga. En studie på detta har gjorts av Vallone, Ross och Lepper
(1985). I studien fick två olika grupper se samma nyhetsinslag om händelserna kring
massakern i Libanon. De olika grupperna valdes ut baserat på vilken sida de stod på
(Palestinas eller Israels). När grupperna skulle återge vad som hänt i nyhetsinslaget gav de
så skilda versioner att det knappt gick att tro att de två grupperna sett samma inslag.

Nationell forskning
Alternativmedia
Från början när alternativmedia kom för drygt ett decennium sen så trodde medieforskare
att detta kunde få en positiv och mer inkluderande och därmed också en mer demokratisk
utveckling av den offentliga diskursen genom att medborgare i allmänhet och inte bara
yrkesverksamma journalister skulle få möjligheten att göra sig hörda. Nu mer än ett
årtionde efteråt så beskrivs alternativmedia som ett hot mot det demokratiska systemet i
samhället snarare än lovande och nyskapande reformatorer. Medieforskare har en växande
oro för att falska nyheter, hat och propagandistisk mikroinriktning ska spridas (Holt, 2018).
Enligt Holt (2018) har alternativmedia ökat anmärkningsvärt i Sverige under de senaste
åren. En mängd alternativmedier som har fokus på att kritisera den liberala
invandringspolitiken har blivit en viktig faktor i det offentliga samtalet i västvärlden och de
alternativa högermedierna blir allt mer relevanta i den politiska kommunikationen. Skepsis
och misstankar mot vanliga medier ökar och ses som snedvriden information som passar
den ”politiskt korrekta” agendan. Strömbäck och Johansson (2017) menar att det är en
utbredd uppfattning bland människor att traditionell media vinklar nyheterna för att skapa
det samhälle de föredrar. Att beakta i sammanhanget är också att människors uppfattning
av medias rapportering är subjektiv och påverkas av människors verklighetsuppfattningar,
åsikter och värderingar. Samtidigt förlitar sig Alternativmedia ofta på andrahandskällor,
eftersom de har begränsade resurser att genomföra undersökande forskning (Holt, 2016a).
Holt (2018) skriver att det svenska exemplet är speciellt intressant då stödet för
högerpartiet Sverigedemokraterna vuxit snabbt samtidigt som antalet skandaler som
traditionell media rapporterat om ökat. Sverigedemokraterna har byggt upp en stor del av
sin ökning genom att måla upp en bild av att de inte har en rättvis chans i politiken och att
huvudmedierna har lagt locket på när det gäller debatten om invandring.
Alternativmedias läsare är betydligt mer högerorienterade än läsarna av huvudmedia.
Alternativmedia i Sverige har en betydande räckvidd. En studie gjord av Reuters visar att
ungefär en tiondel av den svenska befolkningen nås av denna rapportering varje vecka.
Samhällsnytt nås av 8% av befolkningen varje vecka. Samma studie visar dock att endast
41% litar på medias rapporteringar överlag, endast 51% litar på den media de själva väljer
att läsa. Samhällsnytt ligger på plats 13 av 15 när det gäller hur trovärdiga de är. Direkt

ovanför i listan ligger Aftonbladet och expressen. De som har lägre trovärdighet är Fria
tider och Nya tider (Newman, Fletcher, Kalogeropoulos, Levy & Kleis Nielsen, 2018).

Metod
Följande avsnitt avser att beskriva tillvägagångssättet för vår studie. Då syftet med studien
är att undersöka hur ensamkommande barn framställs i alternativmediet Samhällsnytt, har
vi valt att göra en kvalitativ innehållsanalys av 38 artiklar publicerade under perioden
september – oktober 2017. Huvudsyftet med studien är att identifiera dominanta teman
som är särskilt utmärkande i artiklarna. I artiklarna har vi valt att studera rubrik, ingress
och brödtext för att erhålla en helhetssyn av materialet. Ecker, Lewandowsky, Chang, Pillai
& Brewer (2014) menar att rubriker och ingresser har en avgörande del i hur det
huvudsakliga budskapet förmedlas i mediala artiklar.

Kvalitativ innehållsanalys
Metoden vi valt att arbeta efter är kvalitativ innehållsanalys som fokuserar på tolkning av
texter. Den kvalitativa innehållsanalysen hör till det hermeneutiska paradigmet eftersom
det baseras på erfarenhetskunskap som uttrycks i beskrivningar och tolkningar på olika
abstraktions- och tolkningsnivåer. Tolkningen av texterna kan variera beroende på kultur,
personlig historia och livsvillkor vilket gör att en text inte har en given mening utan kan
tolkas olika av olika personer men ändå räknas som giltiga (Graneheim & Lundman, 2017).

Manifest och latent tolkning
Fokuset i kvalitativ innehållsanalys ligger i att identifiera mönstret i textinnehållet och
därigenom beskriva variationerna som finns. Det finns både ett latent och ett manifest
innehåll i texterna. Det latenta innehållet är textens bakomliggande budskap, det som inte
står men som läsaren tolkar finns mellan raderna. Det manifesta innehållet är det
uppenbara, det som faktiskt skrivs i texten. Båda typerna av innehåll kräver tolkning men
tolkningarna skiljer sig i djup och abstraktionsnivå. Om det är en låg abstraktionsnivå
innebär det textnära och konkreta beskrivningar av innehållet till skillnad mot en hög
abstraktionsnivå som innebär distanserade och generella beskrivningar. Även
tolkningsgraden varierar, en låg grad är textnära och konkret medan hög tolkningsgrad har
större inslag av hermeneutik och nya idéer ges utrymme att påverka tolkningen (Graneheim
& Lundman, 2017).
Det kan vara en fördel men också ge problem att arbeta med dessa nivåer. Arbetar man
alltför manifest och textnära riskerar man att förlora helheten av texten medan en för stor
del av tolkning riskerar trovärdigheten av innehållet. Men abstraktion och tolkning behövs

för att resultatet ska bli begripligt och meningsfullt eftersom tolkningen ökar
förutsättningarna för att se sammanhang och mönster (Graneheim & Lundman, 2017).
Eftersom vår studie ska tolka det som Samhällsnytt skriver så tolkar vi det manifesta
innehållet, det som faktiskt skrivs.

Analys
Analysprocessen utgår ifrån Graneheim och Lundmans (2017) beskrivning av ett
tillvägagångssätt vid en kvalitativ innehållsanalys.
Enligt Graneheim & Lundman (2017) utgår analysprocessen inledningsvis ifrån att läsa
igenom artiklarna för att få en helhetsbild av innehållet och skapa en reflektion kring deras
huvudsakliga innehåll. Vi läste därför igenom var och en av artiklarna på en översiktlig
basis, för att kunna skapa ett intryck av innehållet.
Därefter ska texterna delas in i meningsbärande enheter, som först kondenseras, det vill
säga; att text förkortas i syfte att bli mer lätthanterligt utan att förlora det väsentliga
innehållet (Graneheim & Lundman, 2017). Vi läste därför återigen igenom alla artiklar och
gjorde notiser och kommentarer om sådant som vi för innehållet uppfattade som
huvudsakligen viktiga iakttagelser för varje enskild artikel.
Därefter abstraheras den kondenserade texten, vilket innebär att texten förses med koder
i form av ord och meningar som beskriver innehållet (Graneheim & Lundman, 2017).
Bryman (2018) beskriver kodning som en process i kvalitativa metoder, som används för
att få svar på vissa frågeställningar, exempelvis; vad informationen representerar och
handlar om, vad som händer, samt vad människorna gör eller säger att de gör. Vi utförde
därför ytterligare en genomgång av våra iakttagelser och försökte utifrån det att utröna om
det fanns ord eller fraser som var särskilt återkommande. Sådant som benämndes olika,
men hade synonyma betydelser, slogs ihop till en och samma benämning. Benämningarna
kom att utgöra koderna.
Koderna jämförs sedan, i syfte att få fram likheter och skillnader (Graneheim & Lundman,
2017). Vi gjorde därefter en övergripande översyn för att se om det fanns ett samband
mellan koderna, vartefter vi identifierade fyra dominanta teman. Två av teman kom att
indelas i kategorier.

