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Sammanfattning
Bakgrund: Konstruktioner av ensamkommande barn har undersökts till viss del.
Föreställningar om barnen i bland annat medier och policydokument har studerats. Hur
barnen konstrueras inom en ”vardagskontext”, i form av ett öppet diskussionsforum online
(Flashback Forum), och hur konstruktioner däri görs trovärdiga, bedöms eftersatt.
Syfte: Syftet med föreliggande studie var att identifiera olika inom Flashback Forum
förekommande diskurser kring ensamkommande barn, med avseende på deras retoriska
organisering. Med diskurs avsågs ett sätt att tala om och förstå världen som konstruerar ett
objekt eller företeelse på ett särskilt sätt.
Metod: För att besvara syftet användes en diskurspsykologisk ansats vilken fokuserar på hur
trovärdighet och sanning skapas i kommunikation. Utifrån en teoretisk modell, innefattande
de fyra retoriska teknikerna category entitlement, empirisk repertoar, konsensus och
extremfallsformuleringar, undersöktes hur skribenter på forumet skapade sanning och
bemötte andras föreställningar om barnen.
Resultat: Resultatet visade att ensamkommande barn omges av diskurserna de vuxna, barnen,
våldtäktsmännen, de särbehandlade, de sexuellt utsatta samt diskursen om de biologiskt
manliga könet. Diskurserna användes parallellt i talen och underbyggde argumenteringar på
forumet. Skribenterna använde de studerade retoriska teknikerna för att skapa trovärdighet i
uttalanden. Med särskilda uttrycksformer skapades fakta om ensamkommande barn.

Ämnesord: diskurspsykologi, ensamkommande barn, Flashback Forum, föreställningar,
konstruktioner, trovärdighet

Abstract
Background: Constructions of unaccompanied children have been researched to some extent.
Concepts of the children have been studied in media and policy documents amongst others.
How the children are constructed within an "everyday context", in form of an open online
discussion forum (Flashback Forum), and how the constructions become credible, are
regarded as under-researched.
Aim: The aim of the present study was to identify different discourses concerning
unaccompanied children on the Flashback Forum, with regard to their rhetorical organization.
Discourse is meant as a way to talk about and understand the world that constructs an object
or phenomenon in a particular way.
Method: To answer the aim, a discursive psychological approach was used, which focuses on
how credibility and truth are created in communication. Based on a theoretical model,
including the four rhetorical techniques category entitlement, empirical repertoire, consensus
and extreme case formulations, it was examined how the writers at the forum created truth
and responded to others' beliefs about the children.
Result: The results showed that unaccompanied children are surrounded by the discourses:
the adults, the children, the rapists, the special treated, the sexually vulnerable and the
discourse of the biologically male sex. Discourses were used in parallel in the speeches and to
back up arguments at the forum. The writers used the studied rhetorical techniques to build
credibility in the statements. With specific expression, facts about unaccompanied children
were created.
Keywords: concepts, constructions, credibility, discursive psychology, Flashback Forum,
unaccompanied children
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REFERENSLISTA

Antalet ensamkommande barn fortsätter att öka globalt sett. Under 2013 noterades det
högsta antalet asylsökande ensamkommande barn sedan United Nations High Commissioner
for Refugees (UNHCR, 2014a) började föra statistik kring barnen år 2006. Även i Sverige, vilket
är det land i Europa som tar emot flest ensamkommande barn (Justitiedepartementet, 2014),
ökar antalet kraftigt (Migrationsverket, 2015). Ensamkommande barn är myndigheters ansvar;
barnen till skillnad mot vuxna immigranter inbegrips i mer omfattande stöd och skyddande
insatser (Watters, 2008). Bra mottagande med boende, skola, hälso- och sjukvård betonas av
svenska myndigheter och organisationer (t.ex. Migrationsverket; Socialstyrelsen, Rädda
Barnen). Med bra mottagande och bemötande vill jag inkludera rådande samhällsklimat där
barnen anländer. I en undersökning genomförd av Svenska Dagbladet visades att på en
tredjedel av HVB-hem för ensamkommande har barnen utsatts för våld, hot eller trakasserier
(SvD Nyheter, 2013, 27 februari). Efter en attitydundersökning1 genomförd av Friends och
UNHCR (2013) konstaterade Friends generalsekreterare Lars Arrhenius (2013) att det finns
många fördomar och vanföreställningar om ensamkommande barn i Sverige idag. Resultaten
gör mig vidare intresserad av vilka föreställningar om barnen som förekommer.
Myndigheters och medias bilder om ensamkommande barn har undersökts till viss del
(Stretmo, 2014, 2010; Wernesjö, 2014). Forskningen visar att barnen omges av diskurser om
bland annat ålder, kön och utsatthet. Forskning om enskilda individers föreställningar i en
”vardagskontext” och hur föreställningarna därtill ges trovärdighet bedömer jag dock
eftersatt. Föreliggande arbete är menat att svara på forskningsbehovet genom ett studium av
hur ensamkommande barn på ett diskussionsforum online diskuteras och hur trovärdighet i
föreställningar skapas. Ett öppet diskussionsforum på Internet har valts då kontexten jämfört
med mer avgränsade samtal med färre aktörer möjliggör för fler individer att ta del av
föreställningarna. Jag menar att trovärdiga föreställningar om barnen på ett öppet
diskussionsforum kan genom bildernas lättillgänglighet ha inflytande över rådande
samhällsklimat.

Definitioner
Inledningsvis presenterar jag definitioner av begrepp som kommer användas i studien.
Begreppen jag lyfter är ensamkommande barn, asylsökande, flykting samt uppehållstillstånd.
Ensamkommande barn är enligt 1 § femte stycket i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
(SFS 1994:137) en gemensam beteckning för ”barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige
är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i
föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare”. I Sverige
registreras barnen som ensamkommande tills personen som eventuellt uppger sig vara legal
vårdnadshavare kan visa handlingar som styrker detta (Hessle, 2009).

1

I studien där 712 barn i åldrarna 12-16 år deltog, ett representativt rikssnitt av åldersgruppen, uppgav en
majoritet (78 %) en positiv inställning till invandring. Resultatet visade samtidigt föreställningar om
ensamkommande barn som bråkstakar/busar/rånare och att de ljuger om sin ålder (Friends & UNHCR, 2013).
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Termen asyl används olika i definitionerna om ensamkommande barn medan termen i andra
definitioner också helt uteblir. Brunnberg, Borg och Fridström (2011) inleder sin
forskningsöversikt med att definiera ensamkommande barn som ”ett barn eller ungdom under
18 år som anlänt till asyllandet skild från båda sina föräldrar eller likvärdig vårdnadshavare”
(s. 15). Ensamkommande barn definieras enligt FN:s flyktingorgan UNHCR som ”those who are
separated from both parents and are not being cared for by an adult who, by law or custom,
is responsible to do so” (UNHCR, 1994, s. 121). Med barn avser UNHCR (1994) personer under
18 år om inte barnet blivit myndigt tidigare enligt den lag som gäller för barnet. Stretmo (2014)
menar att termen ensamkommande barn omfattar alla migranter under 18 år som kommer
ensamma till Sverige för att söka asyl.
I policydokument och i forskning används den engelska termen unaccompanied frekvent för
barnen, men i forskning används också termen separated (Wernesjö, 2011). Brunnberg et al.
(2011)
använder
därtill
termerna
unaccompanied
children/unaccompanied
youth/unaccompanied minors som översättning av det svenska ensamkommande barn
medan Stretmo (2014) väljer att översätta ensamkommande barn med specifikt
unaccompanied children.
I Sverige används olika beteckningar av myndigheter och andra berörda aktörer för att hänvisa
till hela gruppen ensamkommande barn eller delar av gruppen. Beteckningar som bland annat
asylsökande ensamkommande barn; asylsökande ensamkommande barn och ungdomar;
ensamkommande flyktingbarn; ensamkommande flyktingbarn och ungdomar,
ensamkommande flyktingungdomar förekommer. Någon enhetlig terminologi för att hänvisa
till ensamkommande barn oavsett var de befinner sig i asylsökningsprocessen förekommer
inte. Barnen kan således söka asyl, komma att söka asyl, ha erhållit asyl, fått avslag på
asylansökan, ha överklagat avslaget eller ska avvisas eller gömmer sig i väntan på avvisning
(Wimelius, Isaksson, Eriksson, Hanberger & Ghazinour, 2012). I föreliggande studie används
termen ensamkommande barn för hela gruppen, dvs. oavsett var barnen befinner sig i
asylprocessen. Någon avgränsning rörande vilket skeende i barnens liv som forskning inriktats
på utifrån målgruppens2 hälsa görs inte heller. Forskning om barnens hälsotillstånd som
kommer beröras kan således behandla tiden på flykt, tiden under asylprocessen i
mottagarlandet, tiden efter erhållit uppehållstillstånd men också tiden efter avvisning.
Asylsökande är person som flytt det egna landet och söker skydd och fristad i ett annat land.
Asylsökande person behöver i regel kunna uppvisa att dennes fruktan för förföljelse i
hemlandet är välgrundad (UNHCR, 2014b).
Med flykting menas person som blivit tvungen att fly sitt land på grund av förföljelse, krig eller
våldsamheter. Personen har en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion,
nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning (UNHCR, u.å.).

2

Med ”målgruppen”, vilken är en term jag kommer använda vid flertalet tillfällen i studien, menas
ensamkommande barn.

2

Uppehållstillstånd innebär att en person fått JA på frågan om asyl. Person får stanna i landet.
Permanent uppehållstillstånd innebär att personen har rätt att stanna så länge denne vill i
landet. Migrationsverket i Sverige kan också ge uppehållstillstånd som gäller en viss tid, t.ex.
ett år (Migrationsverket, 2014a, 2014b).

Introduktion av kunskapsfältet
Ensamkommande barn är inte någon enhetlig grupp. De är olika individer sett till kön (pojkar
utgör dock den största delen av asylsökande ensamkommande barn som kommit till Europa
och Sverige3 (Migrationsverket, 2015; UNHCR, 2014a; Ayotte, 2000, ref i Hessle, 2009)), ålder4,
etnicitet, religion, bakgrund och erfarenheter. En del har kontakt med anhöriga medan andra
har splittrats från sina familjer före eller under flykten och vet ibland inte huruvida föräldrar
och syskon är vid liv (Wernesjö, 2011; Röda Korset, 2013). Orsakerna till flykten är olika som
resultat av en komplex samverkan mellan strukturer på olika nivåer mellan samhälle och
individ. Krig, väpnade konflikter, förföljelse, organiserat våld, vatten/matbrist, arbetslöshet
kan vara orsaker till migration (Hessle, 2009; Thomas, Thomas, Nafees & Bhugra, 2004). Beslut
att migrera bygger bl.a. på resurser, på den enskilde individens och familjens historia och på
familjens nätverk i mottagarländerna. Gemensamt för barnen och ungdomarna är enligt Röda
Korset (2013) upplevelser av övergivenhet, ovisshet inför framtiden och längtan efter sina
familjer.
Då ensamkommande barn är skilda från sina föräldrar är de en särskilt utsatt och sårbar grupp.
Att fly som ensamt barn är riskfyllt - förutom risken att dödas eller skadas riskerar barnen att
utsättas för övergrepp, att tvångsrekryteras som barnsoldater eller bli indragna i
människohandel (Derluyn & Broekaert, 2008; Röda korset, 2013). Wimelius et al. (2012)
betonar hur ensamkommande barn är sårbara i dubbel bemärkelse - de bär inte bara på
erfarenheter av extremt stressfyllda situationer (i ursprungslandet, under flykten samt vid
mottagandet i exillandet) utan har också skilts från sina familjer och tvingats gå igenom svåra
livsupplevelser till stor del ensamma utan stöd från trygga vuxna. Wernesjö (2011) menar dock
att ensamkommande barn inte alltid bokstavligen reser eller anländer till mottagarländerna
ensamma. De har snarare blivit separerade från just föräldrar eller legal vårdnadshavare vilket
t.ex. Hessle (2009) visade i sin uppföljningsstudie. Där anlände en mindre grupp av barnen till
Sverige tillsammans med släktingar.
Internationellt sett har ensamkommande barn börjat uppmärksammas alltmer inom politiska
debatter och policyer5. Forskningen kring målgruppen uttrycks dock så sent som 2011 av
Wernesjö (2011) som fortfarande mycket begränsad. Olika vetenskapliga discipliner har enligt
3

Enligt Migrationsinfo.se (2015a) utgjorde pojkar under åren 2013 och 2014 83 % respektive 81 % av de
ensamkommande som kom till Sverige. Uppgifterna går i linje med Justitiedepartementets (2014) formulering:
”cirka en sjättedel av barnen är flickor”.
4
Enligt Migrationsinfo.se (2015a) har under åren 2013 och 2014 de flesta ensamkommande varit pojkar i åldrarna
13-18 år.
5
Policy förstås utifrån Stretmos (2010) resonemang ”som ett tal om praxis riktad mot en bestämd grupp”. Policy
ses vidare som ”styrprinciper för en särskild myndighet eller som drivrutiner för myndighetsutövandet” (Stretmo,
2010, s. 248).
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Hessle (2009) representerats inom forskningen och studierna som inriktats mot
ensamkommande barn kan enligt Wernesjö (2011) kategoriseras i de fyra huvudområdena (1)
organisationsstudier (länders mottagningssystem), (2) studier med inriktning på
barnens/ungdomarnas rättigheter, (3) studier om barnens/ungdomarnas bakgrunder och
orsaker till asylsökande samt (4) studier inriktade på målgruppens hälsa och emotionella
problematik. Den sistnämnda inriktningen ses som den mest omfattande (Wernesjö, 2011)
men vilken också har kritiserats för att konstruera barnen på ett särskilt utsatt sätt. För
föreliggande studies inriktning är forskning om just konstruktionen av ensamkommande av
särskilt intresse, varpå jag nedan i korthet presenterar vad forskningsinriktningen visat för att
ge en tydligare bild för läsaren vad det specifikt är som kritiserats med den hälsoinriktade
forskningstraditionen. Dessförinnan vill jag förtydliga hur jag gått tillväga vid insamling av
tidigare forskning, forskning som motiverar min egen studies inriktning.

Tidigare forskning - konstruktionen av ensamkommande barn
Enligt Wernesjö (2014) har ett fåtal studier inriktats på bilder av och den sociala
konstruktionen av ensamkommande barn. Författaren lyfter ett par studier som behandlar
konstruktionen av barnen där jag valt att söka efter dessa genom sekundärsökningar6
(Östlundh, 2012). Jag har utöver studierna som Wernesjö (2014) presenterar valt att söka
vidare genom att använda sökorden unaccompanied children/separated children7 AND (social)
construction/discourses i databaserna Proquest8 och Academic Search Elite för ytterligare
undersökningar. Jag sökte studier publicerade i vetenskapliga tidskrifter (peer reviewed
funktionen nyttjades).
Förutom studierna Wernesjö (2014) uppmärksammar och studierna jag själv fann genom
databaserna menar jag att, som nämndes ovan, en socialkonstruktionistisk kritik gentemot
den psykologiska forskningen kring ensamkommande barns hälsa därtill går att utläsa. Nedan
presenterar jag därmed - i korthet - vad den hälsoinriktade forskningen visat och vilka kritiska
röster som lyfts. Studierna sökte jag genom databaserna Proquest9 och Academic Search Elite,
där jag även här eftersökte studier publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Jag använde
sökorden unaccompanied children/separated children10 AND well-being/health. Utöver dessa
nyttjades sekundärsökningar. Då Wernesjö (2014) menar att studier om ensamkommande
barns copingstrategier utgör ett undantag inom forskningen kring barnens hälsa sökte jag

6

Jag sökte efter referenserna Wernesjö (2014) nämner i sin avhandling, dvs. jag genomförde ingen systematisk
sökning genom databaser där jag hade särskilda sökord och kriterier i sökprocessen.
7
Sökord inspirerade av Wernesjös (2011), Brunnbergs et al. (2011) och Hessles (2009) arbeten.
8
Valda databaser i Proquest var ERIC, MLA International Bibliography, PILOTS, PsycARTICLES, PsycINFO, Social
Services Abstracts, Sociological Abstracts.
9
Se fotnot 8.
10
Se fotnot 7.
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slutligen inom ovannämnda databaser även på coping11 och resilience12 för att ge läsaren en
överblicksbild av vilken forskning Wernesjö (2011) bygger sina resonemang kring.
Nedan redovisas först kritiska röster gentemot den hälsoinriktade forskning som bedrivits om
barnen och vad den anses ha gett för konsekvenser. Efter avsnittet redogör jag för vad
forskning om konstruktionen av och föreställningar om barnen inom policyer, media, i talet
hos omsorgspersoner runt barnen, i talet hos barnen själva samt i talet på Internet om barnen
visat. Redovisningen mynnar ut i motivering av föreliggande studies inriktning och dess
specifika syfte och frågeställningar.

Forskning om barnens hälsa
Forskning om ensamkommande barn har framförallt fokuserats på barnens hälsa. I studierna
har till stor del kvantitativa metoder i form av självrapporterande frågeformulär använts
(Wernesjö, 2011), frågeformulär besvarade av utomstående personer med kontinuerlig
kontakt med barnen såsom socialarbetare och lärare (t.ex. studier av Thommessen, Laghi,
Cerrone, Baiocco & Todd, 2013; Bean, Eurelings-Bontekoe & Spinhoven, 2007) och formulär
besvarade av barnen själva (t.ex. studier av Hodes, Jagdev, Chandra & Cunniff, 2008). Flertalet
studier har visat att barnen ofta uppvisar tydliga symtom på depression, ångest,
sömnrubbningar och PTSD13/risk för PTSD (t.ex. studier av Hodes et al., 2008; Derluyn, Mels &
Broekaert, 2009; Thommessen et al., 2013, Sanchez-Cao, Kramer & Hodes, 2012; BrendlerLindqvist, 2004; Sourander, 1998). I jämförelsestudier med icke-ensamkommande har
ensamkommande barn därtill visat högre grad av PTSD, ångest och depression (Hodes et al.,
2008; Derluyn et al., 2009; Derluyn, Broekaert & Schuyten, 2008).
Forskningsinriktningen kring barnens (o)hälsa har kritiserats för att ge bristfälliga kunskaper
om barnens livsvillkor och insikter om barnens vardag, både före migrationen och efter flykten
när barnen väl befinner sig i mottagarländerna (Stretmo, 2014). Wernesjö (2011)
uppmärksammar konsekvenserna av den patologiska inriktningen med att identifiera
”problem” på individnivå hos barnen och argumenterar för att inriktningen fått följden att
barnen har kategoriserats som utsatta barn i stort behov av stöd och hjälp, vilka ligger i hög
risk att utveckla psykisk ohälsa. Utsattheten har i forskningen blivit kopplad till traumatiska
erfarenheter, förluster och separationer från föräldrar, hemförhållanden och tidigare
vardagsliv.

11

Coping innefattar enligt Lazarus och Folkman (1984) processen att försöka hantera krav och påfrestningar som
upplevs krävande eller överstiger ens förmåga.
12
Resilience ses betyda flera saker såsom flexibilitet, tänjbarhet, okuvlighet och uthållighet. Beskrivs bland annat
som en människas förmåga att återhämta sig efter särskilt belastande omständigheter (Sommer, 2009). Likheten
med coping som lyftes i tidigare fotnot blir tydlig när resilience beskrivs av APA (2015) som processen till positiv
anpassning vid upplevda trauman, tragedier, hot eller hög grad stress.
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Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) ses som tillstånd vilket uppstår som fördröjd eller långvarig reaktion på
ett trauma av exceptionellt hotande eller katastrofalt slag. Symtom är återupplevande av den traumatiska
situationen, fobiskt undvikande av situationer som påminner om traumat, ångestsymtom och försämrad
affektkontroll (Socialstyrelsen, 2008).
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Barnen har konstruerats som i behov av stöd och skydd. Konstruktionen har placerat dem
utanför den ”normala” eller snarare ideala barndomen med familjen omkring sig, vilken
tillskrivs egenskaper av trygghet och stabilitet. Wernesjö (2011) menar att kategoriseringen in
need som gjorts kring barnen kan kopplas samman med och ses som resultat av det ensidiga
forskningsintresset som primärt genomförts utifrån ett psykopatologiskt och
utvecklingsorienterat perspektiv. Även Socialstyrelsen (2013a) lyfter problematiken med den
förhållandevis ensidiga forskningen kring ensamkommande barn med hänvisning till just
Wernesjös (2011) diskussion.
Även om forskningen kring hälsa är viktig och bidrar med värdefull kunskap om barnen finns
en påfallande risk att fokuset sjukförklarar kategorin ensamkommande barn - som följd av
forskningsintresset (Wernesjö, 2011). Det förefaller finnas för få studier som inriktas mot vilka
situationer och faktorer som inte resulterar i psykisk ohälsa hos barnen menar Wernesjö
(2011), som konstaterar att förutom i studier om copingstrategier så undersöks detta sällan
(studier om coping, t.ex. Luster, Qin, Bates, Johnson & Rana, 2009; Groark, Sclare & Raval,
2011; Goodman, 2004; Raghallaigh & Gilligan, 2010; Wallin & Ahlström, 2005; Backlund,
Eriksson, von Greiff, Nyberg & Åkerlund, 2014). Den dominerande inriktningen på barnens
hälsotillstånd riskerar att konstruera barnen som sårbara och passiva, oförmögna snarare än
aktiva medvetna aktörer som för tillfället befinner sig i krävande och prövande livskeenden
(Wernesjö, 2011).

Medierapportering om barnen
I sin avhandling från 2014 inleder Wernesjö med att kommentera den debatt som följde i
Sverige efter att politikern Hanif Bali skrivit ett debattinlägg i Aftonbladet 2009 där denne
uttryckte Ingen kan vara så ensam, så ledsen och så utlämnad som det ensamkommande
flyktingbarnet (Bali, 2009, 12 november). Wernesjö (2014) belyser hur den efterföljande
debatten kring ensamkommande barn - vilken fördes av beslutsfattare och journalister präglades av att barnen inte fick föra sin egen talan och att de marginaliserades. Barnens
identiteter stereotypiserades i debatten och barnen patologiserades återigen där fokus på
sårbarhet och utsatthet tycktes rama in barnen som offer utan eget aktörskap.
I början av 2000-talet kom svensk och norsk media att uppmärksamma alltmer kring
ensamkommande barn som försvunnit från mottagningsenheter och barn som farit illa och
som riskerade att utnyttjas för prostitution och till kriminalitet (Stretmo, 2014, 2010). I
genomgång av svenskt och norskt mediematerial kring rapporteringarna under perioden
2000-2008, där det svenska materialet bland annat utgjordes av Aftonbladet, Dagens nyheter
och Expressen, studerar Stretmo (2014) hur barnens situation kom till uttryck. Under perioden
2000-2005 konstaterar Stretmo (2014) att barnens situation i Norge problematiserades med
att de asylsökande ensamkommande barnen uttrycktes som vilka andra barn som helst som
landet hade särskilt ansvar för. Barnen var just barn först och främst och immigranter i andra
hand. Likheter betonades under perioden mellan barn oavsett ålder och ursprung.
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I Sverige problematiserades barnen under perioden istället som ”trasiga” och som särskilt
utsatta barn utifrån erfarenhet och bakgrund. Här uppmärksammades hur dåligt barnen
mådde och förekommandet av självmordsförsök. Tonvikten i rapporteringen lades i högre
grad på barnens etnicitet och ursprungsland och Stretmo (2014) urskiljer både bilden av
ankarbarnet - barnet som skickats iväg av sina kalkylerande föräldrar vilka sedan hoppas på
återförening i mottagarlandet - och bilden av det passiva objektet, barnet som ”dumpats” i
Sverige på mottagningsenheter eller barnet som riskerar att plockas upp av vuxna för att
sedermera utnyttjas för prostitution. Här sker en konstruktion av barnen som oskyldiga offer
i behov av skydd. Flickor beskrivs under perioden som mer utsatta för sexualbrott och i större
behov av skydd än pojkar som istället ses vara i större risk att tvingas in i kriminalitet.
Under perioden 2005-2008 menar Stretmo (2014) att rapporteringen kring de försvunna
ensamkommande barnen skedde på liknande sätt i Sverige och i Norge. Här präglades medias
rapportering i hög grad av fokus på kinesiska ensamkommande barn som försvunnit, där
barnen kategoriserades ihop med irreguljära flyktingar14 och barnens immigration förklarades
som resultat av smuggling och av trafficking/människohandel. Här framträder en ambivalent
bild av barnen där de utsätts för vad Stretmo (2014) benämner dubbelexponering. Barnen ses
som offer för smuggling men samtidigt som strateger då de inte vill avslöja varför de kommit
till Sverige, vilket resulterar i synen på barnen som opålitliga aktörer. De beskrivs som passiva
och utsatta för vuxna som gör saker mot dem, men samtidigt som taktiska subjekt som har en
dold intention och som vägrar att svara på frågor kring immigrationen.

Policyer om barnen
Stretmo (2014, 2010) studerar även de konstruktioner som produceras i policydokument om
ensamkommande barn i Sverige och Norge under perioden 2000-2010. Här granskas ett brett
urval av policyer i båda länderna där det svenska materialet bland annat består av dokument
från Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Migrationsverket och
Skolverket, medan bland annat dokument från Utlendingsdirektoratet (UDI),
Politimyndigheten och Buferat/Barn-, ungdoms-, och familjedirektoratet granskas för Norges
del. I myndigheternas tal om barnen, vilka varvas med beteckningarna barn och ungdomar,
konstrueras en ”representativ bild” av målgruppen där det understryks att majoriteten av de
asylsökande ensamkommande barnen/ungdomarna är mellan 15-17 år och att flertalet är
pojkar från Irak, Somalia samt Afghanistan.
Centralt för förståelsen av ensamkommande barn utifrån dokumenten är enligt Stretmo
(2014) att barnen skiljer sig från vuxna men med betoningen på att de är utan sina föräldrar
vilket ökar deras utsatthet. Grundläggande för konstruktionen av trauma kopplat till flykt för
flyktingbarn generellt är separationen från hemlandet och dess påverkan på barnets identitet
men för de ensamkommande barnen är det separationen från föräldrarna som ses särskilt
problematisk. Att vara immigrant i ett nytt och främmande land och samtidigt bära med sig

14

Barn som enligt Hessle (2009) kommer ensamma och som inte söker asyl. Barnen kallas ”irreguljära” eller
”papperslösa” barn.
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traumatiska erfarenheter ses som riskfyllda faktorer men det är separationen från
föräldrar/vårdnadshavare som konstituerar de ensamkommande barnen som de mest utsatta
av alla flyktingbarn. Därmed konstrueras barnen som behövande och förtjänta av hjälp och
stöd, dock i en beroendeställning gentemot den vuxne.
Sett till barnets rättighet till specifikt flyktingmottagande (t.ex. rätt till god man, barnanpassat
boende) och mer generösa och snabbare asylprövning identifierar Stretmo (2014) i
dokumenten kronologisk ålder som en central aspekt med särskilt politiskt intresse. Här lyfter
Stretmo (2014, 2010) termen den ”strategiskt underåriga” som hon menar är en föreställning
hos myndigheterna om de ensamkommandes sanna intentioner. I regeringspropositionen
(2005/06:46) formuleras ”en del asylsökande utger sig för att vara yngre än 18 år i hopp om
att få en mer gynnsam behandling av sin asylansökan” och Stretmo (2010) menar att en
misstanke rörande den ”tvivelaktige” strategiske migranten kan urskiljas där det ”riktiga”
barnet skall identifieras.
Implicit föreligger en misstro mot vad barnen uppger för ålder. Förhållningssättet legitimerar
systematiska rutiner för att fastställa ålder och i den ”strategiska underåriga” föreställningen
uppfattar Stretmo (2014, 2010) bilden av ett aktivt, beräknande vuxet subjekt medan det
”riktiga” barnet skildras - till viss grad på liknande sätt som Wernesjö (2011) uppmärksammar
i den patologiserande forskningen - som ett passivt objekt. Stretmo (2014, 2010) urskiljer ett
överlag tvetydigt och ambivalent förhållningssätt gentemot barnen i dokumenten då de ena
stunden tolkas som aktiva strateger, lyckosökare med avsikt att kringgå asylsystemen men vid
andra tillfällen som passiva offer. Bilderna resulterar i olika handlande från myndigheternas
sida vilket påverkar ansvarsuppgifterna och leder till ett balanserande mellan vård- och
stödinsatser å ena sidan och kontrollerande inslag å andra sidan.
Balansgången och det flertydiga talet kring barnen betonas vidare av Eide (2005) och Watters
(2008) där förstnämnda studerar norska policydokument i ett historiskt perspektiv rörande
hur Norge har hanterat immigration av ensamkommande barn. Eide (2005) urskiljer
motsättningarna och intressekonflikten mellan å ena sidan en hänsyn till barnens individuella
behov och framställningen av Norge som ett humant och demokratisk land - och å andra sidan
motiven till en mer restriktiv invandringspolitik. Konflikten och spänningen i synsätten kring
barnen uppmärksammas vidare av Watters (2008) som betonar industriländers dubbla syn av
barnen som både ”opålitliga” och ”trasiga” barn i behov av psykisk rehabilitering. Synsätten
underbygger såväl säkerhetsinslag vid nationsgränser som samhällsinsatser av socialt stöd för
barnens välbefinnande. Rörande Eides (2005) resultat menar Wernesjö (2014) att det däri
framträder ett oklart förhållningssätt gentemot barnen men menar också att det går att
urskilja ytterligare tveksamhet sett till hänsyn till barnens bästa och individuella situation. Det
tycks ske en generalisering i dokumenten för överskådning av målgruppens behov då barnen
ses som en förhållandevis homogen kategori.
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Talet hos omsorgspersoner och barnens egna röster
Föreställningen om den ”strategiskt underåriga” som Stretmo (2014, 2010) urskiljer i svenska
och norska policydokument belyses vidare av Bryan och Denov (2011) när de intervjuar
ensamkommande barn - vilka anlänt till Kanada - och aktörer kring barnen såsom
socialarbetare, psykologer, boendepersonal och lärare. Informanterna beskriver hur de
upplever de kanadensiska myndigheterna och samhällets syn på barnen i studien och barnen
själva beskriver sina erfarenheter av mottagarlandet. Bryan och Denov (2011), som intresserar
sig för erfarenheter och konstruktioner av barnen, menar att målgruppen inte ankommer till
ett system som garanterar dem skydd utan att de istället hamnar i en kontext där ”flykting”
ses stå i motsättning till ”kanadensare” och till den ”ideala flyktingen” som bidrar till
mottagarlandet. Ungdom, särskilt vid rasrelaterade diskussioner, förknippas med kriminalitet
och som något hotfullt.
Bryan och Denov (2011) identifierar två övergripande diskurser vilka förefaller omge barnen.
I den första diskursen, vilken författarna benämner anti-flyktingdiskursen, uttrycks bilder av
den ekonomiska flyktingen, ankarbarnet, som Stretmo (2014) likaså understryker, där barnet
skickats iväg med intention att erhålla utbildning i landet och därefter få med sig familjen in i
Kanada. Den ”strategiska underåriga” vilken Stretmo (2014, 2010) ringar in träder även fram
där informanterna beskriver den rådande bilden av barnen som rationella agenter som är
vuxna i sitt handlande. Den dolda agendan bakom migrationen som barnens handlande
tillskrivs karakteriserar barnen som opålitliga - vilken utgör industriländers ”ena” syn på
barnen (Watters, 2008) - och beträffande irreguljära barn ses de som just barn i andrahand
och immigranternas irreguljära status övervägs i förstahand. En hotbild mot samhället och
nationen överlag urskiljs vilket motiverar säkerhetsåtgärder och kontrollerande inslag. Bilden
av barnen präglas också av kulturella, etniska och språkliga skillnader mellan de immigrerade
barnen och den ”vanliga” kanadensiska populationen. Barnen har enligt dem själva beskrivits
som ”smutsiga”, mindre trovärdiga och intelligenta än kanadensiska jämnåriga och rasistiska
stereotyper har försvårat för barnens delaktighet i samhället i form av att få och behålla jobb.
Förutom anti-flyktingdiskursen menar Bryan och Denov (2011) att en anti-ungdomsdiskurs
omger barnen. Medan anti-flyktingdiskursen fokuserar på barnens status som flyktingar och
förefaller slå samman ensamkommande barn med asylsökande vuxna, där diskursen
rättfärdigas genom en oro för nationens säkerhet och ekonomiska situation, fokuserar antiungdomsdiskursen mindre på flyktingstatusen hos barnen och mer på ungdomsfaktorn. Här
ses ungdom som en riskfaktor i sig och barnen behöver inte bryta mot lagen för att konstrueras
som potentiella brottslingar och kriminella. Det räcker med att de är unga. Författarna menar
att svarta, immigranter, unga och således ungdomsflyktingar tillskrivs riskfaktorer i Kanada
där samhället ser grupperna som mer benägna att begå brott än andra. Ungdomsflyktingen
konstrueras som en kriminell kategori och barnen i studien berättar om flertalet möten med
polis där de blivit stoppade, förföljda, trakasserade och nedvärderade och felaktigt anklagade
för att ha begått brott utifrån stereotyper om barnen som en särskilt kriminell ”grupp”.
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I linje med hur policyer och media skriver fram en ambivalent bild av ensamkommande barn
finner Stretmo (2014) liknande mönster i talet om barnen när hon intervjuar 80
omsorgsaktörer kring ensamkommande barn i Sverige såsom socialarbetare, lärare,
boendepersonal på HVB-hem och fosterföräldrar. Barnen beskrivs i motstridiga ordalag där
bland andra en positiv diskurs föreligger där barnen i både specifika och generaliserande
termer beskrivs som väluppfostrade, välanpassade och smarta ungdomar som är mycket
beslutsamma i sitt agerande och vad de vill med sina liv. Bilden av barnen går i linje med den
bild som uttryckts av omsorgspersonerna i Backlund, Eriksson, von Greiff och Åkerlunds (2012)
studie.15 Beslutsamheten och aktörskapet märks inte minst i skolarbetet och i att bygga sociala
nätverk. Den strategiska immigranten, vilken konstrueras i policyer kring barnen, ses återigen
träda fram. Här förefaller dock den höga motivationen till att utnyttja migrationen till att skapa
sig ett så bra liv som möjligt generera bilden av barnen som ”överlevare” utifrån ett offerskap
snarare än den ekonomiska tvivelaktige immigranten som söker kringgå asylsystemen - vilken
skrivs fram i policyer enligt Stretmo (2014, 2010).
Offerrollen framträder både inom policyer och medierapportering av barnen (Stretmo, 2014)
samt konstrueras i forskningen om barnens hälsa (Wernesjö, 2011). Men medan det i policyer
och media förefaller pendla mellan dikotomin offer och en aktiv strategisk immigrant, som ett
slags antingen-eller-resonemang, konstruerar omsorgspersonerna hos Stretmo (2014)
möjligheten för barnen att vara båda delarna. Barnen ses både som utsatta offer för
omständigheter och som strategiska aktörer och överlevare. I Backlunds et al. (2012) resultat
manifesteras likaså två parallella bilder av barnen, ibland hos samma talare. Här framträder
bilden av det sårbara men samtidigt starka barnet.
Som ytterligare konstruktioner, vilka kan ses tillhöra den positiva diskursen som beskrivits
ovan, jämförs de ensamkommande barnen hos Stretmos (2014) omsorgspersoner med andra
barn där de ensamkommande barnen ses som skötsamma och särskilda undantag ifrån vad
som beskrivs som problemkategorier såsom ”invandrare” och ”placerade barn”. Här framställs
ensamkommande därtill som mer mogna, självständiga barn med andra erfarenheter - såsom
att ha jobbat och hjälpt till att försörja sin familj sedan flera år tillbaka - jämfört med
svenskfödda barn och ungdomar. Vuxenaktiviteterna förefaller placera barnen utanför den
normala svenska barndomen menar Stretmo (2014) där barnen ses som passiva objekt,
omhändertagna av sina föräldrar och inte tvärtom. Analysen påminner om Wernesjös (2011)
resonemang kring hur forskning om barnens hälsa också positionerar barnen utanför den
normala barndomen men då på grund av fokuset på separationen från familj/föräldrar, en
separation som blir oförenlig med bilden av den trygga och stabila barndomen.
Det behövande och utsatta ensamkommande barnet vilket Wernesjö (2011) menar
konstrueras i och med den ensidiga forskningen inriktad på barnens ohälsa - som redovisades
i korthet ovan - finner också Stretmo (2014) som vanligt förekommande uttryck för i talet hos
omsorgspersonerna. Artikulationer om speciell utsatthet för ohälsa på grund av flykttrauma
15