Teman och kategorier
Våra identifierade övergripande teman utgörs av Ekonomiska kostnader, Brottslighet,
Ifrågasättande av identitet och Politiska meningsmotståndare. Ifrågasättande av identitet
är i sin tur uppdelad i två kategorier: Ålder och Ursprung. Politiska meningsmotståndare
är uppdelad i kategorierna: Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

Urval
För att avgränsa vårt arbete valde vi att endast inkludera artiklar som publicerats mellan
perioden 1 september 2017 och 31 oktober 2017.
1 september valdes eftersom det var då nättidningen Samhällsnytt startade upp på nytt
efter att föregångaren Avpixlat tvingats lägga ner. Slutdatumet valdes efter avvägning av
vad som var rimligt med hänsyn till antal artiklar att läsa inom ramen för en C-uppsats.
Vid sökning i sökfältet på sidan Samhällsnytts internetsida samnytt.se var det inte möjligt
att göra urval på den specifika perioden. En sökning på ordet: “ensamkommande” gav oss
totalt 251 träffar och vi fick därefter plocka ut de artiklar som gällde vår valda period vilket
blev 31 artiklar. Ytterligare sju relevanta artiklar som innehöll ordet ensamkommande var
länkade till i de artiklar vi fann. Eftersom de tillhörde den period vi valt så valde vi att ta
med dem också.
En artikel har tagits bort från underlaget då den har handlat om situationen i USA och
därmed inte är relevant för situationen i Sverige.
Vi har också plockat bort de inlägg på sidan som varit krönikor då de inte har ett
nyhetsvärde utan syftar till skribentens personliga åsikter.

Förförståelse och resultatens trovärdighet
Förförståelsen är den bild forskaren har om det ämne som ska studeras och inkluderar
bland annat saker som teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter och förutfattade meningar.
Den prägel forskaren sätter på sin analys påverkar trovärdigheten och därför bör vi vara
uppmärksamma på och beakta vår förförståelse så det inte är våra förutfattade meningar
som lyser igenom det vi kommer fram till i vår tolkning. Ett problem med om
förförståelsen sätts i parentes - vilket innebär att vi bortser från att vår förförståelse finns
kan bli att budskap som grundar sig på igenkännande går förlorad men också att vår

förförståelse inte riktigt går att sätta inom parentes eftersom den finns där och påverkar
våra tolkningar. Men även om en del forskare tycker att förförståelsen bör sättas i parentes
så finns även de forskare som anser att den kan öppna för möjligheten att upptäcka ny
kunskap och få en djupare förståelse (Graneheim & Lundman, 2017). Då vi har valt att
fördjupa oss i ämnet utifrån intresse som grundar sig i asylvänliga ståndpunkter, är vi
medvetna om att våra egna åsikter kring asylinvandring och ensamkommande barn kan
komma att färga vår tolkning av artiklarna, särskilt då vi letar efter latenta budskap i
texterna. Då artiklarna är utvalda från Samhällsnytt som faller under kategorin
alternativmedia och har ett anseende om att vända sig till människor med främlingsfientliga
åsikter som strider mot våra egna åsikter, riskerar vi därmed att övertolka artiklarnas
budskap.
Trovärdighet står för intern validitet, hur troliga eller sannolika resultaten är (Bryman,
2018). Bryman (2018) skriver dock att trovärdighet oftast är en viktig fråga, men att en
analys av massmediedokument, snarare syftar till att påvisa felaktigheter och
förvrängningar. Det är svårt att ta ställning till frågor om autencitet när det gäller
medieprodukter, då detta oftast åsyftar till att leta efter information om upphovsmännen
bakom artiklarna, ifråga om skribenten har haft tillräckligt med nödvändig kunskap för att
skriva artikeln (Bryman, 2018). Då vår studie har åsyftat till att studera hur alternativ media
med utgångspunkt i hur Samhällsnytt framställer ensamkommande barn, har vi medvetet
ej beaktat enskilda upphovsmän eller skribenter, utan har betraktat Samhällsnytt som en
enhet.
Enligt Bryman (2018) är representativitet sällan av vikt vid analyser av tidningsartiklar,
eftersom populationen i vilken man hämtar sitt urval redan är bestämt. Detta är om möjligt
ännu mer relevant, då vi enbart har använt oss av en kanal för alternativmedia.
Tillförlitligheten i studien kan bedömas utifrån begreppen trovärdighet (se ovan),
överförbarhet, pålitlighet (Bryman, 2018).
Överförbarhet innefattar den externa validiteten, som avgör om resultaten kan tillämpas i
andra kontexter. Bryman (2018) skriver att kvalitativa studier oftast utgår ifrån intensiva
studier av en liten grupp eller enskilda individer som har vissa gemensamma egenskaper, i
det här fallet Samhällsnytt som kan anses ha en gemensam åsiktsbas och en enhetlig
framställning av de ensamkommande barnen. Kvalitativa resultat syftar till att fokusera på
det som är unikt i den kontext som studeras eller rent av; vad vissa aspekter har för

betydelse för den sociala verkligheten som studeras (Bryman, 2018). Inom kvalitativ
forskning syftar man snarare på att producera fylliga eller täta beskrivningar som innefattar
detaljer i den kultur som man studerar, så att mottagarna kan bedöma om resultaten är
överförbara till en annan miljö (Geertz refererad i Bryman, 2018). Överförbarheten av vår
studie är därmed svårbedömd, eftersom vi uppfattar att det är upp till mottagaren utifrån
tolkning att avgöra hur pass användbara våra resultat är.
Pålitlighet används för att visa om liknande resultat kan upprepas vid ett senare tillfälle
(Bryman, 2018). Eftersom vår studie bygger på en kvalitativ innehållsanalys, i vilken vi har
studerat det latenta innehållet som bygger på subjektiva tolkningar av artiklarna, är det
därmed inte sagt att det nödvändigtvis blir samstämmiga resultat, även om det finns en
omfattande redogörelse för forskningsprocessen.

Etisk granskning
Enligt Bryman (2015) ska man beakta grundläggande etiska frågor som rör frivillighet,
integritet, konfidentialitet och anonymitet för personer som har direkt inblandning i
forskningen. Då vi kommer att använda oss av redan publicerade artiklar från en
internettidning, betraktar vi etiska dilemman som är kopplade till ovanstående aspekter
som minimala. Vid genomförande av forskning ska hänsyn tas till fyra etiska principer:
informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet (Bryman,
2015). Även om denna en C-uppsats inte är att betrakta som forskning, så presenteras
nedan de innebörden i de etiska principerna och hur de kan kopplas till vår studie.
Informationskravet innebär att berörda personer ska informeras om undersökningens syfte
och dess moment, samt informeras om att de deltar under frivillighet och när som helst
har rätt att avbryta (Bryman, 2015). Vår studie utgår ifrån material som finns att tillgå för
vem som helst på internet och härrör därför inte fysiska personer. Det innebär bland annat
att vi inte behöver beakta konfidentialitetskravet om att förvara personuppgifter från
obehöriga, eftersom vi ju inte utgår från någon direkt kontakt med fysiska personer.
Journalisters namn som har uppkommit i samband med artiklarna, har raderats, då syftet
med studien är riktad mot att synliggöra hur en hel grupp framställs i alternativmedia,
snarare än att lyfta personliga åsikter. Det innebär att författare inte har omnämnts med
namn, även om dessa uppgifter finns att tillgå på Samhällsnytts sida.