Intervjuer med socialsekreterare, enhetschefer, socialchef, gruppchef, samordnare.
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görs och barnens nedsatta hälsotillstånd lyfts fram som tämligen vanligt hos ensamkommande
barn som grupp. Ovissheten kring asylprocessen och dess utgång - vilken konstrueras som ett
lotteri som varken barnen eller omsorgspersonerna har tillräcklig insikt kring - betonas som
en särskild turbulent och stressande period för barnen. Resonemangen känns igen från
omsorgspersonernas bild av processen i Backlunds et al. (2012) resultat.
Angående skolmiljön, i Stretmos (2014) studie, lyfts vidare barnens skörhet men också
potentiella aggressiva och utåtagerande beteende fram som svårhanterligt för lärarnas del. I
talet om boende på HVB-hem uppmärksammas barnens svårigheter att bo på hemmen där
rymningar diskuteras vilka förklaras dels med att barnen mår dåligt och söker sig bort ifrån en
jobbig situation. Dels förklaras det utifrån - och här återkommer föreställningen om ålder och
erfarenhet - att barnen är äldre än de uppges vara och således vana att ta hand om sig själva.
Detta upplevs problematiskt sett till HVB-hemmets funktion.
Beträffande förhållnings- och arbetssätt diskuteras av omsorgspersonerna bland annat hur
barnen ska få möjlighet att lära sig rättigheter och skyldigheter både i skola och på boenden,
erhålla kunskaper om hur skola och det svenska samhället fungerar men också kunskaper
kring matlagning, tvättning och städning. Allt i syfte att göra barnen så självständiga som
möjligt. Stretmo (2014) uppmärksammar även vad hon benämner disciplinära och
kontrollerande förhållningssätt när informanterna betonar sina nyckelroller i barnens lärande
att klara sig i Sverige. Behovet av att fostra och disciplinera barnen framkommer när
boendepersonal poängterar vikten av gränsdragning och att inte låta barnen bestämma i för
hög grad. Att respektera barnens erfarenheter och upplevelser ses viktigt men att våga ställa
krav framhålls som centralt. Att tycka synd om barnen och ge dem allt de ber om hjälper dem
inte menar informanterna. Barnen förväntas bidra på boenden i form av att följa husregler, gå
upp i tid på morgonen och gå i skolan och inte ta för mycket strider med personalen. Samtidigt
ska de visa uppskattning för den hjälp och stöd de erhåller. I sammanhanget artikuleras barnen
som allt för krävande då de felaktigt blivit informerade av smugglare att de ska bli servade i
hög grad. Stretmo (2014) drar slutsatsen att mottagandet inte betraktas som något barnet har
rätt till utan snarare som något barnen ska göra sig förtjänta av i form av att uppvisa
tacksamhet och skötsamhet tillbaka.
I omsorgspersonernas samtal om barnen centreras mycket kring val av boendeform och
svårigheterna att placera barnen i Stretmos (2014) studie. Svårigheterna diskuteras utifrån
könsperspektiv där olika bilder av pojkar respektive flickor synliggörs. Att finna fosterfamiljer
som är villiga att ta hand om ett barn ses problematiskt och förs i ordalag av att familjerna inte
är intresserade av att ta hand om barnen då de är afghanska tonåringar utan kunskaper om
svenska sociala koder, vilket gör barnen svårhanterliga för familjerna. Av fosterföräldrar och
lärare i studien diskuteras barnen som om de är som vilka tonåringar som helst - pojkar som
intresserar sig för flickor - och här ges bilden av barnen som heterosexuella pojkar.
På grund av kulturkrock besitter barnen - vilka ses synonymt med specifikt muslimska barn i
sammanhanget - emellertid bristande förståelse för ”vår värld” och för flickor och mänskliga
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rättigheter. Bristerna uppges ha resulterat i olämpligt beteende från de ensamkommande
barnens (pojkarnas) sida. Pojkarna ses sakna kunskaper om vilka rättigheter kvinnor i Sverige
har då de ses komma från kulturer där kvinnors rättigheter negligeras eller minimeras i hög
grad. Pojkarna saknar som följd förståelse för hur de kan/ska bete sig och svenska flickor
beskrivs i sammanhanget som lättklädda vilket kan misstolkas av de muslimska pojkarna som
att de är sexuellt tillgängliga och villiga. Pojkarna beskrivs som aktiva subjekt som
följer/anstränger sig för kontakt/uppvaktar flickor. Flickorna gestaltas samtidigt som passiva
objekt, vilka har upplevt pojkarnas beteende som obehagligt. Ett sexuellt och aggressivt
beteende artikuleras i samtalen som karaktäristiskt för ensamkommande pojkar och i och med
talet konstrueras här social beteendeproblematik och sexuella trakasserier som kulturellt
bundet för pojkarnas del menar Stretmo (2014).
Även om diskursen kring ensamkommande barn orienteras kring pojkar i omsorgspersonernas
tal lyfter informanterna enligt Stretmo (2014) ibland specifika situationer vilka gäller främst
somaliska ensamkommande flickor. Risken att utnyttjas för obetalt hushållsarbete inom
fosterfamiljer och fall där utnyttjande förekommit diskuteras rörande flickors situation och
problemet med bristande insyn i hur fosterfamiljer med släktskap med flickorna lyfts. Här
gestaltas också fosterfamiljerna med släktskap till flickorna som ”speciella” patriarkaliska
fosterfamiljer med traditionella könsroller medan den ensamkommande flickan i sin tur
konstrueras som lojal och undergiven familjen ifråga. I andra sammanhang diskuteras
flickorna utifrån deras passivitet där de inte ses göra särskilt mycket på dagarna utan
mestadels stannar inomhus på sitt rum hos fosterfamiljerna. Passiviteten görs till en kulturell
företeelse i talen och kontrasteras mot svenskheten vilken gestaltas som mer aktiv och socialt
agerande. Den passiva somaliska flickan ses som något annat än den svenska fria flickan och
bör räddas från sin familjelojalitet och från att riskera att utnyttjas i fosterfamiljen.
Stretmo (2014) undersöker genom intervjuer med tio ensamkommande barn upplevelsen av
att ha kommit till Sverige och nuvarande situation utifrån bland annat skola och kompisar. I
föreliggande studie vilken behandlar talet och föreställningar om barnen ser jag studien
intressant sett till att Stretmo (2014) presenterar citat och analyserar barnens utsagor på så
sätt att barnens bilder av ensamkommande barn som grupp träder fram. Samtalen visar att
barnen har mycket olika erfarenheter av att förhålla sig till och distansera sig från bilderna av
dem som problematiska, svårhanterliga eller otacksamma och krävande barn. Somliga
informanter beskriver sig själva som offer för tuffa omständigheter och som ”överlevare” i ett
flyktskap som inte var frivilligt utan som tvingades på. Bilden som ”överlevare” känns igen från
omsorgspersoners konstruktion (Stretmo, 2014; Backlund et al., 2012). Några informanter
distanserar sig dock från bilden av offer för rådande tuffa omständigheter och presenterar
istället en mindre dramatisk bild av flykten. Andra ensamkommande barns upplevelser under
flyktskapet till Europa beskrivs emellanåt som fruktansvärda och krävande men den egna
erfarenheten artikuleras som mindre traumatisk på grund av egna ekonomiska resurser och
personliga kontakter för att få extra hjälp.
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För att inte ses som ett problematiskt och svårhanterligt barn på bland annat HVB-hem
framgår också av samtalen hur barnen aktivt väljer att följa regler och inte uppträda som
envisa eller bortskämda barn, dvs. barn som ”kräver för mycket”. Att uppträda respektfullt,
visa samarbetsvilja och visa uppskattning för hjälp och stöd beskrivs som viktigt. Stretmo
(2014) finner hur barnen konstruerar sig själva som strategiska barn vilka lärt sig reglerna och
som nu väljer att spela med i spelet. Utsagor från barnen om de andra barnen på boendet
målar dock upp bilden av dessa som mindre skötsamma, bland annat gällande
alkoholförtäring16. Informanterna konstruerar sig själva med andra ord som städade och
skötsamma undantag, ett perspektiv som omsorgspersonerna i Stretmos (2014) tidigare
presenterade studie stundtals också utgår ifrån.
I samtal om Sverige som mottagarland illustreras behovet av stöd när ett barn diskuterar hur
det svenska samhället gör vad det kan för ensamkommande barn. Barnens behov av att
återförenas med sina föräldrar ses dock som det centrala och beskrivs som ett problem
samhället inte kan lösa. Barnen behöver andra saker än vad samhället nu erbjuder menar
informanten och betonar kärlek och stöd. I barnets konstruktion av ensamkommande barn
ingår ett behov av ytterligare kärlek och kärleksfulla relationer vilket Stretmo (2014) menar
belyser en skiljelinje mellan de professionella relationerna som innefattas i
mottagningssystemet och nära relationer av genuin kärlek. Ensamkommande barn som grupp
beskrivs dock av en av informanterna som starka individer vad gäller hanteringen av deras
livssituation och längtan efter att återse sina föräldrar. Barnen ses kunna uthärda separation
och ensamhet och betraktas i informantens ögon som överlevare, tvingade att förlita sig till
egen förmåga. Kategorin ensamkommande barn rekonstrueras till viss grad här menar
Stretmo (2014) när barnen ställs mot svenskfödda barn i talen där ensamkommande ses mer
självständiga och känslomässigt starkare utifrån sina erfarenheter.

Talet om barnen på Internet
I en svensk netnografisk inspirerad studie17 undersöker Hirvonen (2013) hur ensamkommande
barn gestaltas och representeras på Internet. I studien undersöks webbsidorna Avpixlat,
Nordfront samt Nationell.nu, vilka beskrivs av Hirvonen (2013) som tre av de största och mest
populära sidorna vilka är emot immigration i Sverige. Hirvonen (2013) studerar publicerade
artiklar och kommentarer på sidorna och identifierar hur ensamkommande barn
återkommande benämns som ”skäggbarn”, vilket författaren kopplat till diskussionerna om
ålder och ålderstestning på forumen. Hirvonen (2013) menar att det förekommande
debattklimatet i Sverige kring barnens verkliga åldrar här speglas på de högerextrema sidorna
där barnen följaktligen beskrivs som opålitliga och som ”ankarbarn”. Benämningen barn ses
16

Tal om alkohol känns igen från Luster, Qin, Bates, Rana och Lees (2010) studie när ensamkommande pratar om
andra ensamkommande barn. Alkoholmissbruk diskuteras och lyfts i samband med att barnen resonerar om vad
som är en bra anpassning till mottagarlandet (USA). Just alkoholförtäring nämns som orsak till varför vissa
individer inte lyckats bygga upp ett bra liv i landet och bråk, gripande av polis och fängelsestraff ses som resultat
av alkoholproblem.
17
Netnografisk studie, omskrivning av etnografisk studie. Netnografi är etnografisk ansats anpassad för att
studera communities (gemenskaper, grupper (egen översättning)) online (Kozinets, 2002).
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missvisande där de ensamkommande beskrivs som minst 25-30 år. Föreställningarna leder till
aggressivt språkbruk där ensamkommande benämns som ”snyltare”, ”lyckosökare” och
”sociala turister”.
I linje med Bryan och Denovs (2011) riskperspektiv urskiljer Hirvonen (2013) också en
fokusering kring kriminalitet kopplat till barnen. De ensamkommande ses som ”banditer” men
också som ”våldtäktsmän”, ”hungriga våldtäktsmän”, ”de mest våldtäktsbenägna av alla” där
ensamkommandes immigration ses leda till en våldtäktsepidemi. De ensamkommande anses
heller inte ha någon moral och beskrivs som ”smutsiga” och bärare av sjukdomar, vilket går i
linje med barnens utsagor i Bryan och Denovs (2011) undersökning. Termer av ”importerat
smuts” och ”otacksamma neandertalarmän” används och barnen likställs med råttor och apor
och betraktas som parasiter, monster som inte anses höra hemma i civiliserade delar av
världen. Barnen ses istället jagandes i grupp som hyenor och med tydlig ironi betonas gruppen
som ”kulturberikare”.
Hirvonen (2013) identifierar förutom ett tydligt tema kring anti-immigration också en antimuslimsk diskurs där barnen vilka kommer från muslimska länder ses som terrorister och
utsända fotsoldater i syfte att förgöra den vita rasen i väst och kolonisera Europa. Sverige ses
stå under attack och att utnyttjas och plundras. Åsikter och oro kring Sveriges framtid uttrycks
där risken att den svenska befolkningen snart är i minoritet i sitt eget land artikuleras.
Hirvonen (2013) analyserar interaktionen på sidorna och argumenterar för att Internet - när
sidorna centreras kring diskussioner om barnen och islam - fungerar som ett eko och
förstärker genom bekräftande interaktion högerextrema åsikter på webbsidorna. Ekot
resulterar i ett normaliserande av extremåsikter på Internetsidorna.

Motivering av studiens inriktning
Utifrån ovan beskrivna forskningsområden kring ensamkommande barn där konstruktionen
av barnen i olika sammanhang uppmärksammas menar jag att talet om barnen i en mer
vardagsnära praktik, dvs. där talet inte sker i offentliga dokument eller i konstlade
intervjusituationer där informanter talar om barnen, vidare bör uppmärksammas. Här ser jag
såsom Hirvonen (2013) närmar sig fältet viktigt. I avsnittet Tidigare forskning - Konstruktionen
av ensamkommande barn lyfts konstruktionen av barnen i forskning, policyer, media, i talet
hos omsorgspersoner och barnen själva samt på Internet, där flertalet av bilderna i hög grad
influerar hur barnen betraktas sett till trovärdighet, vilka särskilda rättigheter som motiveras
och vilka säkerhetsåtgärder, resurser och stödinsatser som samhället ses behöva bistå med
(Wernesjö, 2011; Stretmo, 2014, 2010; Bryan & Denov, 2011). Barnens mottagande och
bemötande kan direkt ses påverkas av de bilder om dem som uttrycks där diskurserna, dvs. de
särskilda sätten att tala om och förstå världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) har sociala
konsekvenser och rättfärdigar ett visst bemötande och ställningstagande gentemot barnen.
Med utgångspunkt att talet om barnen och hur barnen skapas i tal och text påverkar
bemötandet av dem - vilket barnens utsagor i Bryan och Denovs (2011) studie exempelvis
indikerar, men vilket också Stretmo (2014) argumenterar för kring policydokument - anser jag
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att studie kring konstruktionen av ensamkommande barn i en vad jag kallar mer vardaglig
kontext är berättigad.
De kategoriseringar och föreställningar om ensamkommande barn som lyfts ovan har förvisso,
till stor del, utgjorts av inflytelserika aktörer på samhällsarenan. Hur mer vardagliga samtal
kring barnen byggs upp och vilka konstruktioner som däri artikuleras kan emellertid också,
enligt min uppfattning, innebära sociala konsekvenser för målgruppen. Jag vill mena att
undersökning av vad Börjesson och Palmblad (2007) benämner små diskurser och på vad
Alvesson (2002) uttrycker mikronivå18 - dvs. i det konkreta samtalet - är en högst relevant
vidareutveckling av den socialkonstruktionistiska forskningsinriktningen kring barnen. Här ser
jag ett diskursanalytiskt förhållningssätt i linje med vad Stretmo (2014) och Bryan och Denov
(2011) använder som lämpligt men då jag vill rikta forskningsljus mot det vardagliga samtalet
och det specifika språkbruket däri ser jag studie av samtalsmaterial ur specifikt ett
diskurspsykologiskt perspektiv motiverat. Inom diskurspsykologi fokuseras just konkreta
vardagssamtal där dess specifika tal- och skriftspråk tillskrivs stor betydelse i konstruktionen
av verkligheten och skapandet av den andre (Winther Jørgensen & Phillips, 2000), dvs. det
ensamkommande barnet i föreliggande fall.
Som ytterligare motiv till att studera den vardagliga kontexten bedömer jag det särskilt
intressant att undersöka, i linje med Hirvonen (2013), hur vardagspraktik i ett ”offentligt”,
”lättillgängligt” sammanhang om barnen ter sig. I en kontext där fler personer kan ta del av
samtalen kan dessa tänkas influera fler människors bilder av ensamkommande barn och
därigenom påverka fler individers bemötande gentemot målgruppen. Utifrån resonemanget
bedömer jag det aktuellt att studera hur talet om ensamkommande barn ter sig på ett
Internetforum där det inte krävs medlemskap för att ta del av samtalstrådarna19 och där
samtalens ”lyssnarskara” följaktligen kan vara relativt stor. Internets ”öppna” uppbyggnad
och funktion kan tänkas möjliggöra en större spridning av bilder jämförelsevis med privata,
mer slutna samtal i mer fysiskt existerande miljöer. Därigenom betraktar jag utsagor om
barnen via nätet - om så ”bara” i digitala vardagliga samtal - som motiv till att förstå även en
mikronivå som inflytelserik i linje med de betydande samhällsaktörer som Stretmo (2014),
Wernesjö (2011), Eide (2005) och Watters (2005) uppmärksammar - och som därigenom god
grund för vidare undersökning.
Utifrån ett socialkonstruktionistiskt och diskurspsykologiskt perspektiv ses inte bara språket
ge uttryck för upplevelser utan språket i sig konstituerar den subjektiva verkligheten (Winther
Jørgensen & Phillips, 2000). Utifrån synsättet skulle då aktiva medlemmar och ”lyssnare” i hög
grad ses skapa sin verklighet, i detta fall sin bild av ensamkommande barn, inom en
18