Vidare har vi beaktat samtyckeskravet, men gör bedömningen att det inte är aktuellt
eftersom vi inte har fysiska personer som behöver tillfrågas om sin medverkan. Inte heller
kan vi finna att kravet på nyttjande, är relevant i den här studien.
Studien är inte avsedd att skada anseendet av nättidningen Samhällsnytt, men vår tolkning
skulle kunna uppfattas som ett etiskt problem i relation till dem, då de eller deras läsare
möjligtvis skulle kunna uppfatta vår rapport som kritik. Då forumet är öppet och
tillgängligt för alla, så ser vi inte att detta skulle vara något etiskt problem.

Resultat
I följande kapitel redovisas våra fyra övergripande teman. Till två av teman tillkommer
kategorier, i vilken en uppdelning har gjorts i syfte att tydliggöra det övergripande temat
då vi har funnit mer än en faktor. Vi redovisar våra resultat med citat ur enskilda artiklar,
samt tillhörande beskrivningar. Nedan följer en kort sammanfattning för respektive tema.
Samhällsnytt framhåller att de ensamkommande barnen är kostsamma för samhället, då vi
har funnit artiklar som fokuserar på ekonomiska summor. Inte sällan fokuserar enskilda
artiklar på ekonomiska kostnader i relation till andra grupper i samhället. I temat
Ekonomiska kostnader redogörs för hur Samhällsnytt presenterar vilka ekonomiska
kostnader som de anser ha tillfallit de ensamkommande barnen. I avsnittet som handlar
om temat Brottslighet redovisas hur Samhällsnytt framställer ensamkommande barn i
samband med förmodade och begångna brott. Samhällsnytt skriver om brott som kan
komma att ske. I avsnittet som behandlar temat Ifrågasättande av identitet redovisas
artiklar, i vilka Samhällsnytt skriver på ett sätt där de ensamkommande barnens ålder eller
ursprung är fokuserat, även om artiklarna sig handlar om något annat. I dessa artiklar
omnämns ålder och ursprung inom citationstecken. Temat Ifrågasättande av identitet är
indelat i kategorierna: Ålder och Ursprung. I temat Politiska meningsmotståndare, som
bygger på rubrikerna: Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, presenteras utdrag från
artiklar i vilka dessa politiska partier har omnämnts i sammanhang som härrör de
ensamkommande barnen.

Ekonomiska kostnader
Det förekommer artiklar om de ensamkommande barnen som handlar om att de kostar
skattebetalarna stora summor pengar. Förekommande artiklar kan handla om andra saker,
men ekonomiska kostnader blir istället centrala i artiklarna. I en artikel med rubriken: “17åring som knivhögg polis i själva verket 25 år gammal”, skriver Samhällsnytt:
“Han ska trots detta ha haft plats på ett HVB-hem för barn, en boendeform
som är extremt kostsam för skattebetalarna och endast avsedd för minderåriga”
(Samnytt, 2017-09-04).

Ovanstående artikeln centraliserar de kostnader som kan tillkomma för samhället när det
ensamkommande barnet är placerad i olika boendeformer, snarare än att fokusera på det
begångna brottet. I samma artikel skriver Samhällsnytt:
“Efter det begångna brottet ska gärningspersonen emellertid få ny adress igen,
på ett s.k. sis-boende för tvångsomhändertagna ungdomar. Även detta är en
mycket dyr och skattefinansierad boendeform - en plats kostar ca en halv
miljon kronor om året” (Samnytt, 2017-09-04).
Samhällsnytt skriver om en tandhygienist vid region Gotland, som vid förekommande fall
har anmält misstankar om att enskilda ensamkommande barn är äldre än vad de har
uppgivit. Tandhygienisten förlorade i samband med detta sitt arbete, då han misstänks ha
brutit mot patienssekretesslagen. Artikelns rubrik utger sig för att skildra tandhygienistens
situation som arbetslös: “[…] försökte stoppa åldersfusket - kan förlora sin lägenhet”.
Samhällsnytt skriver:
“Under 2016 blossade debatten om ensamkommande upp – inte minst på
grund av de höga kostnaderna för deras uppehälle, som i vissa fall kunde vara
6-8 tusen kronor per dygn” (Samnytt, 2017-10-04).
Trots att artikeln handlar om tandhygienistens ekonomiskt utsatta situation till följd av att
ha förlorat sitt arbete, i vilken artikeln innehåller personliga uttalanden från denne,
omnämner artikeln ekonomiska kostnader som de ensamkommande barnen kostar
samhället. Artikeln tar ingen hänsyn till om tandhygienisten har gjort sig skyldig till brott
eller inte.
Ett flertal artiklar belyser ekonomiska frågor. Samhällsnytt publicerar en artikel, till vilken
de har intervjuat den kvinnliga talespersonen för afganska ensamkommande flyktingbarn.
Artikeln handlar om att belysa talespersonens ålder, i huruvida hon vid tidpunkten för
artikeln var 17 år eller inte, då man ska vara under 18 år för att beviljas uppehållstillstånd
för anknytning till en familjemedlem. Artikeln byter dock riktning till att komma att handla
om vad hon anser om afganska ensamkommande flyktingbarns motto: “Vi bygger landet!”
I artikeln blir hon tillfrågad vad hon anser om att ett ensamkommande barn i Sverige kostar
runt en miljon per år, varvid hon svarar: “Jag tror inte det är för mycket. Samtidigt hänvisas
de till gatan när de fyller 18. Jag tror att det är helt galet”.

Samhällsnytt skriver:
“Samhällsnytt noterar att endast dem som får ett avslag på sin asylansökan,
det vill säga en liten grupp asylsökande, förlorar rätten till ett
skattesubventionerat boende. De som får ett bifall, vilket är en majoritet av s.k.
”ensamkommande barn”, får bo i dyra HVB-hem även efter att de har fyllt 18
– i vissa fall tills de är 21 år gamla. Nyligen satsade regeringen ytterligare 390
miljoner kronor för att ”ensamkommande” inte skulle behöva flytta mellan
olika kommuner” (Samnytt, 2017-10-16).
Samhällsnytt skriver i samma artikel att de under en intervju har frågat henne:
Du säger ”Vi bygger landet”, men än så länge verkar det som att ni bara kostar en massa
pengar för samhället, och ändå anser du att en miljon kronor per person per år inte är för
mycket […] (Samnytt, 2017-10-16).
I frågor om ekonomiska kostnader, belyses också genom att olika grupper av människor
jämförs med varandra ifråga om vem som har rätt till olika omkostnader. Ovan nämnt citat
åtföljs av: […] Samtidigt dör unga människor i Sverige av kurabla cancertumörer till följd
av resursbrist och för långa operationsköer. Vad skulle du vilja säga till dem som inte fick
operation i tid på grund av bristande resurser i vården? (Samnytt, 2017-10-16)”. Artikeln
byter riktning till att handla om vårdspecifika frågor. En riktning i artikeln som inte har
funnits tidigare. Samhällsnytt ställer gruppen ensamkommande barn i proportion till
gruppen vårdsökande.
Fler exempel på där olika grupper av människor jämförs ifråga om ekonomiska rättigheter
återfinns. En artikel som skildrar att Region Västra Götaland kommer att stoppa en
bromsmedicin, då den är för dyr i förhållande till vilken nytta den gör. Artikeln handlar om
en tioårig pojke, som inte längre kommer att få sin medicin. Brödtexten till artikeln lyder:
“Minst två barn i Västra Götaland fick en dödsdom levererad av regionen: “Det är rimligt
att det görs en samhällsekonomisk analys”, säger landstingspolitiker. Samtidigt spenderar
regionen över 50 miljoner på gratis tandvård för illegala och asylsökande” (Samnytt, 201710-19).

Vidare skriver Samhällsnytt i samma artikel:
“Sjukvårdens budget i Västra Götaland är cirka 46 miljarder kronor per år. Det
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verksamhetsområden inom sjukvården. Vissa verksamhetsområden, som
exempelvis nya och dyra läkemedel, går det att spara på, medan vissa andra inte
verkar ha något övre tak. Ett av dem är tandvård till asylsökande och illegala
migranter” (Samnytt, 2017-10-19).
Huvudaktören i artikeln ovan är landstinget, i vilken Samhällsnytt belyser att en del barn
inte får den sjukvård eller medicinering som de ska ha på grund av höga kostnader, medan
ensamkommande barn som är asylsökande eller illegala migranter får betala 50 kronor för
tandvård, som sedan faktureras landstinget.

Brottslighet
Samhällsnytt skriver om de ensamkommande barnen i samband med förmodade eller
begångna brott. Förmodade, då de skriver om eventuell lagöverskridande aktivitet som vid
publicering av den aktuella artikeln ännu ej har skett. Vid en sittstrejk i Stockholm där ett
mångfaldigt antal människor återsamlades för att gynna de ensamkommande barnens
situation i Sverige. Artikeln som är skriven den 15 september 2017 handlar om att
demonstrationstillståndet kommer att gå ut två dagar senare och därför behöver förnyas.
Samhällsnytt inleder artikeln med rubriken: “Afganska demonstrationen olaglig på söndag
- Vi kommer att sitta kvar oavsett”. Sittstrejken är alltså inte olaglig vid tidpunkten för
publiceringen av artikeln, då demonstrationstillståndet ännu inte har gått ut. Rubriken
antyder att de ensamkommande barnen kommer att fortsätta strejka även om
demonstrationstillståndet är ogiltigt. Samhällsnytt skriver: “Detta innebär att
demonstrationen blir olaglig efter kl. 22 på söndag. Men trots detta kommer afghanerna
att stanna kvar på torget enligt deras talesperson […], som Samhällsnytt var i kontakt med
på telefon” (Samnytt, 2017-09-15).
Sittstrejken har tidigare varit omskrivet av Samhällsnytt i brottsammanhang. En artikel
inleder med ingressen: ”Polisen har beviljat ett nytt demonstrationstillstånd till den
pågående sittstrejken av afghanska ensamkommande trots flera brott mot föregående
tillstånd. […] Polisen säger att ensamkommande teoretiskt sett kan demonstrera hur länge
de vill: ”Finns ingen begränsning i lagen”” (Samnytt, 2017-09-01).

Av en intervju med polisens presstalesman som framgår av ovanstående artikel, påtalar
Samhällsnytt också att det har rapporterats om droghandel i samband med sittstrejken.
Samhällsnytt frågar också hur det kommer sig att polisen beviljar ett nytt tillstånd. Av
ingressen

framgår

att
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benämner

upprepade
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av

demonstrationstillståndet som ett brott, samtidigt som de påtalar droghandeln. Ingressen
säger också att ensamkommande teoretiskt sett kan demonstrera hur länge de vill. Det
framgår inte i artikeln huruvida alla medborgare kan demonstrera hur länge de vill.
Samhällsnytt nämner fler händelser som är relaterade till brott i deras artiklar. I samband
med ovan nämnda sittstrejk i Stockholm skedde en knivattack mot en polisman. Ingressen
till artikeln lyder: “I torsdags knivhöggs en polis oprovocerat på Medborgarplatsen i
Stockholm. En 17-åring har nu häktats på sannolika skäl misstänkt för försök till mord”
(Samnytt, 2017-09-02).
Vidare skriver Samhällsnytt:
“Han ska också ha deltagit i, eller åtminstone förekommit i samband med, den
så kallade sittstrejken för afghanska “ensamkommande” (Samnytt, 2017-0902).
Samhällsnytt skriver om sittstrejken i Stockholm i ett flertal artiklar. Här återges sittstrejken
i samband det knivdåd som begicks med polismannen. De afganska ensamkommande
barnen återges som grupp i artikeln som avser att belysa knivdådet.
Ensamkommande barn omnämns i artiklar som härrör begångna brott, i vilken
gärningsmannen har blivit dömd. Av dessa artiklar framkommer personliga uppgifter.
Artiklarna är centrerade kring personen som har utfört brottet och personens
livsomständigheter. En artikel inleder med rurbriken: “Ensamkommande lovade att följa
svenska lagar - döms för sexuellt ofredande mot minderårig”. Av artikeln framgår inte
huruvida han har lovat att följa svenska lagar eller inte. Samhällsnytt skriver ut namnet på
gärningsmannen i artikeln som handlar om ett ensamkommande barn har dömts för
sexuellt ofredande mot en 14-åring. Samtidigt benämns han som just ensamkommande.
Vidare omnämns han som talesperson för gruppen afghanska ensamkommande
flyktingbarn. Utöver namn publicerar Samhällsnytt uppgifter om gärningsmannens
asylprocess, i vilken det framgår att han i dagsläget är registrerad som 20 år gammal.

“[…] – i dagsläget är han registrerad som 20 år gammal. Avslaget överklagades
två

gånger

men

beslutet

höll

både

i

migrationsdomstolen

och

Migrationsöverdomstolen. Sedan ett år tillbaka är ärendet överlämnat till
polisen för verkställighet” (Samnytt, 2017-10-11).

Ifrågasättande av identitet
I samband med benämningar som ensamkommande barn, flyktingbarn eller gatubarn,
skriver artikelförfattarna ord som “så kallade” eller “påstådda”. Samtliga benämningar
skrivs genomgående med citationstecken i varje artikel som orden förekommer i. Då
citationstecknet i dessa fall inte har använts för att återge repliker, görs tolkningen att
citationstecknet snarare används för att ge uttryck för ifrågasättande. Särskilt då de
förekommer i artiklar som ifrågasätter de ensamkommande barnen eller artiklar där de
förekommer i samband med brott. Ifrågasättandet kommer till uttryck genom att
Samhällsnytt bland annat skriver ordet “ljugit”.
Kategorin ifrågasättande av identitet delas in i två underkategorier: ålder och identitet.
Ålder
I en artikel som handlar om marockanska gatubarn i Sverige, benämns dessa som de
“nordafrikanska så kallade gatubarnen”, här utan citationstecken. Artikeln syftar till att
berätta om att de marockanska gatubarnen har uppgett fel ålder vid ankomsten till Sverige.
Samhällsnytt skriver att de ljuger om sin ålder. De styrker detta genom att återge ett utdrag
ur en intervju som Sveriges television har utfört med den svenska gränspolisen.
Samhällsnytt skriver:
“[…] I 90 procent av fallen så är de vuxna trots att de tidigare uppgivit att de
är barn, säger […] vid gränspolisen till SVT Nyheter“ (Samnytt, 2017-09-03).
Samhällsnytt skriver i artikeln att: “de flesta flyktingbarn - här de flesta ifrån Afganistan
också ljugit om sina åldrar”:
“Sedan tidigare är det också fastlagt att en stor majoritet av de så kallade
ensamkommande flyktingbarnen generellt – här de flesta från Afghanistan –
också ljugit om sina åldrar. Minst åtta av tio som söker asyl i Sverige som barn

uppger en felaktig ålder, enligt tester från Rättsmedicinalverket” (Samnytt,
2017-09-03).
Samhällsnytt refererar till Rättsmedicinalverkets månadsstatistik i åldersbedömningar, från
2017-08-01 (Rättsmedicinalverket, 2017a). Rättsmedicinalverket skriver inte själva att de
ensamkommande barnen ljuger.
I en artikel publicerad den 4 september 2017, refererar Samhällsnytt återigen till
Rättsmedicinalverket, i vilken de skriver att vederbörande har inkluderat statistik över
åldersbedömningarna från augusti 2017 (Rättsmedicinalverket, 2017b). Av artikeln framgår
att rättsmedicinalverket har presenterat siffror som säger att 83 procent av alla
åldersbedömda som har sökt asyl är 18 år eller äldre. Ingressen lyder:
“Idag