Alvesson (2002) men även Burr (2003) diskuterar ”mikronivå” utifrån studiet av tal och text i social praktik, vad
människor gör med språket i specifika kontexter. Med makronivå uttrycker sig Alvesson (2002) i termer av ”stor”
diskurs vilket är studie av bredare, institutionaliserade idéer och föreställningar med stark relation till studiet av
makt.
19
Uttrycken ”samtalstrådar” och ”trådar” använder jag genomgående i studien med vilka jag menar de
sammanhängande avgränsade konversationerna, där en ”tråd” innefattar ett samtals samtliga inlägg från början
till slut, dvs. samtliga kommentarer som jag valt att studera i respektive samtal.
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nätgemenskap - forumskontext - och då specifikt ett interaktivt diskussionsforum. Inom
nätgemenskaper samlas människor med intresse för diskussioner och utbyte av tips och idéer
och hit hör bland annat Flashback Forum (Findahl, 2013). Flashback Forum ser jag som
relevant att rikta forskningsljus mot då det är en av Sveriges mest besökta sajter (TT
Nyhetsbyrån, 2010, 15 augusti) och att icke medlemmar just kan läsa och ta del av
kommentarer. Samtal häri betecknar jag som vardagliga i bemärkelsen att samtalen sker i en
tämligen naturlig form utan min påverkan i interaktionen, vilket tillika är ett eftersträvansvärt
tillvägagångssätt inom diskurspsykologin (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).
Till skillnad mot Hirvonen (2013) som valde att studera talet på nättidningar som enligt
forskaren själv tydligt var invandringsfientliga, där en mer eller mindre anti-muslimsk diskurs
och starkt negativa utsagor om barnen kan betraktas som förhållandevis rimliga att förvänta
enligt min mening, ser jag ett forum som Flashback Forum relevant för studiet av tal i
vardagspraktik. Jag finner ingen tydligt uttryckt grupp/mottagare med forumet såsom
nättidningarna Hirvonen (2013) undersökte har. T.ex. tydliggör Nationell.nu att tidningen i
första hand vänder sig till etniska svenskar och vita människor (Nationell.nu, 2015) medan det
på Nordfront.se (u.å.) går det att läsa om den nordiska motståndsrörelsen och
nationalsocialistiska texter. Hirvonen (2013) menar att webbsidan är den mest öppet
nynazistiska sidan hon studerar med invandrarfientliga åsikter.
Med avseende på medlemmars och ”lyssnares” konstruktion av ensamkommande barn
genom interaktion i och genom läsning av samtalen på Flashback Forum är utsagorna
relevanta att studera både utifrån vad de säger om barnen och hur utsagorna som säger något
om barnen formuleras angående kredibilitet. Yttrandens organisering ur ett retoriskt
perspektiv blir här värdefullt kring hur utsagor och beskrivningar om barnen skrivs fram och
hur personerna som skriver om barnen förhåller sig till informationen. Studie av hur utsagor
och därmed diskurser ges status av trovärdighet - hur sanningen om ensamkommande barn
och deras situation konstrueras ur ett retorikteoretiskt perspektiv - anser jag välgrundat sett
till premissen jag formulerat kring bildernas spridning genom Internet som medel.

Syfte och frågeställningar
Utifrån ovanstående resonemang är avsikten med föreliggande studie att undersöka vilka
bilder av och föreställningar om ensamkommande barn som ges uttryck för på ett digitalt
forum. Studien söker jag inrikta på diskurser om barnen. Med inspiration av Winther
Jørgensen och Phillips (2000) breda användning av termen ”diskurs” som ett bestämt sätt att
tala om och förstå världen, Wetherell och Potters (1988; ref i Winther Jørgensen & Phillips,
2000) och Burrs (2003) definition av tolkningsrepertoar respektive diskurs menar jag med
diskurs i föreliggande studie utifrån begrepp, uttrycksformer och beskrivningar ett särskilt sätt
att tala om och förstå världen (delar av världen) som konstruerar ett objekt eller företeelse på
ett särskilt sätt. Med tal menas i studien det skrivna ordet.
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Syftet med studien är att utifrån ett diskurspsykologiskt perspektiv och min användning av
diskursbegreppet identifiera olika inom Flashbackforumet förekommande diskurser kring
ensamkommande barn, med avseende på deras retoriska organisering20.
Frågeställningar som jag avser att besvara är:



Vilken diskurs/vilka diskurser om ensamkommande barn kan urskiljas
samtalstrådarna om ensamkommande barn på Flashback Forum?
Hur kan utsagorna och diskursen/diskurserna ses retoriskt organiserade?

i

I ovanstående syftesformulering uttrycker jag att det är med avseende på diskursernas
retoriska organisering jag vill identifiera förekommande diskurser på forumet. I studiens andra
frågeställning har jag inkluderat att retorik även gäller utsagor och inte enbart diskurserna.
Detta har gjorts utifrån den definition av diskurs jag använder mig av där jag själv inte i en
retorisk analys skiljer på diskurser och utsagor däri diskurser praktiseras, dvs. används.21 Jag
betraktar i sammanhanget retorik i linje med Potter (1996) där retorik innefattar utsagors
förmåga att förefalla förmedla sanning och trovärdighet och hur de organiseras för att möta
motsägande utsagor.

Teoretiskt ramverk
Socialkonstruktionism
I studien ämnades ett diskursanalytiskt och specifikt diskurspsykologiskt angreppsätt
användas - och där diskursanalys används behövs en socialkonstruktionistisk grundhållning
(Börjesson, 2003). Alla socialkonstruktionistiska angreppssätt delar antagandet att språket
formar och konstruerar den sociala världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) men det
förefaller inte finnas någon bestämd definition av socialkonstruktionism22. Burr (2003) lyfter
likväl fyra premisser vilka anses gemensamma för teorierna. Premisserna är
sammanfattningsvis en (1) kritisk hållning till (given) kunskap och att vår kunskap inte är en
spegelbild av verkligheten utan en produkt av våra sätt att kategorisera världen, (2) människan
är en kulturell och historisk varelse, vår kunskap är kulturellt och historiskt specifik, präglad av
20

Med ”organisering” menar jag hur tal är uppbyggt, t.ex. hur meningar är strukturerade och hur specifika
uttrycksformer används för att verka i en viss riktning för talaren/skribenten.
21
I Monica Lindgrens (2006) avhandling där en diskurspsykologisk ansats används, vilken jag kommer referera
till flertalet gånger i studien, analyserar författaren enskilda utsagors retorik och hur de görs trovärdiga.
Författaren konstaterar samtidigt ”Med hjälp av retoriska tekniker ges diskurserna status av trovärdighet” (s. 92),
vilket jag utläser som om inte heller Lindgren (2006) gör en tydlig distinktion utsagor och diskurser emellan
rörande retorisk analys.
22
Här använder jag mig av ”socialkonstruktionism” och inte ”konstruktivism”. I linje med hur Winther Jørgensen
och Phillips (2000) resonerar gör jag så för att inte förväxla min genomgång av premisser med Piagets
konstruktivistiska perceptionsteori. Såsom Burr (2003) särskiljer begreppen ser jag konstruktivism som ett sätt
att betrakta den enskilde individens perception och bearbetning av olika erfarenheter vilka tillsammans skapar
en bild av hur världen är för den enskilde. Här blir varje individs konstruktion och uppfattning av världen olika.
Med konstruktionism menar jag hur människor kommer överens om hur saker ska uppfattas, om vad som t.ex.
är ”sanning” och vad som är ”kunskap”. Uppdelningen är dock problematisk, inte minst språkligt. Hinton (2003)
t.ex. refererar till Burrs (1995) An introduction to social construktionism i boken Stereotyper, kognition och kultur,
men däri Sara Strålfors i den svenska översättningen benämner Burrs resonemang som socialkonstruktivistiska.
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sin kontext, (3) kunskap produceras i sociala interaktioner mellan människor där vi bygger upp
sanningar och kämpar om vad som är sant och falskt, (4) utifrån en sanning eller en världsbild
blir somliga handlingar ”naturliga”, vilket innebär att de sociala konstruktionerna av sanning
leder till faktiska sociala konsekvenser för människor.
Inom socialkonstruktionismen ses inte människors förståelse och sätt att kategorisera i
vardagen som en reflektion av världen ”därute” utan som historiska och kulturella produkter
som därmed blir villkorliga, tillfälliga föreställningar (Burr, 2003). Med detta infinner sig
förhållningssättet att tillvaron är perspektivbunden, med andra ord beroende på vilken
position som intas så framträder olika bilder av verkligheten. Fenomenet betraktas som
angeläget att studera och också som forskningsbart. Diskursanalyser, hur olika versioner av
verkligheten bygger upp föremål, världar, sinnen och sociala relationer, blir således i fokus
(Börjesson & Palmblad, 2007). Här finner jag James och James (2012) korta beskrivning av
socialkonstruktionism lämplig att introducera då det uttrycks som ett teoretiskt perspektiv
som undersöker hur verkligheten förhandlas i människors interaktion med varandra och
genom olika uppsättningar diskurser.
Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att ovannämnda nyckelpremisser inom
socialkonstruktionism bland annat har sitt ursprung i den franska poststrukturalistiska23
teoribildningen som motsatte sig universella och ”storslagna” teorier såsom marxism och
psykoanalys. Både socialkonstruktionism och poststrukturalism är dock omtvistade
beteckningar med svårdefinierad relation till varandra. Winther Jørgensen och Phillips (2000)
betraktar poststrukturalism som en del i det bredare begreppet socialkonstruktionism och jag
vill för föreliggande studie lyfta den förra utifrån hur Burr (2003) diskuterar synsättet. Burr
(2003) lyfter också strukturalismen varpå jag nedan vill lyfta båda traditionerna och försöka
förtydliga var skillnaden dem emellan ligger innan jag presenterar diskurspsykologin som jag i
avsnittet vill lägga tyngdpunkten vid.

Strukturalism och poststrukturalism
Inom både strukturalismen och poststrukturalismen ses språket som det primära i
konstruktionen av individen. Vem man är, de egna erfarenheterna, ens personlighet och
identitet betraktas som resultat av språket då dess ord som beståndsdelar är det som utgör
medlet vilket vi använder för att presentera och framställa oss - både inför andra och inför oss
själva. Våra känslor och hur vi framställer vårt beteende och våra intressen ses inom
perspektiven bundna - begränsade - till språket som står att tillgå. Det är genom ord som
tillskrivits betydelser som människan träder fram och tillskrivs egenskaper. Hela den
grundläggande psykologiska uppdelningen mellan känslor, tankar och beteende
problematiseras i synsätten menar Burr (2003) där det betecknas som en språklig indelning
först och främst. Med hänvisning till Lutz (1982) exemplifierar författaren språkets betydelse
för hur vi upplever omvärlden där vissa kulturer t.ex. saknar term för känslor. Frånvaron av en

23

Vilken Charles Lambert (1990, ref i Ritzer, 2009) menar fick sin startpunkt när Jacques Derrida höll tal 1966 och
pratade om en poststrukturalistisk era som stundade.
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term för känslor illustrerar hur språket influerar psykologin där språksystem konstruerar de
inre upplevelserna sett till vilka språkliga ramar människor har att förhålla sig till när de talar
om sig själva och sinnestillstånd.
Konstruktionen av omvärlden genom språk kan dock inte ske av den isolerade enskilde. Språk
är ett socialt fenomen - något som sker mellan människor i interaktion såsom genom
konversationer, genom att skriva böcker, skicka in deklarationer etc. - och det är i
interaktionen som fenomen konstrueras. Här formas bilden av det egna jaget och andra, här
skapas föreställningar och förhållningssätt gentemot omvärlden. Varje gång vi ringer eller
sms:ar någon, varje gång vi närvarar vid en föreläsning befinner vi oss i en konstruktion och
rekonstruktion av oss själva. Det är i mångfalden av språkutbyte mellan människor som
individen skapas. Något essentialistiskt och bestående hos den enskilde utmanas med andra
ord och psykologiska fenomen såsom attityder och fördomar blir istället för inneboende,
bakomliggande fenomen något som ses konstruerat och skapat diskursivt i det sociala
samspelet (Burr, 2003).
Utifrån synen kring språkets betydelse för människans upplevelser har strukturalismen och
poststrukturalismen med detta flyttat den psykologiska fokuspunkten ut från själva individen
till det sociala rummet och mötet däri. Det har skett ett skifte, en analytisk omorientering. När
förklaringar av den sociala världen sökes - oavsett om det rör sig om förklaringar av vad
människor eller grupper gör eller känner - undersöks inte individens inre utan istället det yttre
språkliga rummet där individerna rör sig och interagerar med varandra. Något
sammanhängande enat hos människan med en inre stabil kärna där den enskilde betraktas
som själva upphovsmannen till de egna upplevelserna och agentskapet blir utmanat av
föreställningen om självet som en produkt av språk och social interaktion. Självet blir flytande,
frekvent transformerande, beroende på vem personen umgås och pratar med, i vilket
sammanhang men också i vilket syfte (Burr, 2003).
Vad som kan uttryckas som skillnad mellan strukturalism och poststrukturalism utifrån Ritzer
(2009) är att den senare - som för att förtydliga inte är en motsättning utan vidareutveckling
av den strukturalistiska språksynen vad jag förstår - inte ser språket som ett fixerat bestämt
system med fasta innebörder. Betydelsen i ord, meningar, böcker och i skämt t.ex., ses som
föränderliga - ombytligt från olika sammanhang och från olika personer vilka nyttjar språket.
Termer ändrar som följd innebörd och ses kontextbundna och därför ses ingen mening med
att försöka studera och identifiera underliggande lagar, strukturer, i språket. Ett förhandlande
inslag uppstår istället i vardaglig interaktion och oenigheter, konflikter och dispyter blir
tillstånd tillskrivna språkanvändning och språklig utveckling inom poststrukturalismen (Ritzer,
2009; Burr, 2003). Där strukturalisterna ser ordning och stabilitet i språksystem ser
poststrukturalisterna istället en språklig förvirring och instabilitet (Ritzer, 2009). En ickefixerad språksyn karaktäriserar den senare med andra ord där betydelser aldrig kan låsas fast
då innebörder förändras i olika sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).
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Jag har svårigheter att utläsa hur Winther Jørgensen och Phillips (2000) resonerar kring
specifikt diskurspsykologins - som jag nu ska vända mig till - relation till strukturalism
respektive poststrukturalism. Utifrån dess inte lika tydliga fokus på förändring i språket som
till exempel Faircloughs kritiska diskursanalys vad jag kan utläsa har tolkar jag
diskurspsykologin mer strukturalistisk i studiet av den mer avgränsade kontexten. Utifrån
diskurspsykologins inneboende föreställning att olika kontexter ger språket olika innebörder
ser jag emellertid ansatsen som också i hög grad poststrukturalistisk då jag uppfattar att just
kontextvariationen och instabiliteten strider mot strukturalismens syn på språksystem som
begränsade för människor (Ritzer, 2009). Det finns således möjlighet för språket att omformas.
Det är också i den föreställda förhandlade aspekten i språksystem jag finner diskurspsykologin
och dess inriktning för retorik i kommunikation mellan människor som aktuell.