presenterade

Rättsmedicinalverket

uppdaterad

statistik

om

åldersbedömningar av så kallade ”ensamkommande flyktingbarn”. I likhet med
den statistik som myndigheten presenterade för en månad sen framkommer att
ca åtta av tio ljugit om sin ålder” (Samnytt, 2017-09-04).
Av ovan nämnt citat är ett exempel på att orden ensamkommande barn skrivs inom
citationstecken.
Återigen skriver Rättsmedicinalverket inte att ensamkommande barn ljuger. Siffran 83
procent är inte heller återgiven i Rättsmedicinalverkets statistik (Rättsmedicinalverket,
2017b).
Fler artiklar fokuserar på åldern hos de ensamkommande barnen. I en artikel som är
relaterad till ett brott; ett knivdåd på en polisman i samband med sittstrejkerna som hölls i
Stockholm, i förmån för de ensamkommande barnens situation i Sverige, är den misstänkte
gärningsmannens ålder i fokus. Det ensamkommande barnet omnämns som “17-åringen”,
sammantaget åtta gånger, i vilken åldern är skrivet inom citationstecken samtliga gånger.
Artikeln syftar till att berätta att det har framkommit att 17-åringen i själva verket är 25 år
gammal och att han har bott i kostsamma HVB-hem för ungdomar. Samhällsnytt skriver:
“[…] Nu ifrågasätts även gärningspersonens ålder. Enligt dokument är ”17åringen” i själva verket 25 år gammal (Samnytt, 2017-09-03)”.
Återigen skrivs gärningspersonens ålder inom citationstecken.

Ursprung
Samhällsnytt skriver utöver “ensamkommande flyktingbarn” eller “gatubarn” också vilken
nationalitet de har. Nationaliteten är förekommande genom alla artiklar som handlar om
ensamkommande barn inom den valda perioden. I förekommande artiklar skriver
Samhällsnytt att “de så kallade gatubarnen” kommer från Marocko, likväl som de skriver
att de “så kallade ensamkommande flyktingbarnen” kommer från Afghanistan.
I en artikel som refererar till Rättsmedicinalverkets månadsstatistik (Rättsmedicinalverket,
2017) på åldersbedömningar skriver Samhällsnytt:
“Sedan tidigare är det också fastlagt att en stor majoritet av de så kallade
ensamkommande flyktingbarnen generellt – här de flesta från Afghanistan –
[…]” (Samnytt, 2017-09-03).
Rättsmedicinalverkets månadsstatistik som refereras till i artikeln, innehåller inga uppgifter
om ursprung eller nationalitet. Till ovan nämnda artikel citerar Samhällsnytt en tjänsteman
vid gränspolisen:
“– Efter att Marocko nu oftare erkänner sina medborgare så får vi svar efter
att vi tagit fingeravtryck som de sedan jämför med sina register. Vi kan
konstatera att i 80 procent av fallen så har personen uppgett en annan identitet
i Sverige än den egentligen hade […]” (Samnytt, 2017-10-03).
Enligt citatet framgår det att 80 procent av alla ensamkommande barn från Marocko har
uppgivit en annan identitet, det vill säga; ålder och nationalitet än vad de egentligen har.
Utöver Samhällsnytts citering av tjänstemannen vid gränspolisen, framkommer inga andra
referenser i huruvida det stämmer eller inte. Ytterligare exempel från artiklar där
Samhällsnytt fokuserar på de ensamkommande barnens nationalitet finns att tillgå; här i en
artikel som handlar om ett knivdåd på en polisman:
“[…] En källa inom polisen uppgav omedelbart efter knivattacken att den
gripne var ett marockanskt ”gatubarn”. I samband med häktningen framkom
dock att gärningsmannen anfört tolkbehov på dari, ett språk som talas i
Afghanistan” (Samnytt, 2017-09-04).
I ovan nämnt citat benämns det ensamkommande barnet som ett marockanskt gatubarn.
Ordet gatubarn är skrivet inom citationstecken.

I en annan artikel som handlar om ett upplopp mellan vänsterextremister och NMRdeltagare skriver Samhällsnytt att ett flertal har blivit anhålla på sannolika skäl för våldsamt
upplopp. Det framgår av artikeln att ett flertal av de som har blivit anhållna är svenska
medborgare eller medborgare i någon av de övriga nordiska länderna. En av de anhållna
misstänks också för försök till våld mot tjänsteman. Samhällsnytt publicerar delar av
häktningsframställan för den misstänkte och skriver:
“[…] Samhällsnytt har tagit del av häktningsframställan gällande den person
som misstänks för våld mot tjänsteman, och av handlingarna framgår att det
rör sig om en (enligt egen uppgift) 17-årig asylsökare, ett s.k. ’ensamkommande
flyktingbarn’ från Somalia” (Samnytt, 2017-10-03).
Vad Samhällsnytt menar med parentesen i ovan nämnt citat: “(enligt egen uppgift)”
framgår inte. Det ensamkommande barnet benämns som ett så kallat ensamkommande
flyktingbarn, i vilken benämningen står inom citationstecken. Samhällsnytt har inte
publicerat häktningsframställan för övriga svenska eller nordiska medborgare som anhölls.

Kritik mot politiska meningsmotståndare
I de artiklar som härrör politik och ensamkommande barn, är det nästintill uteslutande
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som har figurerat. Samhällsnytt återger vilken typ
av samröre som enskilda afghanska grupper eller individer som består av ensamkommande
barn, har haft med partierna eller enskilda politiker. Av artiklarna framgår också kritik för
hur den svenska invandringspolitiken har bedrivits, då främst till den dåvarande
socialdemokratiska statsministern.
Vänsterpartiet
Samhällsnytt skriver en artikel som återger reaktioner på en tidigare händelse i en grupp på
en social medie. Händelsen som blev publicerad i aktuell social medie, handlar om en
tandhygienist hemmahörande på Gotland, som blev avskedad från sitt arbete. Han blev
avskedad då han hade brutit mot patientsekretesslagen, genom att ange enskilda
ensamkommande barns förmodade åldrar till Migrationsverket.
Ingressen lyder:

“Svenska folket verkar stå bakom […] och hans familj – en insamling till stöd
för honom har startats. Dock verkar flera vänsteranstrukna personer känna en
skadeglädje över familjens öde” (Samnytt, 2017-10-05).
Samhällsnytt skriver i citatet ovan att personer som sympatiserar med vänsterpolitik verkar
känna skadeglädje över att tandhygienisten blev avskedad från sitt arbete. De har enligt
artikeln sökt personer som har kommenterat händelsen. En av Kommenterarna som var
publicerad i sociala medier var: “man kan hoppas att han lärde sig nått”. Samhällsnytt
skriver:
“En genomgång av offentliga inlägg på […]s Facebook-konto visar starka
politiska sympatier åt vänster. Samhällsnytt har ringt […] som bekräftade att
det var hon som skrev kommentaren” (2017-10-05).
Samhällsnytt citerar vederbörandes svar efter att de kontaktar henne per telefon: ”-Jag står
för vad jag skrev, ja” (2017-10-05).
Samhällsnytt skriver att kommentarerna kommer från människor som sympatiserar med
vänsterpolitik och benämner det som skadeglädje. Samhällsnytt styrker det med att de har
gått igenom personens offentliga inlägg på sociala medier.
I en artikel skriver Samhällsnytt att organisationen Ung i Sverige, som har arrangerat de
ensamkommande barnens demonstrationer, har blivit prisbelönade av Vänsterpartiet och
Ung Vänster. Samhällsnytt syftar på sittstrejkerna som utspelade sig i Stockholm, i förmån
för de ensamkommande barnens situation i Sverige. Samhällsnytt skriver:
“Anita D’Orazio-priset instiftades 2016 av Vänsterpartiet och Ung vänster för
att hylla ”individer eller grupper som bedriver arbete för flyktingar och
asylsökande” (Samnytt, 2017-10-11).
och tillägger:
“Just Ung vänster är enligt uppgift de som ligger bakom och styr Ung i Sverige”
(2017-10-11).
Samhällsnytt skriver att Vänsterpartiet hyllar arbete som bedrivs i förmån för flyktingar
och asylsökande. Flyktingar och asylsökande skrivs inom citationstecken. Samhällsnytt
skriver att Ung Vänster står bakom Ung i Sverige. Ung i Sverige är ett förbund med