Diskurspsykologi
Inom psykologin som akademiskt ämne och som forskningsinriktning har kognitivismen haft
mycket stort inflytande. Inflytandet sedan 1950-1960-talet har beskrivits som så pass
omfattande att introducerandet av inriktningen kommit att kallas den kognitiva revolutionen
(Reisberg, 2007). Som kritik inom socialpsykologin, som fått stå vid sidan av kognitivismens
dominans inom psykologin (Edwards & Potter, 1992) men också själv dominerats av
kognitivismen där sociala fenomen har förklarats med kognitiva processer (Winther Jørgensen
& Phillips, 2000), formulerades under åttio- och nittiotalet ifrågasättande av inriktningen
vilken hade en diskursanalytisk ansats. Inom socialpsykologin blev här diskursanalysen ett
viktigt socialkonstruktionistiskt perspektiv som svar emot kognitivismen, vilken Winther
Jørgensen och Phillips (2000) benämner diskurspsykologi.
I föreliggande studie använder även jag diskurspsykologi som uttrycksform. Även diskursiv
psykologi (Burr, 2003; Edwards & Potter, 1992; Hepburn, 2003) har formulerats. Winther
Jørgensen och Phillips (2000) använder psykologi i termen men understryker att
diskurspsykologi inte har huvudfokus på inre psykiska förhållanden. Diskurspsykologin
beskrivs snarare som en form av socialpsykologi för diskursanalytiska studier av relationer
mellan individers och gruppers konstruktioner av verkligheten men också i studiet av bredare
samhälleliga strukturer och processer. Även om inriktningen lägger stor betydelse vid
människors diskursiva praktik i vardagssituationer menar Winther Jørgensen och Phillips
(2000) att diskurspsykologi således inte är psykologi i traditionell mening.
I ett kognitivistiskt förhållningssätt till språk betraktas texter och talspråk som avbildningar av
en yttre värld, eller som produkter av underliggande mentala representationer hos den
enskilde individen. Föreställningen är att mänskliga handlingar är yttringar eller effekter av
något som finns inneboende i individer, såsom känslor, åsikter, attityder, tänkande och
resonerande. Handlingar blir som resultat av föreställningen betraktade som yttringar av det
osynliga som anses ligga ”där bakom”. Språket blir inom kognitivismen ett sätt att fånga just
det där bakomliggande, det essentiella hos personen, de personliga attityderna, intentionerna
eller motiven till ett visst handlade. Med andra ord blir språk betraktat som en väg att fånga
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en bakomliggande karaktär där det sagda ordet analyseras som om det är utslag för något som
bärs av individerna (Börjesson & Palmblad, 2007).
Inom diskurspsykologin, där ovan nämnda socialkonstruktionistiska premisser nu
återkommer, ses istället texter och tal som konstruktioner av världen. Snarare än att betrakta
mentala processer som inre processer ses de grundade, konstituerade, genom social diskursiv
praktik (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Diskursanalytikern, här diskurspsykologen,
invänder därmed mot kognitivismens sökande efter bakomliggande aspekter hos talaren då
det föreligger begränsade uppsättningar tolkningsramar vilka är historiskt och kulturellt
bundna (Börjesson & Palmblad, 2007). Här träder så en kritik fram gentemot kognitivismens
sökande - och tilltro - till universella processer. Inom diskurspsykologin argumenteras det för
att människors sätt att förstå världen inte är universella utan socialt specifika, beroende av
kontexten och att människors varierande svar i studier indikerar att viljan att vara konsekvent,
en föreställning om människan som var dominerande i början av 1980-talet genom
konsistensteorierna24, inte alls är särskilt hög (Potter & Wetherell, 1987). Psykologiska
fenomen såsom attityder och fördomar - vilka jag lyfte ovan i samband med att strukturalism
och poststrukturalism presenterades, blir istället för inneboende bakomliggande fenomen
såsom kognitivistiskt betraktade uppfattade inom diskurspsykologin som diskursivt beroende
och konstruerade företeelser. Dessa fenomen ses alltså kunna variera i hög grad beroende på
vilken kontext de ges uttryck inom.
Här återkommer språkets centrala betydelse. Språk är inte enbart inom diskurspsykologin ett
redskap för att ge uttryck för upplevelser. Upplevelser och den subjektiva psykologiska
verkligheten betraktas som skapat genom språket (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I
inriktningen, vilken här kan ses gå i detalj i hur enskilda individer nyttjar språk i den diskursiva
praktiken - en analysnivå som motiverar ansatsens relevans för föreliggande studie - anses
människor med olika uttryckssätt skapa deskriptioner och producera beskrivningar av
fenomen och skeenden. Beskrivningar ”görs” således, dvs. skapas, produceras diskursivt i tal
och text i olika sociala sammanhang (Edwards & Potter, 1992). Språk ses med annan
formulering som performativt (Jordheim, 2003). Då beskrivningar produceras i en
kommunikativ kontext mellan subjekt föreligger också en föreställning inom diskurspsykologin
om en inbyggd design i versionerna att modifieras efter mottagare och sammanhang. De
syftar med andra ord till att fungera i olika samtal, i talarens riktning. Versioner/utsagor om
verkligheten, uttryckta av människor i olika sammanhang, skiftas sett till vad de erbjuder i
samtalen vilket t.ex. kan gälla förklaringar av fenomen och händelser till varför saker skett,
förklaringar till vem som bör stå till svars för olika händelser etc. (Edwards & Potter, 1992).
Kommunikation mellan människor betraktas inte inom diskurspsykologin som transparenta
neutrala formuleringar för enbart utbyte av information. Ordval ses valda utifrån att beskriva
enkla, vardagliga händelser men där orsaksförklaringar och skuldbeläggning fogas in i
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Här ses variationer mellan handlingar och attityder inte som normala eller naturliga tillstånd utan som
psykologiskt obehagliga vilka människan t.ex. kan efterrationalisera för att reducera (Winther Jørgensen &
Phillips, 2000).
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uttrycksformerna (Edwards & Potter, 1992). Talare vill någonting med till synes neutrala
formuleringar och en uttryckt attityd eller stereotyp uppfattas inte med detta som en
bakomliggande attityd eller stereotyp i individens tankeverksamhet utan som påståendet i sitt
sammanhang (i diskursen) fyller en viss funktion för talaren, i ögonblicket denna artikuleras
(Hinton, 2003). För illustration av ”spelet” i interaktioner mellan människor är det inte
ovanligt, enligt min uppfattning, att det i diskurspsykologisk litteratur återges episoder från
rättegångar, där bland annat Edwards och Potter (1992) och Potter, Edward och Wetherell
(1993) exemplifierar utifrån material och reflektioner från Drews (1990) respektive Wooffitts
(1990) studier. Nedan illustreras hur författarna menar att till synes objektiva beskrivningar
parallellt innehåller attributioner och försök till skuldbeläggning. Exemplet fångar den ibland
svåridentifierade ”dramatiken” i talet mellan människor på ett bra sätt vill jag mena och såsom
jag valt att använda diskurspsykologin som arbetsverktyg i föreliggande studie25.
Vid ett vittnesmål rörande en påstådd våldtäkt förhörs ett vittne om händelsen av den
anklagades försvarare. I förhöret väljer försvararen genom specifika ordval och formuleringar
att fråga hur nattklubben där de båda (refererar till den anklagade samt till det påstådda
offret) möttes väl ändå var en plats där ”snubbar” (egen översättning, ”fellas”) och ”tjejer”
möts, samt frågar om inte den anklagade kom över och slog sig ner vid kvinnan (som vittnar)
och sällskapet vid ett specifikt tillfälle under kvällen. Vittnet väljer att svara kortfattat att
klubben är ett ställe som människor går till - och att killen (den anklagade) vid ett tillfälle satt
vid deras bord. Edwards och Potter (1992) menar att det här produceras skilda men samtidigt
inte motsägelsefulla beskrivningar eller versioner av händelseförloppet, båda med syfte att få
juryn att dra vissa slutledningar utifrån tänkbara samband och skuldbeläggning. Med
uttrycksformen att klubben väl är ett ställe där snubbar och tjejer möts skapas bilden av att
aktörerna vet (borde veta) vilka förväntningar klubbgäster har på varandra från
försvarsadvokatens sida. När inte heller ”män” och ”kvinnor” ställs emot varandra utan
kategoriseringarna ”fellas” och ”girls” används av denne menar Potter et al. (1993) att
försvararen försöker initiera ett sexuellt motiv hos det påstådda offret och sänka dennes
trovärdighet. Denne borde ha vetat hur relationerna på klubben utvecklas. Den anklagade ses
också ha skapat kontakt och umgåtts med sällskapet utifrån försvarsadvokatens ordval medan
vittnet väljer att istället neutralisera helhetsbilden med att påpeka att människor går till
klubben kort och gott, där syftet att träffas helt utelämnas i dennes version. Den anklagades
påstådda kontakt kontrasteras med att denne ”enbart” satt vid deras bord.
Beskrivningar likt ovan kan variera i hög grad oberoende av utsagornas sanningshalt menar
Edwards och Potter (1992). Just sanning problematiseras inom diskurspsykologin och
diskursanalys överlag där vad som verkligen har skett eller vem som bär skulden för något
många gånger anses omöjligt att identifiera. Sökandet efter sanningshalten i utsagor blir
därmed inte av forskningsintresse. Det är istället språket, utsagorna i sig som är centralt och
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Det performativa i talet fångas förvisso lika väl i den kortare exemplifieringen av Potter (1996) där ”kan du
skicka saltet?” inte är ett yttrande som handlar om förmågan att kunna skicka saltet utan är en förfrågan om att
få saltet skickat.
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fokus ligger på hur utsagor kan förstås sett till orsaksförklaringar och hur beskrivningarna
retoriskt organiseras och artikuleras för att de ska ges trovärdighet och anses artikulera
sanning (Börjesson & Palmblad, 2007; Edwards & Potter, 1992). Sanning är det som
deskriptionerna i hög grad ses försöka åstadkomma och konstruera - ändamålet inom
diskurspsykologin blir att studera hur sanningen skapas och skyddas (Edwards & Potter, 1992).

Discursive Action Model
För studiet av vilka diskurser som föreligger på forumet (frågeställning 1) samt hur diskurserna
och utsagorna organiseras retoriskt (frågeställning 2) ser jag Potters et al. (1993) analysmodell
DAM, Discursive Action Model, som en användbar utgångspunkt. Redskapet är en
diskurspsykologiskt inriktad modell där jag för studien väljer att lyfta huvudaspekterna (1)
handlingsorientering samt (2) dilemmat kring intresse och fakta. Det är inom den senare
punkten jag finner de retoriska verktyg jag önskar analysera samtalstrådarna på Flashback
Forum utifrån, där jag uppfattar första punkten mer som är en förklaring av hur
diskurspsykologin ser på vardaglig kommunikation. Således återkommer föreställningen om
förhandlingen i vardagsinteraktioner nedan.
Edwards och Potter (1992) och Potter et al. (1993) understryker att DAM-modellen inte är en
modell i traditionell processpsykologisk och kognitivistisk mening. Modellen behandlar inte
individuella människors bearbetning av information utifrån mentala operationer utan snarare
bör redskapet ses som ett begreppsmässigt system eller ordning vilken inbegriper en
uppsättning verktyg vilka människor praktiskt nyttjar inom diskurser. Det är dessa verktyg jag
särskilt intresserar mig för, vilka också utvecklas i annan diskurspsykologisk litteratur jag tagit
del av. Nedan presenteras aspekterna där dilemmat om fakta och intresse beskrivs utförligare
sett till studiens frågeställning om retorik.
Handlingsorientering
Diskurspsykologin fokuserar på handling, på argumentationer och på hur representationer av
verkligheten konstrueras och organiseras i social interaktion inom diskurser. Konstruktioner
av verkligheten, minnesbilder av en händelse exempelvis - ses skapas i den diskursiva
praktiken och görs så för att åstadkomma någonting. Konstruktionerna ses verka i en viss
riktning för talaren/skribenten såsom att konstruera förklaringar till händelser/fenomen,
skapa skuldbeläggning, ursäkter eller neutralisera uttalanden som inte går i linje med den egna
utsagan (Potter et al., 1993; Edwards & Potter, 1992). Talaren ses vilja någonting med till synes
neutrala beskrivningar som illustrerades ovan vid förhöret om våldtäktsfallet. Handlingen i
språket blir tydlig med de redskap som används för att hantera dilemmat kring fakta och
intresse.
Dilemmat kring fakta och intresse - retoriska tekniker
De konstruktioner och retoriska utsagor som använts för att gestalta omvärlden och beskriva
händelseförlopp, vilka skapas för att fylla en funktion, dvs. en handling som lyftes ovan, görs i
hög grad vid tillfällen då det råder vad som kallas the ”dilemma of stake” (Potter, 1996), dvs.
när något står på spel (översättning från Lindgren, 2006). Dilemmat kan ses genomsyra
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mänskliga interaktioner (Hepburn, 2003) där allting som görs i en social praktik kan betraktas
som resultat av att något står på spel. Dilemmat har sin grund i att vi betraktar andra individer
eller grupper av individer som subjekt med särskilda önskemål och motiv, vi tolkar andras
utsagor som om personerna vill något särskilt med det som sägs och som om dessa har ett
egenintresse och motiv till att delge de beskrivningar som delges (Potter, 1996). Individen som
gör ett uttalande och med andra ord producerar en version av något som hänt eller
skuldbelägger någon eller en grupp med människor riskerar således att få beskrivningarna och
utsagorna avfärdade genom den påstådda egenskapen av att individen just har ett särskilt
intresse och motiv till att presentera omvärlden på ett särskilt sätt (Edwards & Potter, 1992).
Aktörer i vardaglig kommunikation kan ses fångade i dilemmat av fakta och intresse där något
i kommunikationen frekvent står på spel. Dilemmat blir häri att producera redogörelser av
verkligheten som går i linje med det egna intresset och motivet men som samtidigt inte
riskerar att undermineras - försvagas i samtalet - på grund av att ett egenintresse hos
talaren/skribenten står att identifiera till att verkligheten presenterades som den gjorts
(Edwards & Potter, 1992). Potter (1996) belyser förmågan att dölja intresse med en episod
kring två studenter som hör oväsen utanför lägenheten och där den ena i sällskapet är rädd
för att gå ut i mörkret och se efter vad som orsakar oväsendet. Vederbörande kan med den
neutrala beskrivningen till sin vän ”du har redan skor på dig” undvika att riskera att bli beskylld
för att vara rädd men samtidigt åstadkomma en handling i dennes intresse, dvs. få vännen att
gå och undersöka saken.
Av vikt att påpeka är att Potter et al. (1993) menar att flera motiv till att kringgå explicita
språkliga funktioner och handlingar kan föreligga men att dilemmat med fakta och intresse är
vanligt förekommande. Vid tillfällena blir utsagornas retoriska uppbyggnad avgörande så de
språkliga versionerna som uttalas kan accepteras som sanna eller åtminstone förefalla svåra
att motbevisa. Utsagornas till synes faktainnehåll samtidigt som de uttalas utan något
uppenbart egenintresse eller bakomliggande motiv är med andra ord centralt. Fakta blir något
som konstrueras och nedan redogör jag för ett urval av de tekniker vilka ses relevanta för
föreliggande studie när faktakonstruktion görs. Teknikerna skall inte ses fristående från
varandra som de redovisas utan används i praktiken parallellt och i samma formuleringar
(Edwards & Potter, 1992). Jag väljer i sammanhanget, som nämndes i samband med att
studiens syfte och frågeställningar presenterades, att betrakta retorik i linje med Potter (1996)
där retorik innefattar utsagors förmåga att förefalla förmedla sanning och trovärdighet och
hur de organiseras för att möta motsägande utsagor.
Category entitlement
Kunskap och kompetens är förknippat med särskilda kategorier människor. Olika grupper
såsom olika yrkesgrupper behandlas olika utifrån att de antas veta mer eller mindre om
specifika ämnen eller företeelser. Vissa kategorier människor och deras uttalanden tillskrivs
således särskilt trovärdighet rörande vissa frågor. En läkare förväntas t.ex. besitta kunskap
kring sjukdomar just i egenskap av att denne är läkare (tillhör den kategorin). Hur denne
besitter kunskapen ifrågasätts sällan. Ett sätt att skapa trovärdighet i uttalanden är därmed
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att konstruera trovärdighet hos en talare/skribent och att själv skriva fram tillhörandet till en
särskild grupp med vissa kunskaper. Att tillhöra en grupp eller kategori kan med andra ord
byggas upp eller skapas från talarens sida (Potter, 1996; Edwards & Potter, 1992).
Empirisk repertoar
Att använda vad som benämns en empirisk repertoar åsyftar vad som är vanligt inom den
vetenskapliga diskursen - vilket t.ex. nyttjas i föreliggande studie stundtals och i denna mening
specifikt. Tekniken innebär att i tal och text konstruera fenomen och händelser som egna
agenter vilka sker oberoende av en observatör, såsom ”resultaten i studien tyder på att…”.
Repertoaren behandlar observationer och därigenom händelser som fakta och
talaren/skribenten utelämnas eller träder sällan fram i utsagan. Talarens/skribentens roll blir
ett passivt objekt som fångar upp ”fakta” eller mönster och sedan, till synes, objektivt återger
dem i tal och text. Dilemmat med fakta hanteras därmed genom att subjektet försvinner i talet
vilket minimerar upplevelser av att ett subjekt har tolkat - och har riskerat att misstolka - det
(empirin) som återges. Dilemmat med intresse hanteras på liknande sätt genom att subjektet
som skulle ha haft något eventuellt intresse av att framställa verkligheten på ett särskilt sätt
försvinner. Genom att uppmärksamheten avleds ifrån talaren/skribenten och till vad som
uttalas av denne i exemplet tidigare, fokuserade t.ex. studenten på den andres skor
(observationen) istället för dennes egna aktörskap och rädsla för att gå ut i mörkret (Potter,
1996).
Här upphör användandet av empirisk repertoar tillfälligt då jag menar att passivformer men
också Latour och Wolgars (1986; ref i Potter, 1996; Börjesson, 2003) hierarkiska modell för
modalisering till viss grad kan relateras till empirisk repertoar. Modaliseringar kan ses utifrån
hur starkt något påstås och hur beskrivningar av verkligheten knyts till säkerhet genom
språkbruk. Om X är fenomenet som skildras i en diskussion kan yttranden betraktas i
ordningen:
X
X är fakta
Jag vet att X
Jag påstår att X
Min hypotes/min utgångspunkt är att X
Jag tror att X
Jag gissar/antar att X
X är möjligt