ensamkommande barn, vars mål är att få stanna i Sverige. Någon referens till att Ung i
Sverige stöds eller organiseras av Ung Vänster återfinns inte i artikeln.
Socialdemokraterna
Samhällsnytt skriver en artikel som handlar om när Socialdemokraternas partiledare och
dåvarande stadsminister träffade en dömd sexualbrottsling, som tidigare var misstänkt för
ett sexuellt ofredande mot en fjortonårig flicka på ett konfirmationsläger. Samhällsnytt
benämner den dömde som den illegala sexbrottslingen, då det av artikeln framgår att han
tidigare har fått avslag på sin asylansökan och har skrivits upp i ålder. I artikeln uttalar sig
Samhällsnytt om stadsministerns politik. Ingressen lyder:
“En privat pratstund och uppmuntrande handskakning fick sexbrottslingen,
som befann sig illegalt i landet, av Sveriges statsminister. Samtidigt fördömer
[…] offentligt svenska medborgare som vågar kritisera hans politik” (Samnytt,
2017-10-12).
Samhällsnytt skriver också:
“Samhällsnytt noterar att svenska medborgare, som yttrar kritik mot den förda
politiken, blir offentligt fördömda av statsministern. Ett av de mest
uppmärksammade fallen skedde i vintras när […] offentligt recenserade privata
åsikter om tillståndet i landet som författaren […] yttrat i en intervju i tjeckisk
tv. Statsministern kallade […] för ”en person som gör ett väldigt konstigt
uttalande”. Samtidigt får en person som uppehöll sig i landet olagligt och
befann sig under utredning för sexbrott mot barn en privat pratstund och
uppmuntrande handskakning från statsministern”(Samnytt, 2017-10-12).
Av artikeln går inte att utläsa i vilket sammanhang som stadsministern träffade den dömda
sexualbrottslingen. Samhällsnytt har kontaktat statsministerns pressekreterare för att få
svar på i vilket sammanhang som mötet ägde rum. Enligt Samhällsnytt så skrev den dömde
själv i samband med ett filmklipp på mötet, att det var för att uppmärksamma vad
Samhällsnytt inom citationstecken benämner som: “flyktingarnas situation i Sverige”.
Det framgår av artikeln att Samhällsnytt anser att stadsministern fördömer de som riktar
kritik mot den förda politiken. Det framgår inte vilken kritik eller åsikter som det handlar

om, eftersom Samhällsnytt inte har refererat till dessa. Samtidigt benämner de
stadsministerns möte med den dömde som uppmuntrande.

Diskussion
Syftet med denna rapport var att redovisa hur de ensamkommande barnen framställs i
alternativmedia och vald nättidning Samhällsnytt som av många anses vara högerextrem
och invandrarfientlig. Syftet med studien är inte att granska huruvida det är sant eller falskt
det som skrivs utan enbart hur det som skrivs formuleras.

Resultatdiskussion
Vi har kommit fram till i vårt arbete är att de artiklar vi har gått igenom har genomgående
varit ifrågasättande och spekulativa till nackdel för de ensamkommande barnen.
Journalisten och statsvetaren Paul Frigyes skriver om hur traditionell media framställer
ensamkommande barn. Dock kan vi i vår studie identifiera teman som kan liknas vid
Frigyes resultat. Frigyes (2018) skriver att efter 2015 ändrades rubriksättningarna generellt
och istället för att som tidigare framställas på ett humant sätt så framställs de
ensamkommande ofta som bedrägliga, våldsamma och sexuellt hotfulla. Detta är också
bilden vi får av Samhällsnytts sätt att skriva, även om det inte finns någon jämförelse att
göra på den sidan då den sattes i drift 1 september 2017 så är det just de bilden de ger av
de ensamkommande när vi läser artiklarna. Rubrikerna belyser ofta att de ensamkommande
är brottslingar och lögnare som bara vill åt vår välfärd.
Holt (2016b) skriver om att en del alternativmedia har aktörer som sprider osanningar och
propaganda, själva menar de att de skriver sådant som traditionell media inte vågar skriva.
Samhällsnytt är en sida som behöver läsarnas bidrag för att kunna existera och rekrytera
medarbetare (Samhällsnytt, 2018). Holt (2016a) bekräftar detta i sin rapport när han skriver
att alternativmedia ofta saknar eller har begränsade resurser för att genomföra forskning
och därför litar de ofta till vad andra säger eller skriver utan att kolla hur det ligger till.
Detta kan vi ana i en del artiklar där Samhällsnytt skriver om att de ensamkommande ljuger,
det har uppgifter från rättsmedicinalverket visat. I artikeln finns ingen vidare analys av
rättsmedicinalverkets statistik, inte heller läggs den ut till läsaren för att ge denne möjlighet
att själv tolka innehållet. Informationen ges med enbart en rubrik som till exempel
“Rättsmedicinalverket: 83 % av åldersbedömda som sökt asyl som barn är 18 eller äldre”
(samnytt 2017-09-04). Några korta rader med information om hur många det är som ljuger
följer i artikeln men ingen förklarande fakta om hur detta tagits fram ges till läsaren. I
artikeln finns ett ord som går att trycka på för att komma vidare till rättsmedicinalverkets

hemsida, “uppdaterade” är ordet som läsaren ska trycka på för att komma vidare dit och
där kunna läsa mer om vad verket har kommit fram till. Länken dit är otydlig och vi får
känslan av att Samhällsnytt inte vill att den som läser artikeln ska läsa vidare utan stanna
vid att ha läst deras egen rubrik. Det framgår inte heller i några artiklar att metoderna
ifrågasatts av forskare. Enligt Hjern och Ascher (2015) är metoderna som används för att
bedöma åldern inte tillförlitliga och även Muižnieks (2013) har påpekat att det gjorts
felbedömningar och att andra faktorer borde tas med i beräkningarna. Detta är information
som Samhällsnytt inte delger sina läsare utan de väljer att enbart vinkla denna frågan till att
bli till de ensamkommande barnens nackdel.
Samhällsnytt ifrågasätter i en artikel huruvida en kille från Syrien verkligen var
ensamkommande då hans föräldrar vid senare tillfälle dök upp i Sverige. Dock är det enligt
Josefsson och Malmros (2016) så räknas barnet som ensamkommande om det kommer till
Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare. Det behöver inte innebära att det inte
någonstans finns föräldrar som kan komma vid en annan tidpunkt. Samhällsnytt skriver
inte att ungdomen ljuger rakt ut, men de skriver på ett sätt där det uppfattas så av oss.
I artiklarna där diskussionen handlar om boendeformen i samband med att en
ensamkommande fått plats på ett sis-boende för tvångsomhändertagna ungdomar låter det
som att det är något originellt för just ensamkommande ungdomar att få denna typ av
placering trots att även andra ungdomar med exempelvis svensk nationalitet skulle bli
placerade på samma sätt. De vinklar dock artikeln så att det ska låta som att dessa
ungdomar tar en större kostnad i samhället. Ytterligare exempel på att de ställer grupper
mot varandra är den artikel som handlar om den bromsmedicin som drogs in av Region
Västra Götaland då effekten inte ansågs tillräckligt bra i jämförelse med den kostnad som
medicinen har. Samhällsnytt påpekar då att det spenderas 50 miljoner på gratis tandvård
för asylsökande och illegala invandrare. De två sakerna är inte samma sak att jämföra då
det ena är sjukvård och det andra tandvård. Det är inte heller här så att bara asylsökande
ungdomar har rätt till tandvård utan detta är något som alla ungdomar i Sverige har rätt till.
Samhällsnytt tar gärna möjligheten när de får den och hänger ut vad andra partier gör i
arbetet med de ensamkommande. Då statsministern samtalar med en kille som åtalats för
sexuellt ofredande vinklas artikeln så att det verkar som att statsministern självklart var fullt
medveten om vad killen gjort samt att de antyder att statsministern godkänt handlingen
genom att skriva “en privat pratstund och uppmuntrande handskakning”. Samma kille som