Som nämnts rörande empiriskt repertoar kan yttranden kläs i subjektiva och objektiva
modaliteter och förändringar likt ovan. Vid övertalning kan ett uttalande högre upp i hierarkin
fungera som mer trovärdigt och slagkraftigt än om talaren som subjekt synliggörs och förbinds
med uttalandet. Längst upp i hierarkin är saker så självklart att det inte längre behöver uttalas
(Potter, 1996). Börjesson (2003) exemplifierar med skillnaden i ”vi anser att den är farlig” med
”den är farlig” (s. 97) hur stegen i hierarkin kan ta uttryck. Winther Jørgensen och Phillips
(2000) ser den senare typen av modalitet som Börjesson (2003) lyfter som en ”sanning”, dvs.
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som en konstruktion av sanning, uttalandet artikulerar en bestämd vetskap som sann och
odiskutabel. Jag upplever modellen högst användbar för min studie men samtidigt aningen
svår att tolka sett till grad av säkerhet och hur väl subjektet, talaren, träder fram i talet. I den
lägsta nivån ovan har subjektet trots allt eliminerats helt från påståendet, ”X är möjligt”, men
utgör likväl den lägsta av nivåer. Den opersonliga passiva objektsformen som placeras längst
ner gör att jag relaterar Latour och Wolgars (1986; ref i Potter, 1996; Börjesson, 2003)
hierarkiska modell till empiriska repertoarer med reservation, där en passivform snarare ses
skapa trovärdighet där ett subjekts eventuella misstolkningar av den återgivna empirin har
utelämnats.
Konsensus
Ett sätt att garantera sanningshalt och faktainnehåll i utsagor - eller snarare ge sken av det är att skapa bilden av att det råder ett samtycke och överenskommelse mellan helst
oberoende vittnen eller aktörers upplevelser av en händelse/fenomen. Om flera olika
personer har samma uppfattning och bekräftar samma sak förefaller utlåtandena
representera det som faktiskt hänt då flera personer rimligtvis inte kan ha uppfattat saken fel
- och dessutom på samma identiska sätt (Potter, 1996). Bilden av konsensus kan emellertid
utmanas av bilden av maskopi där dilemmat med intresse blir centralt. Flera personer kan ses
ha ett gemensamt intresse av att vilja framställa något på ett särskilt sätt och därmed kan
samstämmighetens betydelse förkastas (Edwards & Potter, 1992). Olika personer kan t.ex. ha
”pratat ihop” sig i ett gemensamt syfte.
Konsensus kan dock innehålla flera retoriska verktyg. Enligt Edwards och Potter (1992) är
konstruktionen av konsensus nära besläktat med normalisering i tal och text och jag illustrerar
detta med försvarsuttalandet ”alla anser att det här är bästa sättet” när en person agerat på
ett särskilt sätt. Häri skapas ett normalt agerande från talarens sida - vilket kan fungera som
en ursäkt för agerandet då alla skulle ha gjort som denne just gjort - men samtidigt skapas
också en konsensus där alla är överens om vilket som är det bästa sättet.
Extremitization och minimization - extremfallsformuleringar
Som illustrerades i ovan exempel kan också användandet av extremfallsformuleringar såsom
”alla” eller ”ingen” fungera som retoriska verktyg i syfte att skapa effekt och slagkraft i
uttalanden (Edwards & Potter, 1992). Dessa kan i sin tur rättfärdiga ageranden som i ovan
försvarstal eller motsätta sig ageranden i andra fall. Verktygen kan nyttjas i argumentationer,
försvarstal, vid beskyllningar eller vid försök att övertala någon. Vid försök att övertyga att en
skola är bra kan t.ex. ”alla elever trivs på denna skola” nyttjas (Lindgren, 2006, s. 77) vilket kan
ses stärka uttalandet med avseende på fakta där också en konsensus byggs upp. Extremfallen
är inte begränsat till antal personer dock och med utgångspunkt från Potter (1996) illustrerar
jag detta genom ett övertalningsförsök där någon försöker sälja ett föremål på Blocket.se där
uttalanden kring att en produkt är ”ny” tillskrivs extra effekt när föremålet konstrueras i
ordalag av ”helt ny”.
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Metod
Mot bakgrund av det syfte och de frågeställningar som med studien avsågs att besvaras
fokuserades metoden kring språkbruk och diskurser i en vardagspraktik. Inom diskursanalys
föreligger ingen enhetlig vetenskaplig metod. Istället återfinns en bred teoretisk utgångspunkt
att ta avstamp ifrån kring diskursers roll i människors liv och med förslag på hur dessa
lämpligast kan studeras (Potter & Wetherell, 1987). Även om diskursanalyser och dess
metodologi är tämligen flexibel och kan användas inom en rad olika områden kan den inte
placeras inom vilket teoretiskt ramverk som helst. Den diskursiva analysmetoden kan inte
nyttjas fristående från dess teoretiska och metodologiska grund - metoden förefaller vara
inbyggd i teorin eller i alla fall vara svår att skilja ifrån teorin (Lindgren, 2006). Teori och metod
ses sammankopplad där tidigare presenterade grundläggande filosofiska premisser behöver
accepteras för att diskursanalys ska vara aktuellt vid i en empirisk undersökning (Winther
Jørgensen & Phillips, 2000).
I följande avsnitt redogör jag för hur analysarbetet genomfördes utifrån de två
frågeställningarna som jag önskade besvara. Här presenteras även hur insamling av material
på Flashback Forum genomfördes och mina resonemang kring avgränsningar och kriterier för
material som senare skulle komma att ingå för analys. Först presenterar jag Flashback Forum
i form av en historik över forumets framväxt - där jag vill understryka att informationen är
hämtad från Flashbacks och Flashback Forums egna hemsidor. I samband med detta redogör
jag för forumets sökmotor sett till dess nyckelfunktion för datainsamling i studien.

Presentation av Flashback Forum
Historik
Flashback Forum har sitt ursprung i den tryckta tidningen Flashback vilken grundades 1983
med målsättningen att föra vidare den svenska yttrandefrihetstraditionen. Tidningen tog
steget ut på Internet 1995. Tidiga försök att lansera olika slags diskussionsforum såsom Fritt
Forum gjordes men interaktiva tjänster var vid tidpunkten svåra att upprätthålla på grund av
sabotage av sidorna. Så småningom utvecklades Flashback Community vilken var en plats på
Internet där medlemmar på sidan helt utan censur kunde diskutera fritt med varandra. År
2000 vidareutvecklades konceptet där Flashback Forum lanserades som en del av
webbplatsen Flashback.se. Forumet var en plats dit alla var välkomna, där yttrandefrihet
premierades. Till skillnad mot Flashback Community där diskussionerna var slutna för endast
medlemmar var Flashback Forum en plats för alla där diskussionerna var öppna att ta del av
(Flashback.se, u.å.a; Flashback, u.å.a).
Samma år som lanseringen av Flashback Forum ägde rum stängdes sidan ner som följd av
kontroversiella publiceringar. Flashback nekades att köpa Internetförbindelse, vilket
resulterade i förhandlingar med olika leverantörer där Flashback Forum öppnades för att
sedan stängas ned igen. Under 2002 beslutade marknadsdomstolen att Flashback var tvungen
att förhandsgranska innehållet på webbplatserna innan materialet publicerades. Krav på
förhandsgranskning motverkade ambitionen om öppna diskussioner med högt i tak. Under
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2003 var emellertid forumet åter tillbaka på Internet, nu med ny företagsstruktur där forumet
ägdes av företag med säte utomlands och därigenom annan jurisdiktion. Flashback Forum blev
nu fristående sin modersida Flashback.se, som numer fokuserar på publicering av bland annat
nyhetsartiklar och intervjuer. Flashback Forum drivs idag självständigt genom Flashback
International Inc med postadress i New York (Flashback.se, u.å.a; Flashback.se, u.å.b).
Uppgifter indikerar att forumet är en av Sveriges mest besökta sajter (TT Nyhetsbyrån, 2010,
15 augusti). Mer uppdaterade uppgifter än från 2010 lyckas jag inte finna, men forumet har i
skrivande stund (2015-04-14) strax under 960 000 medlemmar (Flashback, u.å.b). På forumet
diskuteras en mängd ämnen i form av bland annat data, resor, kultur, sex, sport, mat och
politik. Uttalad målsättning är att samtliga skall ha möjlighet att få komma till tals och uttrycka
sina åsikter - även om dessa måhända är avvikande. Flashback anser sig vara politiskt och
religiöst obunden (Flashback, u.å.a). Det förekommer moderatorer på forumet, närmare
bestämt 112 stycken (Flashback, u.å.c), dvs. personer som, så som jag uppfattar dessa,
fungerar som en form av kontrollanter av samtalen på forumet. Jag hittar förvisso ingen tydlig
beskrivning av moderatorernas roll på forumet men dock ett antal bestämmelser som påstås
gälla där moderatorerna nämns. Här förklaras att moderatorers ingripande i samtal inte ska
kommenteras i samtalstrådarna utan dessa ska i så fall istället kontaktas via PM (Flashback,
u.å.d).
På sidan om regler (Flashback, u.å.d) åberopas också först 19:e artikeln i FN:s allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna, där det står skrivet "Envar har rätt till åsiktsfrihet
och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och
frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel
och utan hänsyn till gränser." - 19:e artikeln om de mänskliga rättigheterna”. Sedan
presenteras en rad punkter medlemmar ska följa där varning och avstängning annars uppges
bli följden. Bland annat lyfts att det är förbjudet med publicering av reklam och annonsering
på diskussionsforumet, likaså hets mot folkgrupp, efterfråga eller sprida barnpornografi, hota
eller uttrycka personangrepp, bedriva narkotikahandel och sprida datavirus (Flashback, u.å.d).
Här nämns därtill åldersgränsen på 18 år vilken jag tolkar berör skribenterna, alltså
medlemskap på forumet.
Utifrån ledorden Yttrandefrihet på riktigt, som står att finna i samband med forumsnamnet
när jag söker efter webbplatsen på sökmotorn Google, ser jag forumet som en intressant och
relevant kontext att fånga det ”vardagliga” samtalet inom. Med vardaglig har jag tidigare
uttryckt mig utifrån min som undersökare passiva roll, dvs. att jag inte interagerar med
skribenterna på forumet i någon form. Materialet existerar därmed innan min studies
inblandning och genomförande, som i en mer ”naturligt” form kontra en konstlad
beskaffenhet sett till forskarens direkta involvering av hur materialet växt fram. Utifrån
yttrandefriheten som betonas starkt på forumet menar jag att det vardagliga mötet blir än
tydligare när interaktionerna på forumet kan betecknas ske i informella, mer avslappnade
former utan tydliga restriktioner om tal. Detta menar jag trots de ovan nämnda
moderatorerna och reglerna på forumet men som jag upplever, efter att bekantat mig med
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forumet, kan diskuteras till vilken grad de efterlevs. Begränsningen och censuren över vad som
kan sägas upplever jag tämligen liten.
I februari 2015 genomförde Aftonbladet en granskning av forumet i en serie artiklar
(Aftonbladet, 2015). Jan Helin, Aftonbladets chefredaktör, lyfte då frågan om det verkligen var
viktigt för yttrandefriheten att få sprida rasism, hat och hot mot enskilda personer och
folkgrupper anonymt på nätet (Helin, 2015, 9 februari). Reaktionerna på sociala medier
(Twitter, Facebook, nättidningar) mot Aftonbladets granskning och ”uthängning” av personer
var starka där förfarandet sågs som en kränkning av yttrandefriheten (Frick, 2015, 11 februari;
Andén, 2015, 13 februari; Johansson, 2015, 11 februari). I Helins artikel samt i en chatt med
Aftonbladets läsare motiverade Helin reportagen och offentliggörande av personer bakom
användarnamn med forumets omfattning och att det som där skrivs får en betydande
spridning. Flashback Forum beskrivs som en stor svensk digital offentlighet (Helin, 2015, 9
februari, 2015, 10 februari).
Min poäng med att lyfta Aftonbladets granskning är deras motivering som går i linje med min
egen uppfattning av materialet på forumet. Det som ges utrymme att uttryckas i tal på
forumet tycks i hög grad vara obundet de regler som redovisats ovan. Det sistnämnda i Helins
resonemang, bilden av forumets inflytande utifrån antalet skribenter men även sett till dess
lättillgänglighet för övriga Internetanvändare, delar jag därtill, vilken motiverade studiens
upplägg. Sett till redaktörens argumentering om forumets innehåll vill jag, som lyfts tidigare,
understryka att jag inte kan utläsa någon tydligt uttalad grupp människor som forumet vänder
sig till eller att en invandrarfientlighet uttrycks av forumet självt, såsom t.ex. de webbsidor
Hirvonen (2013) studerade gör. Det jag finner är betoning på yttrandefrihet.
Sökfunktionen på forumet
På Flashback Forum finner jag en sökfunktion vilken kan nyttjas till att dels söka generellt på
ämnen i forumet dels söka direkt på alla inlägg på forumet. När sökning görs på inlägg kan jag
inte utläsa att det ges fortsatta möjligheter till avgränsningar eller ytterligare sökvägar på
inläggen, inte heller finner jag möjligheter att dela upp och strukturera materialet som visas
efter inledande sökning. När sökning görs rörande ämnen visas emellertid de trådar med
respektive rubriknamn som direkt i rubriken behandlar det sökta ordet jag skrivit in i sökrutan.
Dessutom - vad jag förstår - visas alla de samtalstrådar som innehåller det sökta ordet i själva
samtalstrådarna även om rubrikerna förefaller behandla annat närliggande ämne. När sökning
görs utifrån ämne visas också samtalstrådarna utifrån information om senaste inlägg i
trådarna, hur många svar respektive tråd har samt hur många gånger trådarna visats.

Datainsamling - urvalskriterier för studien
Utifrån sökfunktionens uppbyggnad där förvisso inte sökmotorernas träffsäkerhet skall tas för
given, vilket Jansson (2010) poängterar vid studier online, bedömde jag det mest gynnsamt
att nyttja sökningen genom att söka på ämne framför inlägg. Jag sökte på ”ensamkommande”
vilket jag bedömde som en tillräcklig term att använda utifrån att termen frekvent används i
policyer (t.ex. Stretmo, 2014, 2010; SFS 1994:137; Socialstyrelsen, 2012, 2013a, 2013b;
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Migrationsverket, 2015) och i mediesammanhang (Wernesjö, 2014). Med vetskap om att
ensamkommande barn och ensamkommande ungdom varvas i policyer (Stretmo, 2014) samt
med utgångspunkt från Wimelius et al. (2012) genomgång av terminologin kring barnen där
författarna konstaterar att det saknas en gemensam förteckning för barnen oberoende av var
i asylprocessen de befinner sig valde jag att utesluta ”barn” i sökningen. Ensamkommande
föreföll vara den gemensamma nämnaren och så långt en terminologisk konsensus råder när
ensamkommande barn diskuteras. Följaktligen, trots studiens utgångspunkt av
ensamkommande barn enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (SFS 1994:137)
definition26, nöjde jag mig med ensamkommande i sökningen. Således exkluderades också
flykting och asylsökande i sökningen.
Eftersom jag motiverade studiens betydelse där sökljuset just skulle belysa en vardagspraktik
i studiet av talet om barnen, utifrån föreställningen att även en mikronivå (Alvesson, 2002)
kunde influera bemötandet av målgruppen, medföljde särskilda urvalsstrategier. Då jag
argumenterade för att en mikronivå i en lättillgänglig öppen kontext såsom Internet kan
tänkas influera flertalet människors föreställningar om barnen och att dessa kontexter
därigenom rent av kan ses jämförbara med större samhällsaktörers röster såsom media och
berörda myndigheter, sorterade jag träffarna av samtalstrådar på forumet utifrån antal
visningar, vilket fanns funktion för. Information om vad antal visningar på forumet specifikt
innebar kunde jag förvisso inte utläsa. Jag antog att sorteringen inte indikerade unika
visningar, dvs. hur många olika användare och läsare som klickat sig in på respektive
samtalstråd. Snarare bedömde jag det rimligt att anta att sorteringen visade hur många
gånger tråden öppnats, detta oavsett om det var ett fåtal individer som frekvent återkommit
till trådarna eller om det rörde sig om unika användare. Begränsningen till trots betraktade jag
ändock valet att sortera på antal visningar som relevant sett till min utgångspunkt att även
mikronivåer kunde påverka och nå flertalet individer som nyttjar forumsdiskussioner som
resurs till det egna kunskapsskapandet kring barnen. Jag bedömde sorteringen som en rimlig
indikation på att vissa trådar kan ha varit mer nyttjade och spridda (lästa) än andra.
Med avseende på studiens omfattning och den tidsrymd som stod gällande valde jag som
empiriskt material att undersöka de åtta flest visade samtalstrådarna vilka behandlade
ensamkommande (barn), med de tolv första inläggen (i tid) vilka handlade om
ensamkommande (barn) i respektive samtalstråd. Olika trådar valdes ut framför en enskild då
jag ansåg det rimligt att anta att studiet av flera trådar ökade möjligheten att undersökningen
skedde på en större del av det material som användare och läsare kommit i kontakt med när
de sökt information om eller diskuterat ensamkommande barn över Internet. Av vikt att
poängtera är att jag trots ett till viss grad bredare urval än t.ex. en eller två samtalstrådar inte
sökte generaliserande uttryck för vilket material som artikulerades totalt sett på forumet. Jag
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Ensamkommande barn är enligt 1 § femte stycket i lag om mottagande av asylsökande m.fl. (SFS 1994:137) en
gemensam beteckning för ”barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller
från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan
sådan ställföreträdare”
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sökte undersöka ett urval av utsagor som rimligen kunde utgöra material om
ensamkommande barn som nått ut till flertalet forumsanvändare (dvs. medlemmar samt ickemedlemmar) utifrån den indikation av antal visningar som getts genom forumets sökfunktion.
Talet i sig studeras i kontexten det skapas i inom diskurspsykologi (Börjesson & Palmblad,
2007). Jag sökte med urvalet därmed ingen generalisering till andra kontexter eller Flashback
Forum överlag. Centralt är intertextualitet (Potter, 1996), synsättet där ingen text anses stå
för sig själv. Jag såg med andra ord ingen möjlighet att generalisera resultatet utanför
kontexten, dvs. utanför de valda samtalstrådarna där talen utvecklats inom. Imperfektformen
utvecklats är viktig. Det innebar därtill att analysen gällde talet som redan skett där ingen
generaliserbarhet kan göras att vidare samtal i de valda samtalstrådarna kommer att fortsätta
med praktiserandet av samma diskurser jag identifierat, att mina tolkningar av uttrycksformer
hade kommit att vara samma eller att diskurserna hade kommit att organiseras retorisk på
liknande sätt. Här finns inbyggt i resonemanget en öppning för förändring i de diskursiva
praktikerna, vilket jag återkommer till under avsnittet Diskussion -> Metoddiskussion ->
Avstånd till materialet.
För att fånga in talet om specifikt ensamkommande barn och inte t.ex. flyktingar/flyktingbarn
överlag valdes också samtalstrådarna utifrån att ensamkommande explicit uttrycktes i
samtalstrådarnas rubrik. Valet innebar att även om andra trådar visades utifrån fler visningar
så valdes specifika trådar framför dessa utifrån egenskapen att de uttryckligen behandlade
ensamkommande i rubriken. Till samma resonemang om att fånga in talet om specifikt
ensamkommande barn och inte andra närliggande målgrupper eller fenomen relaterar jag
mitt val att välja ut svaren utifrån kronologisk ordning i trådarna. Jag valde med andra ord att
inkludera utsagor utifrån de tolv första inläggen efter att tråden skapats och inte de senaste i
tid skrivna inläggen. Med valet betraktade jag möjligheten att samtalen behandlade just
ensamkommande barn större än om jag valt att undersöka inläggen efter exempelvis hundra
inlägg eller de tio i tid senaste inläggen. Vid genomgång av de senaste inläggen i ett antal
trådar var detta också upplevelsen jag fick. Samtalsämnena var ibland mycket varierande och
avvikande från ämnet ensamkommande barn som först introducerats i samtalstrådarnas
förstainlägg.
Materialet på forumet hanterades genom att samtalstrådarna som undersöktes kopierades in
i Worddokument. Här inkluderades också samtalens rubriker27. Arbetsförfarandet gjordes för
att inte riskera förlora material vid fall samtalstrådarna eventuellt skulle ha tagits bort från
forumet. Kopieringen gjordes också för att ”frysa” tiden för materialet, då antal visningar och
således statistik ständigt uppdateras. Samtalstrådarna kopierades därtill in i Worddokument
för att jag ville ha tillgång till programmets sökfunktion och kunna söka efter enskilda
formuleringar i materialet. Datainsamlingen skedde den 11 februari 2015. Materialet visade
27

Rubriker som jag förstår respektive trådskapare, dvs. den person som startat samtalet på forumet, har
formulerat. På sidan om regler (Flashback, u.å.d) finner jag informationen rörande medlemskap formulerad
”Trådens rubrik ska ge en rättvisande bild av vad tråden handlar om. Är startinlägget huvudsakligen en fråga ska
rubriken sluta med ett frågetecken” vilket jag tolkar vänder sig till trådskaparen.
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sig sträcka sig över tidsintervallet 2009-01-19 till 2013-11-10, dvs. från det första inlägget i den
första publicerade tråden till det sista inlägget (det tolfte) i ett samtal. Samtalsepisoderna ägde
rum som mest över två dagar, med vad jag menar att respektive samtalstråd varade som
längst över två dagar men vissa också enbart över en dag. Datainsamlingen och studiet av
materialet var i linje med Hirvonens (2013) upplägg dold observation på forumet. Ingen
deltagande observation genomfördes där personerna bakom inläggen på forumet
kontaktades för godkännande av att inläggen inkluderades i undersökningen (se avsnittet
Etiska aspekter för vidare resonemang om datainsamling).

Dataanalys
Syftet med studien var att utifrån ett diskurspsykologiskt perspektiv identifiera olika inom
Flashbackforumet förekommande diskurser kring ensamkommande barn, med avseende på
deras retoriska organisering. Här menade jag att även utsagors retoriska organisering kunde
uttryckas. Utifrån Potter och Wetherells (1987) och Winther Jørgensen och Phillips (2000)
rekommendationer kring analysarbete valde jag som förstasteg, för att besvara studiens första
frågeställning, att läsa samtalstrådarna samt rubrikerna för respektive samtal flertalet gånger
för att på så sätt erhålla ett generellt intryck av materialet. Även om öppenhet och inkludering
av variationer och nyanser i materialet är av vikt vid diskursanalys och att inte omedelbart
söka någon generell kärna och därigenom begränsa analysarbetet (Winther Jørgensen &
Phillips, 2000), genomförde jag initialt ett kodningsarbete och tematisering för att erhålla en
överblick.
För att besvara första frågeställningen gällande vilka diskurser som föreligger på forumet
kodade jag utsagor med egna kommentarer kring vad jag ansåg dem behandla för
ämnesområde och vad som föreföll vara det centrala, dock med öppenhet i åtanke att teman
eller nyckelord under processens gång kunde komma att förkastas och nya formuleras, vilket
det också gjorde i en cyklisk arbetsprocess. Teman kom att ändra beteckning, även min
upplevelse av enskilda utsagors innehåll kom att ändras flertalet gånger där jag fick återvända
till min användning av diskurs. När jag väl ansåg mig funnit lämpliga teman/korta beskrivningar
för utsagorna kring vad de handlade om sökte jag om det fanns mönster i kodningarna, dvs.
både gemensamma nämnare och nyckelord i mina teman/beskrivningar och om det fanns
olika innebörder i nyckelorden jag formulerat.
Att enbart sammanfatta teman, vilka sedan sammanställs i identifierade nyttjade diskurser (av
användarna på forumet), är ingen diskursanalys. Hur specifikt saker uttrycks, hur verkligheten
presenteras och vilka effekter de får är aspekter som går förlorade genom endast
sammanfattningar av vad människor säger (Antaki, Billig, Edwards & Potter, 2003). Vid
besvarandet av studiens första frågeställning avsåg jag således även att analysera utsagornas
funktion i samtalen på forumet och vilka konsekvenser diskurserna kunde medföra. Här
beaktade jag den handlingsorienterade dimensionen i utsagor utifrån DAM-modellen som
beskrivits ovan vilket innebar analys av enskilda utsagors funktion för samtalen samtidigt som
jag sökte identifiera vad diskurserna som helhet legitimerade för ställningstaganden och
ageranden.
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Initialt var min föreställning att jag skulle vara tvungen att genomföra analysarbetet av de två
frågeställningarna i studien, den om vilka diskurser som förekommer på forumet, samt
frågeställningen om hur utsagor och diskurser retoriskt organiseras, parallellt. Föreställningen
grundades i att jag inte förmådde se hur analys av utsagors funktioner i samtalen och
diskursers konsekvenser kunde särskiljas från retorisk organisering av desamma, vilket
berörde studiens andra frågeställning. Min utgångspunkt var därmed att analysarbetet för
besvarandet av frågeställningarna skulle bli tvunget att genomföras samtidigt då jag
betraktade utsagornas funktion knutna till och som resultat av dess retoriska organisering och
variation. När jag påbörjat analysarbetet upplevde jag också en sådan nödvändighet. I
resultatavsnittet som presenteras nedan har jag, så långt det går för att erhålla en tydlig
struktur, valt att redovisa diskurserna under egna rubriker och retoriken i den diskursiva
praktiken under efterföljande rubriker - tillhörande respektive diskurs. Uppdelningen kan ses
vansklig där en så pass tydlig skiljelinje mellan frågeställningarnas svar i praktiken är
svårdefinierad sett till att studiet av utsagors funktioner i samtalen och diskursernas
konsekvenser behandlas i besvarandet av båda frågeställningarna.
För att besvara studiens andra frågeställning, den som rörde retorisk organisering av utsagor
och diskurser, använde jag mig av de retoriska verktyg som redovisades under rubriken
Teoretiskt ramverk -> Diskurspsykologi -> Discursive Action Model. Här blev i enlighet med
DAM-modellen hanteringen av dilemmat med fakta och intresse i talet centralt för analys
utifrån skribenternas användande av olika retoriska verktyg. Här analyserade jag hur
utsagor/fragment av utsagor formulerades sett till konstruktionen av trovärdighet i
utlåtandena, sett till faktaanspråk och skribentens (o)intresse av att versioner framställdes så
som de gjorde. Även här blev utsagornas funktion central i analysen men nu i högre grad
analyserad utifrån deras retoriska uppbyggnad.
Analysen för studiens andra frågeställning gjordes genom att jag kontinuerligt ställde frågor
till utsagorna under analysarbetet utifrån Potter och Wetherells (1987) rekommendationer
med inspiration från både Lindgrens (2006) och Burrs (2003) formuleringar. ”Vad gör utsagan
trovärdig i sammanhanget?” och ”vad är utsagan designad för att åstadkomma?” var
användbara tekniker här. Jag valde också att vidga förfarandet till vad jag tyckte var en viktig
skillnad jämfört med Lindgrens (2006) och Burrs (2003) frågor. Jag sökte utmana utsagorna
genom att fråga ”vad gör utsagan mindre trovärdig?” och ”vilka retoriska brister finns i
utsagan?”. Formuleringarna menar jag innebar möjligheter till en mer kritisk granskning av
materialet där besvarandet av frågeställningen ”hur utsagorna är retoriskt organiserade”
också behövde besvaras med hur de inte var retoriskt organiserade.
Av vikt att betona, innan jag lyfter etiska aspekter med studien, är att jag vid analysarbetet
inte beaktande skribenternas användarnamn på forumet och heller inte tog del av de länkade
artiklar och nyhetsreportage som vid ett antal tillfällen var inkopierade i utsagorna på forumet.
Jag klickade mig alltså inte in på de länkar som uppenbarligen diskuterades i flera samtal. Jag
valde att avgränsa, definiera kontexten, till specifikt de åtta samtalstrådarna jag mer utförligt
redogör för inledningsvis i resultatavsnittet. Med avgränsningen av kontexten möjliggjordes
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dock beaktande av de citat från tidningar, hemsidor etc. som direkt användes på forumet,
explicit i inläggen, vilka jag vägde in i min retorikanalys de tillfällen då jag fann citeringen och
språkbruket i dessa relevant för min analys. Här skedde dock ingen analys av själva
informationen i dessa i sig utan hur de användes och vilken funktion de kunde ses ha i
sammanhanget. T.ex. när jag såg en viss samstämmighet i retoriska val mellan skribenten och
citatet denne valt att publicera i sitt inlägg menade jag att en viss trovärdighet konstruerades
från skribentens sida.

Etiska aspekter
Inbyggt i föreliggande studie ser jag främst tre etiska diskussioner vilka bör föras. Den ena
gäller diskussionen kring det material som jag i studien tog del av på Flashback Forum, dvs.
frågan om Internets ”offentlighet” och min egen dolda roll på ett digitalt fält. Den andra
diskussionen rör eventuella följder med föreliggande studie, dvs. problematiken med
konsekvenserna av ett uppmärksammande av särskilda bilder av ensamkommande barn som
med studien görs. Den tredje, vilken är en metodologisk diskussion rörande min egen förmåga
att genomföra en diskurspsykologisk studie på det material jag inriktat mig på, rör frågan
huruvida jag hanterar dessa bilder på liknande sätt i analys av trovärdighet och varför jag
eventuellt inte gör det. De två senare diskussionerna lyfter jag efter resultatet i avsnitten
Diskussion -> Metoddiskussion respektive Vidare etiska aspekter – konsekvenser av studien,
då mina identifierade diskurser om barnen där blivit presenterade vilket underlättar för
läsaren att följa med i resonemangen.
Gällande första aspekten, den om Internets ”offentlighet” som jag redan här vill lyfta,
kontaktade jag inte medlemmarna på Flashback Forum för att söka godkännande att deras
inlägg inkluderades i studien. Jag visade mig inte digitalt vilket innebar att jag inte skrev någon
form av inlägg och tillkännagav mig för medlemmar och läsare av forumet kring min avsikt.
Någon form av informerat samtycke eftersträvades inte att nå från min sida och häri kan mitt
etiska förhållningssätt möjligen ses diskutabelt. Borde inte skribenterna ha getts information
om att deras utsagor inkluderades i en undersökning, med möjlighet att avböja i så fall? Borde
de inte fått veta att deras utsagor blev studerade? Kring etnografiska studier online, så kallade
netnografiska studier menar Kozinets (2011) att etiska aspekter precis som vid studier på
fysiskt existerande fält bör beaktas. Observationer skall vara öppna - forskare ska skapa ett
användarkonto om så krävs och informera om studien och dennes avsikter på det digitala
fältet. Konfidentialitet och informerat samtycke ses centralt av Kozinets (2011) vid fall då citat
planeras att inkluderas i den slutgiltiga forskningsrapporten.
Diskussion huruvida Internet kan ses som offentligt eller som något privat är här viktig anser
jag. Fjell (2010) resonerar även hon utifrån etnografiska studier online och menar att Internet
först kan uppfattas som ett offentligt rum men att besökare på t.ex. hemsidor kan få en annan
uppfattning utifrån materials mycket personliga och intima karakteristika. Jag instämmer i att
Internet i hög grad kan betraktas som en privat sfär sett till exempelvis hemsidors eller
bloggars innehåll men samtidigt menar jag att en önskan om att inlägg skall ses privata på ett
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diskussionsforum online är malplacerat. Särskilt om så forumet är öppet för ”utomstående”,
dvs. icke medlemmar att ta del av inläggen som i föreliggande studies fall.
Inom kontexten jag avser undersöka menar jag att utsagor - hur privat riktade de än må vara
menade i en samtalstråd - inte bör betraktas som ett privat material som står under
användares ägo efter publicering. Istället ser jag materialet som öppet att ta del av för
observatören - på samma sätt som Hirvonen (2013) förefaller förhålla sig till sitt material - och
med detta mitt förfarande som etiskt försvarbart. Här följer att jag kan citera utsagor i
resultatavsnittet. Vid citat när enskilda personer eller ortsnamn nämns i materialet har jag
ändå valt vid resultatredovisning att exkludera dessa. Valet gjordes då jag inte ville bidra med
ytterligare publicering av personuppgifter eller annan närliggande information. Jag såg därtill
inte att informationen skulle bidra till min analys på något sätt. I linje med sistnämnda
resonemang valde jag därtill att exkludera de fåtal gånger användarnamn på forumet
framträder direkt i utsagorna (som vid tillfällen skribenter citerar varandra).