står åtalad för brottet döms senare och Samhällsnytt hänger ut honom som lögnare då han
enligt artikeln “lovat att följa svenska lagar”. Även Vänsterpartiet förekommer i en hel del
artiklar och då handlar det om partiets arbete med de ensamkommande barnen men på ett
sätt där Vänsterpartiet eller ung vänster framstår som skadeglada när det går dåligt för
någon till förmån för de ensamkommande barnen.
Alternativmedia vilket är mediakategorin som Samhällsnytt tillhör har överlag ett rykte om
sig att vara högerextrema och invandrarfientliga och det är något som påverkar deras urval
och vinkling av nyheterna de skriver om. Fotopoulos och Kaimaklioti (2016) kommer i sin
studie fram till slutsatsen att medias bevakning under flyktingkrisen 2015 skapade misstro
bland befolkningen och en hatisk opinion. De menar också att det är olika hur en händelse
eller en grupp människor framställs beroende på vems perspektiv som artikeln är skriven
efter. Likväl så tolkas medias rapportering olika beroende på vem det är som läser och
beroende på vart läsaren står i frågan (Vallone, Ross & Lepper, 1985).
Enligt agenda setting theory så är det media som har makt över vilka samhällsfrågor som
är viktiga i till exempel en valkampanj (McComb, 2004). Priming innebär att massmedia
har möjligheten att belysa eller nonchalera vissa fakta för att påverka läsarnas allmänna
åsikter. Samhällsnytts sätt att publicera negativa nyheter om de ensamkommande barnen
riskerar i hög grad att påverka läsarna till att ta ställning till hur de till exempel väljer att
rösta i kommande val och det kan vara en bidragande orsak till att Sverigedemokraterna
ökat snabbt de senare åren i Sverige. Framing som är den andra delen av agenda setting
theory innebär att individer tillskrivs attribut och blir gestaltade på ett sätt som kan påverka
läsaren. Exempel på detta är när Samhällsnytt väljer att sätta beskrivande ord som till
exempel “ensamkommande” inom citationstecken. Samhällsnytt väljer också att ofta kalla
de ensamkommande barnen för lögnare för att stärka läsarens bild av att det är vad de
ensamkommande är.
Sedan 2015 har de ensamkommande tagit upp en stor plats i medias flöde, både traditionell
media och alternativmedia, det är enligt McComb (2004) massmedia som bestämmer hur
dagordningen ska se ut, om vad och hur människor pratar.
Media kan påverka hur vi människor ser på andra människor. Stan Cohen (2002) har
forskat i hur medias sätt att skriva påverkar läsarna i hur de ser på de grupper som
presenteras i media. När media framställer vissa grupper på ett överdrivet sätt så finns
risken att det kan skapas en moralpanik i samhället och istället för att problemet läggs på

strukturen så läggs problemet på den grupp det handlar om. Det är exempelvis inte de
ensamkommande barnens fel att demonstrationsrättigheterna ser ut som de gör i Sverige,
det är inte de ensamkommande barnens fel att de blir placerade på HVB-hem som kostar
mycket, eller att de blir placerade på sis-institutioner om de begår ett brott. Det är inte
deras fel att Region Västra Götaland väljer att dra in en bromsmedicin som inte har fullgod
effekt och att tandvården samtidigt erbjuder tandvård till alla ungdomar i Sverige. Det är
strukturen och lagarna i det samhälle vi lever i som avgör hur de ensamkommande barnen
har det i vårt land. Det är inte de som påverkar de förmåner de får eller vilka krav som
ställs och inte ställs på dem i samhället. När media väljer att vinkla nyhetsartiklarna på ett
sådant sätt att vi som läser dem får till oss att det är de ensamkommande barnen som är
syndabockarna, att det är som media skriver att de bara är ute efter vår välfärd, att de är
mer kriminella och våldsamma än oss så ökar risken/chansen att läsarna till slut tror fullt
ut på det de läser och anklagar de ensamkommande barnen för det som blir fel och orättvist
i samhället.
Vi väljer själva vad vi går in och läser, Samhällsnytt når cirka 8% av Sveriges befolkning
varje vecka enligt mätningen gjord av Reuters (Newman, Fletcher, Kalogeropoulos, Levy
& Kleis Nielsen, 2018).
Vi har inte hittat ytterligare information om hur stor just spridningen på sociala media är
när det gäller just alternativmedias artiklar. Nyheter överlag sprids vidare av ungefär 30%
av läsarna, men då omfattas all typ av nyheter, även traditionell media. Detta ökar risken
att de som tidigare inte valt att läsa ändå nås av artiklarna (Newman, Fletcher,
Kalogeropoulos, Levy & Kleis Nielsen, 2018).

Metoddiskussion
Vår tanke från början var att göra en kvalitativ innehållsanalys där vi jämförde hur två olika
tidningar med skild ideologisk bakgrund framställde de ensamkommande barnen i sina
artiklar. Detta blev för stort arbete för en C-uppsats och med den tid vi hade på oss och
därför valde vi till slut att hålla oss till en tidning. Vi valde Samhällsnytt på grund av att det
är från den tidningen vi själva mest har sett att människor runt oss har delat vidare
nyhetsartiklar vidare till sociala medier.
Vi valde två månader under 2017 och alla artiklar som kom fram med ordet
ensamkommande som sökord. Vi fick totalt 38 artiklar att arbeta med vilket var en ganska

lagom mängd för oss att arbeta med för syftet. Samtidigt har det varit svårt att få fram
resultat då artiklarna varit relativt innehållsfattiga och inte gett någon tydlig detaljerad
information om vad som egentligen hänt.
I en kvalitativ innehållsanalys så ska det manifesta innehållet tolkas. Vilket innebär att vi
ska tolka det som Samhällsnytt faktiskt skriver i sina artiklar (Graneheim & Lundman
2017). Eftersom artiklarna som vi granskat i studien har varit så kortfattade och vi båda
har med oss vår egna förförståelse och i vissa fall har mer information än vad som direkt
har skrivits i artiklarna så har det emellanåt varit svårt att bara se det manifesta innehållet.
Vi tenderade flera gånger att läsa in saker som inte står skrivet och därmed göra en latent
tolkning. Vi skulle också hålla oss objektiva när vi tolkade artiklarna vilket ibland kunde
vara svårt då våra egna värderingar och åsikter var svåra att bortse ifrån. Med våra
förutfattade antaganden om Samhällsnytt och deras åsikter och vad deras syfte kunde det
ibland vara svårt att skilja på vad som var våra åsikter och vad som vi tolkat in.
Vi är medvetna om att vår tolkning av texterna kan ha påverkat våra resultat, eftersom vår
tolkning ligger till grund för vilken forskning vi hittar för att underbygga våra resonemang.
Vallone, Ross & Lepper, (1985) menar att medias rapportering tolkas olika beroende på
vart läsaren står i frågan. Graneheim & Lundman (2017) skriver att tolkningen av texterna
kan variera beroende på läsarens kultur, personliga historia och livsvillkor, vilket innebär
att en text kan tolkas olika av olika personer, men tolkningarna i sig ändå räknas som giltiga.
Det är i viss mån inte möjligt att utforma en kodning som inte inrymmer en del tolkning
från de som har utfört kodningen (Cicourel, 1964; Garfinkel, 1967, citerade i Bryman,
2018). Då vi har beaktat vår egen subjektiva förförståelse i samråd med varandra, anser vi
oss därmed kunna betrakta våra resultat som samstämmiga.
Bryman (2018) menar att kategorierna inte ska överlappa varandra, det vill säga att de ska
vara ömsesidigt uteslutande kategorier, då det annars kan bli svårt att veta hur
informationen ska kodas in. Det innebär att en kategori enbart får innehålla text eller citat
som återspeglar den dimensionen som vi ämnar att beskriva, exempelvis ålder. Vi upplevde
att det var en av fallgroparna som vi hamnade i då flertalet av artiklarna information och
citat som likväl hade kunnat placerats i fler av våra identifierade kategorier, då en artikel
eller ett citat som till exempel handlar om ålder, även kan komma att omnämna
brottslighet. Det innebar att vi åter fick se över våra resultat och ta bort sådant som inte
hörde till respektive kategori.

Syftet med studien har inte varit att avgöra om det som skrivs i artiklarna är sant eller inte,
syftet är enbart att analysera hur de ensamkommande barnen framställs i den media vi har
valt. Vårt syfte var att granska hur alternativmedia framställer de ensamkommande barnen,
dock har vi begränsat oss till att enbart titta på en tidning och en kort period om två
månader. Det går därför inte säga att det vi kommit fram till gäller all alternativmedia då
olika medier har olika ideologier och olika sätt att uttrycka sig på. Det vi har kommit fram
till gäller för just Samhällsnytt och för den av oss valda period.

Relevans för socialt arbete
Efter flyktingkrisen 2015 kom de ensamkommande barnen att bli en växande grupp i
Sverige (Migrationsverket, 2018). Då dessa ensamkommande barn står utan
vårdnadshavare vid anländandet till Sverige, är det samhällets uppgift att se till att dessa
barn placeras hos en släkting eller ett familjehem (Josefsson & Malmros, 2016).
Avsaknaden av vårdnadshavare innebär att ensamkommande barn blir extra sårbara.
Särskilt när de befinner sig i Sverige, utan ett mångårigt socialt nätverk som kan verka
skyddande. De är många gånger utelämnade till myndigheters uppdrag eller civilsamhällets
välvilja. Socialtjänstens uppdrag när de är asylsökande. Civilsamhällets välvilja om avslaget
på uppehållstillståndsansökan blir ett faktum. Vi uppfattar att de ensamkommande barnen
riskerar att hamna i utanförskap och psykisk ohälsa, på grund av den oförutsebara situation
de befinner sig i. Där det råder ovisshet i vare sig de får stanna i Sverige eller inte, men där
det inte är självklart vilken aktör som ska ansvara för och vägleda de ensamkommande
barnen. I synnerhet då de ensamkommande barnen, till skillnad från andra jämnåriga, också
får genomgå åldersbedömningar (Rättsmedicinalverket, 2018), som dessutom är
tvivelaktiga (Muižnieks, 2017). Åldersbedömningarna görs på uppdrag av Migrationsverket
(Rättsmedicinalverket, 2018) och kan ligga till grund för om de får uppehållstillstånd till att
stanna i Sverige eller inte. Vi tänker att de ensamkommande barnen är i behov av välvilja
som bygger på ett gott mottagande i samhället, särskilt då vi anser att de stigmatiseras när
alternativmedia framställer de i dålig dager. Som tidigare nämnt, så går det inte att svara på
hur stor spridning alternativmedia har fått i samhället (Holt, 2016b), dock anser vi att de
främlingsfientliga åsikter som har applicerats på de ensamkommande barnen, bygger på en
verklig hotbild som existerar i samhället. Detta motstånd är viktigt att belysa i syfte att
arbeta förebyggande i förmån för de ensamkommande barnens integration i samhället.

Framtida forskning
Det har varit ont om forskning i just hur de ensamkommande barnen framställs i media
överlag. Det vi har hittat har varit mestadels C-uppsatser som bygger på annan typ av
forskning i grunden.
Det skulle vara intressant med forskning kring hur det faktiskt påverkar de
ensamkommande barnen när de framställs på det sätt de gör i media. Men också hur
samhället påverkas av de nyheter de får. Cohen (2002) menar med sin moralpanik så blir
det en effekt i samhället just på grund av det media skriver. När media väljer att vinkla sina
nyhetsinslag till att framställa de ensamkommande barnen negativt så tenderar också
samhället att se på dem negativt vilket också i sin tur kan påverka barnen själva så att de
känner sig stigmatiserade och utelämnade.
Under senare år med större konkurrens inom media så tenderar både traditionell media
och alternativmedia att skriva sensationsrubriker för att locka till sig läsare, innehållet i
artiklarna är vinklade för att passa samhällsklimatet istället för att vara undersökande och
faktakollade. Det hade varit intressant med forskning kring hur trovärdig media idag är och
hur stor del av det som skrivs är spekulationer och osanningar.
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Bilaga 1
Erik Åkesson vid Högskolebiblioteket på Jönköping University, bidrog med sökhjälp till
vår studie. Vi fick tips och råd i hur vi kunde söka, samt förslag på databaser som vi inte
tidigare har använt. Dessa databaser gav inga ytterligare resultat som var av relevans för
vår studie, då huvudsyftet med vår studie är att undersöka hur ensamkommande barn
framställs i alternativmedia. Nedan redovisas vilka databaser vi har använt och vilka
sökord, samt antalet träffar som sökorden har genererat i.
Databas: Primo
Sökord

Träf

Kommentar

f
Ensamkommande

0

alternativmedia
Ensamkommande

0

”alternativ media”
Ensamkommande Media

Vetenskapliga

10

artiklar
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att

abstrakten

ha
har

läst
dessa

sållats bort.
unaccompanied "alternative Vetenskapliga
media"

11

artiklar

Efter

att

abstrakten
sållats bort.

Unaccompanied
alternativemedia

0

ha
har

läst
dessa

Databas: Communication source
Sökord

Träff

Ensamkommande

0

Kommentar

alternativmedia
Ensamkommande

0

”alternativ media”
Ensamkommande Media

0

unaccompanied "alternative

0

media"
Unaccompanied

0

alternativemedia
(immigrant OR migrant OR Vetenskapliga 9

Efter att ha läst abstrakten

refugees OR asylum seekers) artiklar

har dessa sållats bort.

“alternative media”

Databas: SwePub
Sökord

Träff

Ensamkommande

0
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alternativmedia
Ensamkommande

0

”alternativ media”
Ensamkommande Media

refereegranska

1

t

unaccompanied "alternative refereegranska
media"
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1

t

Unaccompanied

Efter att ha läst abstraktet

Efter att ha läst abstraktet
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0
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refugees
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seekers) “alternative media”
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Databas: Proquest central
Sökord

Träf Kommentar
f

Ensamkommande
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Ensamkommande
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Databas: Springerlink
Sökord

Träff Kommentar

Ensamkommande

0

alternativmedia
Ensamkommande

0

”alternativ media”
Ensamkommande Media
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media"
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alternativemedia
(immigrant OR migrant OR
refugees

OR
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5613
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att
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abstrakten på de första 20
träffarna

sorterat

på

relevans så har dessa
sållats bort utan vidare
gjorda urval.