Reflexivitet
Förutom en socialkonstruktionistisk grundhållning vid användandet av diskursanalys behövs
också en reflexiv hållning rörande de diskurser som styr forskaren intas (Börjesson, 2003).
Många socialkonstruktionister, inbegripet diskurspsykologer, ser därför de egna akademiska
arbetena som diskursiva konstruktioner, arbeten vilka inte presenterar den enda bilden eller
framställningen av ett fenomen utan som arbeten där en version av världen presenteras, en
version bland många andra alternativ (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Här har termen
reflexivitet använts på olika sätt inom samhällsvetenskapen och kan innebära en rad olika
saker (Hammersley & Atkinson, 2007; Alvesson, 2002). All form av överväganden om
reflexivitet leder likväl till att forskaren tänker på sin egen roll i arbetet och att denne
motiverar forskningsmässiga val (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).
Oavsett hur begreppet reflexivitet används i den moderna samhällsforskningen så är det
gemensamma för de olika tillämpningarna enligt Denscombe (2004) övertygelsen om att det
inte går att uppnå en fullständig objektivitet rörande den sociala världen. Forskaren är en del
av det sociala sammanhanget och kulturen som denne avser att studera och kan inte tillfälligt
kliva ur för att inta en objektiv position. Centralt blir en medvetenhet rörande den mångfald
av föreställningar och innebörder som fångar och omger oss och som hindrar forskaren från
att nå en absolut referenspunkt för sanning eller verklighet (Denscombe, 2004). Utifrån
användandet av reflexivitet på detta sätt blir ett själv-examinerande inslag relevant menar
Alvesson (2002) där enligt Burr (2003) en väg kan vara att börja klargöra personliga och
politiska värderingar och därigenom erbjuda läsaren möjlighet att granska hur forskarjaget
kan ha influerat undersökningen. Här vill jag understryka min lojalitet till de ensamkommande
barnen och mitt intresse för barnens ökade förutsättningar för ett bra liv i Sverige men
samtidigt också mitt vetenskapliga intresse av att studera föreställningar om barnen på
Flashback Forum och analysera dessas trovärdighet utifrån en retorikteoretisk utgångspunkt.
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I linje med Stretmos (2014) formulering beträffande reflexivitet och egen lojalitet vill jag likväl
uppmärksamma att jag - trots mina personliga värderingar och föreställningar - eftersträvade
att balansera min läsning och mitt analysarbete för att behandla olika föreställningar och
bilder av barnen. Om inte så eftersträvades menar jag att Antakis et al. (2003) kritik rörande
att det i diskursanalytiska studier emellanåt selekteras och väljs sida är aktuellt beträffande
mitt förfarande. Men härmed är jag inte frånskriven kritik kring reflexivitet (jag återkommer
till grad av granskning av materialet i Metoddiskussion). Enligt Burr (2003) nöjer sig vissa
forskare med att skriva några rader om sina personliga värderingar medan andra
genomgående beaktar reflexivitet i design och analysarbete. Var jag i författarens grad av
hänsynstagande och beaktande av reflexivitet kan tänkas placeras vet jag inte. Jag har dock
ett antal centrala aspekter kring mitt förfarande att här nedan förtydliga och sedan att vidare
beakta under resultatredovisning och vid diskussion av metod och vidare etiska aspekter.
I linje med socialkonstruktionismens premisser är det för föreliggande studie av vikt att först
och främst påpeka att resultatet i studien inte är en passiv spegling av verkligheten. Hur talet
om ensamkommande barn på Flashback Forum ser ut - vilka diskurser som presenteras
rörande barnen och hur talen och diskurserna retoriskt organiseras - är att betrakta som en
produkt, en konstruktion av mig som undersökare inom ett vetenskapligt sammanhang. För
inbyggt i det socialkonstruktionistiska angreppsättet finns relativismen och ifrågasättandet av
en universell sanning vilket gör att forskaren hamnar i särskilda svårigheter. Utmaningen gäller
hanterandet av varför dennes version eller tolkning skulle vara mer trovärdig än någon annan
version, och häri dilemmat med forskningens giltighet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).
Giltigheten av föreliggande studie har jag initialt sökt belysa genom beskrivning hur talet på
forumet kan ge sociala konsekvenser för barnen. Detta utifrån de digitala rösternas
lättillgänglighet via Internet. Däri också betydelsen av att utsagor granskas sett till
trovärdighet och faktaanspråk vilket ses som undersökningens fruktbarhet, som kanske är det
allra viktigaste kriteriet i bedömningen av en studies validitet enligt Edwards och Potter
(1992). Utsagors retoriska organisering kan teoretiskt, utifrån DAM-modellens (Potter et al.,
1993) retoriska verktyg och syn på en ständig förhandling i vardagssamtal ses besitta
förklaringskraft till att vissa föreställningar ges större utrymme och ifrågasätts i mindre grad i
samtal medan andra utmanas i högre grad. I mina ögon blir här analys av vad det är som bidrar
till detta värdefullt.
Rörande min tolkning och dess trovärdighet ser jag en strävan efter öppenhet eller
genomskinlighet för läsaren som central. Med öppenhet menar jag att utsagor citeras i
resultatavsnittet så läsaren erhåller viss möjlighet att ta ställning till mina tolkningar och
slutsatser i högre grad än om tolkningarna görs utan att något råmaterial presenteras. Då
presenterade retoriska verktyg rörande faktaanspråk och trovärdighet under avsnittet
Teoretiskt ramverk som använts i analysarbetet också gäller föreliggande studies utformning i
allra högsta grad menar jag med öppenhet också användandet av en aktiv subjektsform av mig
som undersökare. Teoretiskt, utifrån bl.a. Edwards och Potters (1992) genomgång av retoriska
verktyg, kan då visserligen mina identifieringar av diskurser på forumet ses mindre trovärdiga
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då jag som ”tyckare” och ”tolkare” frekvent träder fram i texten - en måhända tämligen
förödande egenskap i ett vetenskapligt arbete vars trovärdighet är central - men valet att
skriva fram mig själv betraktar jag som fördelaktigt sett till läsarens ökade medvetenhet kring
att analysen är en version bland många andra alternativa versioner.
Att resultatet, dvs. förekommande diskurser på forumet, skrivs fram som att det är min
uppfattning ser jag som en styrka då de just framstår, i teoretisk mening, som mindre retoriskt
övertygande och därigenom underlättar för kritiska röster gentemot hur talet om
ensamkommande barn förstås i föreliggande studie. Giltigheten med studien ser jag således
bemött med dels argumentationen kring projektets inriktning, dels med att analysen skrivs
fram som en analys, ingen sanning. Arbetet är relevant i mina ögon då jag söker underlätta för
kritiska röster att utmana mina konstruktioner och därigenom i någon mån kunna föra
forskningsfältet kring ensamkommande barn framåt.
Föreställningen jag skriver fram om en konstruerad öppenhet gentemot läsaren ser jag
emellertid just som en föreställning. Den i sig blir till ett retoriskt verktyg. En öppenhet överlag
behöver inte per automatik medföra att en vetenskaplig texts trovärdighet äventyras enligt
min uppfattning. Tvärtom kan öppenheten ge en retorisk effekt av att trovärdigheten i
analyserna är tillfredställande. Gällande just retoriska verktyg bör därför användande av citat
uppmärksammas för föreliggande studie. Citat kan öka genomskinligheten i en studie
(Bergström & Boréus, 2012) men bör också enligt James (2007) betraktas kritisk. Jag menar
att selekterade utsagor som sedan citeras, såsom jag i följande avsnitt valt att strukturera
resultatredovisningen, ger sken av en större öppenhet än vad som faktiskt erbjuds.
Användandet av citat ser jag i hög grad som ett retoriskt verktyg där jag har valt ut vissa
kommentarer från forumet framför andra.
Här vill jag poängtera att ett avsnitt som jag benämner Reflexivitet i sig kan betraktas som en
retorisk strategi att konstruera trovärdighet hos mig som undersökare. Med avsnittet (och det
jag nu uttrycker) följer jag inte bara en vad jag upplever tradition inom diskursanalys att lyfta
fram mig själv som person till viss grad och understryka svårigheterna att se empiri objektivt
utan jag skriver samtidigt in mig själv tillhörande en introspektivt skicklig och intellektuell
grupp undersökare/forskare som är kapabel nog, och djärv därtill, att dissekera den egna
retoriken. Verktyget category entitlement som lyftes i DAM-modellen kan därmed ses nyttjat
av mig som skribent. Med avsnittet Reflexivitet har jag möjlighet att ge sken av att jag beaktar
detsamma med en metakognitiv förmåga där jag på något sätt lyckats se objektivt och kritiskt
på min egen position och tillvägagångssätt. Ett förfarande jag i samma avsnitt just skrivit fram
svårigheten, eller snarare omöjligheten, kring.
Men en retorisk analys av förfarandet med ett avsnitt om reflexivitet begränsas inte till denna
nivå. Precis som meningarna om att avsnittet indikerar en särdeles förmåga hos mig som
undersökare kan dessa meningar i sig ge sken av en än tydligare öppenhet av mig som
undersökare, i form av en nu framskriven kritisk och ödmjuk självgranskning. Ovan avskrev
eller underminerade jag min egen retorik och dess övertygande element. Detta kan i nästa
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steg konstruera bilden av att jag som undersökare trots allt är trovärdig i rollen jag intagit,
även om jag, eller just på grund av detta, försvagat mina egna retoriska verktyg (genom
framskrivandet av ett avsnitt om reflexivitet och sedan granskning av detsamma). Tänkbara
retoriska verktyg och dess ytterligare konsekvenser skulle jag vilja dra än längre och beakta på
en ytterligare nivå i konstruktionen av öppenhet. Jag låter dock, för retorisk slagkraft, Potters
(1996) tankegångar sammanfatta dilemmat. För om föreliggande arbete visar att fakta
konstrueras med retoriska verktyg, hur är det med verktygen som används i studien för att
konstruera fakta att fakta konstrueras av retoriska verktyg? I avsnittet Diskussion ->
Metoddiskussion -> Författarens retoriska val diskuterar jag mitt språkbruk i resultatavsnittet
kopplat till analytisk trovärdighet.
Här vill jag betona att diskussionen om reflexivitet inte enbart ska koncentreras på min
position och mitt agerande rörande analysarbetet. I bakgrunden och i tidigare forskning
motiverades både indirekt och direkt, med retoriska verktyg, den kommande studien utifrån
var forskningsfältet står. Men dess position var min bedömning. Bakgrundsdelens retoriska
organisering kan med andra ord ses betydelsefull för studiens giltighet och i presentation av
tidigare forskning står jag precis som vid analysarbetet bunden till tolkning grundad i den egna
förståelsen. I bakgrundsdelen i min egen studie föreligger dessutom en dubbeltolkning då jag
som undersökare tolkat en forskare som tolkat en text (t.ex. Stretmo, 2014) eller tolkat en
forskare som tolkat ett barn vid en intervju (t.ex. Bryan & Denov, 2011).
Med dubbeltolkningen och bakgrundsdelens inbyggda retoriska nödvändighet för att
utformas på ett särskilt sätt för att motivera studien är föreställningen om reflexivitet i studiet
av ett fenomen minst lika angeläget inom dessa delar vill jag hävda. Där försökte jag betona
forskarnas slutsatser och tolkningar i studier vilka motiverade min egen genom att undvika
användandet av empiriska repertoarer och på så sätt få dessa att framstå som allmängiltiga
sanningar. Detta har dock skett i en balansakt mellan öppenhet och läsvänlighet. Vidare åtgärd
för att skapa en form av öppenhet har varit att jag redovisat för sökord beträffande den
litteratur jag redovisade under avsnittet Tidigare forskning - konstruktionen av
ensamkommande barn. Här har jag visserligen använt mig av sekundärsökningar (Östlundh,
2012) till viss del, vilket jag generellt ser som ett problematiskt förfarande rörande systematik
och transparens.
För att försöka möta problematiken med reflexivitet och det grundläggande problem som
föreligger utifrån de socialkonstruktionistiska premisserna om att kunskap är en
representation av verkligheten som jag valt att förhålla mig till, vände jag mig till Winther
Jørgensen och Phillips (2000) innan jag påbörjade studien. Författarna betonar hur forskaren
måste försöka sätta parentes kring sig själv och sin egen ”kunskap” vid diskursanalys så
forskarens värderingar inte överskuggar analysen. Här fann jag Alvessons (2002) pragmatiska
synsätt kring reflexivitet och den självprövning som denne uttrycker som ett relevant ideal att
eftersträva där min egen ”kunskap” och förståelse i bästa fall kunde utmanas. Att medvetet
och systematiskt försöka betrakta studieobjektet från olika infallsvinklar som Alvesson (2002)
uttrycker arbetsförfarandet, att ompröva tolkningar, röra sig mellan olika uppfattningar av
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materialet och utmana dessa och sig själv, såg jag som värdefullt för föreliggande arbete. Men
också ytterst svårt. I avsnittet Dataanalys beskrev jag hur identifierade teman urskildes men
där nya teman kom att formuleras och tidigare förkastades. Förfarandet bedömer jag går i
linje med Alvessons (2002) pragmatism. Idealet, menar denne, är en medvetenhet om att det
finns fler än ett sätt att förstå ett fenomen och att det sätt som väljs ut kan dölja en än mer
intressant förståelse av det studerade.

Resultat
Syftet med föreliggande studie var att utifrån ett diskurspsykologiskt perspektiv identifiera
olika inom Flashbackforumet förekommande diskurser kring ensamkommande barn, med
avseende på deras retoriska organisering däri diskurserna praktiseras. Frågeställningarna var:
vilken diskurs/vilka diskurser om ensamkommande barn kan urskiljas i samtalstrådarna om
ensamkommande barn på Flashback Forum? samt hur kan utsagorna och
diskursen/diskurserna ses retoriskt organiserade? Med diskurs menade jag utifrån begrepp,
uttrycksformer och beskrivningar ett särskilt sätt att tala om och förstå världen (delar av
världen) som konstruerar ett objekt eller företeelse på ett särskilt sätt. Med retorik avsågs
utsagors förmåga att förefalla förmedla sanning och trovärdighet och hur de organiseras för
att möta motsägande utsagor. I följande avsnitt presenteras analysen av de beskrivningar och
föreställningar om ensamkommande barn som jag menar produceras och ges uttryck för på
forumet.
För att ge en första överskådlig bild av materialet jag arbetat med - i syfte att ge läsaren en
möjlighet att förstå sammanhangen när citat används i avsnittet - presenterar jag inledningsvis
vad de åtta samtalstrådarna på diskussionsforumet överlag behandlar för ämnen.
Framställningen är en förenklad bild av materialet vilken bör göras och utläsas med
försiktighet. Bestämda sätt att tala om och förstå världen kopplat till ensamkommande barn
är inte tydligt avgränsade till specifika samtal utan diskurserna förekom i olika sammanhang
och används om vartannat även om rubrikerna indikerar ett tämligen avgränsat samtalsämne
eller möjligen diskurs. Jag väljer således inte att redovisa hur rubrikerna i de åtta
samtalstrådarna lyder för att ge en bild av samtalsinnehåll utan väljer att presentera vad jag
uppfattar att samtalen på ett övergripande plan handlar om.
Ett av samtalen behandlar en specifik situation där ett ensamkommande barn uppges ha
hoppat från ett fönster efter att ha fått avslag på sin asylsanökan. Diskussionen handlar om
efterföljande händelse rörande hur närvarande ambulanspersonals agerande varit lämpligt
och hur händelsen har gestaltats i media. Tre av samtalen behandlar våldtäktsfall där
ensamkommande beskrivs som (misstänkta) förövare i diskussionerna. Två samtalstrådar
behandlar hur personal på boenden/yrkespersoner kring ensamkommande uppges ha haft
sex med ensamkommande. En tråd handlar om en debattartikel ett ensamkommande barn
uppges ha skrivit, men där vem som verkligen skrivit artikeln och trovärdigheten i densamma
diskuteras. Återstående samtalstråd är en mer öppen diskussion där erfarenheter kring
barnen efterfrågas och diskuteras. Beträffande var samtalen återfinns på forumet, vilka
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hittades genom forumets sökfunktion som jag redovisade under rubriken Sökfunktionen på
forumet, är samtalstrådarna inplacerade under ämnesområdena - vilka benämns forum på
forumet: Integration och invandring samt Aktuella brott och kriminalfall. Samtalsepisoderna i
de åtta samtalstrådarna som valdes ut för analys hade ägt rum som mest över två dagar och
visades spänna över tidsintervallet 2009-01-19 till 2013-11-10.
Diskurserna som jag identifierat på forumet har jag benämnt de vuxna, barnen,
våldtäktsmännen, de särbehandlade, de sexuellt utsatta samt diskursen om det biologiska
manliga könet (♂). Med nedan modells utformning (se modell 1) görs försök att illustrera hur
diskurser går in i varandra och nyttjas28 parallellt i talen29 på forumet. Talen bygger på de olika
diskurserna i olika skeenden och används som resurser i argumentationer om och i
konstruktionerna av ensamkommande parallellt. Med modellen vill jag visa att diskurserna
inte praktiseras, dvs. används i talen, utifrån skarpa gränsdragningar diskurserna emellan.
Detta visas genom att diskurserna inte placerats inom egna avgränsade rutor i cirkeln utan
presenteras som ”lösa” fristående förståelseramar vilka lätt kan gå samman i talen.
En enda avgränsning är relevant att tala om rörande
resultatet, vilken är kontexten, dvs. de utvalda
samtalstrådarna på forumet. Kontexten illustreras
med den omgivande cirkeln i modellen.
Diskursernas placering i modellen ska inte förstås
som om deras placering gentemot varandra
förmedlar ett mönster i den diskursiva praktiken
och hur diskurserna tillsammans nyttjas.
Diskurserna hade lika gärna kunnat byta plats i
modellen eller tillsammans bildat ett annat
mönster. Undantaget här är diskursen som står
markerat med symbolen ♂ i centrum av cirkeln med
vilken jag vill förmedla en specifik aspekt med dess
placering. Diskursen är placerad centralt då jag
finner de övriga fem diskurserna koncentrerade - mobiliserade - kring det biologiskt manliga
könet hos ensamkommande barn.
Diskurserna som jag identifierat, dvs. de som utgör min version av vilka föreställningar och
särskilda sätt att tala om och förstå världen som förekommer på forumet, benämner jag som
nämnts tidigare de vuxna, barnen, våldtäktsmännen, de särbehandlade, de sexuellt utsatta
samt diskursen om det biologiska manliga könet. De två förstnämnda diskurserna inkluderas
för enkelhetens skull i de gemensamma vad jag benämner åldersdiskurserna, vilka emellanåt
kommer att refereras till i resultatavsnittet. Redovisningen av diskurserna kommer att ske i

28

I resultatavsnittet förekommer både nyttjas och utnyttjas, jag menar med dessa samma sak som används. Jag
har uttryckt mig med olika begrepp för att undvika ett alltför enformigt och upprepande språkbruk.
29
Med talen menar jag de skrivna orden i samtalen på forumet.
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ordningen de har presenterats hittills, under respektive rubrik. Diskursen kring det manliga
biologiska könet redovisas sist då jag menar att diskursen berör samtliga tidigare redovisade
diskurser och deras sätt att förstå och tala om barnen samt barnens kontextuella
förutsättningar. Placeringen av diskursen som avslutning på avsnittet görs då läsaren tagit del
av övriga diskursers uttrycksformer vilket jag bedömer underlättar läsningen av hur jag menar
att diskursen om det biologiskt manliga könet är återkommande i talet om ensamkommande.
Inledningsvis presenterar jag diskurserna sett till dess innehåll, dvs. vilka bilder av barnen som
artikuleras och genom vilka uttrycksformer detta görs. Här besvaras således studiens första
frågeställning. Därefter redovisas respektive diskurs retoriska organisering sett till hur utsagor,
vilka ger uttryck för diskurserna, organiseras. Redovisningen sker under rubrikerna Retorik i
den diskursiva praktiken, rubriker tillhörande respektive diskurs. Här besvaras studiens andra
frågeställning. Uppdelningen rörande besvarande av första respektive andra frågeställningen
har gjorts så långt den varit möjlig vill jag tillägga. Retoriska verktyg berörs i viss grad även när
diskursernas innehåll behandlas men för att ge en struktur och tydlighet i relation till studiens
frågeställningar när respektive fokuseras har jag delat upp så långt jag funnit det möjligt att så
göra. Egna avsnitt för utsagors retoriska organisering tillhörande varje diskurs föreligger med
undantag för åldersdiskursernas organisering. Den retoriska organiseringen i dessa
presenteras gemensamt inom avsnittet Retorik i de diskursiva praktikerna, där jag valt ett
gemensamt avsnitt för att illustrera - den gemensamma centreringen ålder till trots spänningen i talet om ålder och dilemmat med fakta som visas på forumet. Spänningen ser jag
blir tydlig när jag väljer att diskutera retorisk organisering under ett gemensamt avsnitt.
Som nämndes i samband med att etiska aspekter diskuterades har jag vid användandet av
citat valt att ersätta information om personer och ortsnamn som framträder i dessa med
bokstaven X. Jag önskade inte att sprida information om personer vidare och jag bedömde
inte heller att informationen skulle tillföra min analys något. Rörande citat har jag vid enstaka
fall valt att tillföra annan information för att erbjuda läsaren förståelse om vad utsagan
behandlar. Informationen är placerad inom parentes och markeras med att det är C:s
kommentar, med andra ord min egen kommentar, som gjorts. Observera här att andra
parenteser kan förekomma i citaten men då det inte står skrivit C:s kommentar är dessa alltså
parenteser som skribenterna30 på forumet själva gjort i sina inlägg. Citat från samtalstrådarna
redovisas ordagrant. Inga ändringar har gjorts frånsett ovan nämnda rörande
personnamn/andra namn. Citaten är kursiverade både när de presenteras som fristående
blockcitat och i löpande text. Kursiveringar förekommer även när jag som författare betonar
eller understryker aspekter i mina resonemang. Vid fall då jag som författare inte tar fullt
ansvar för uttryck då jag betecknar företeelser som tillfälliga konstruktioner i samtalen
markeras detta med enkla citationstecken.

30

Skribenterna använder jag genomgående i resultatavsnittet om personerna som skrivit inlägg på forumet.
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Diskursen om de vuxna
I samtalen på Flashback Forum diskuteras och berörs ensamkommande barns åldrar frekvent.
Detta praktiseras delvis genom vad jag benämner diskursen om de vuxna och delvis genom
diskursen om barnen. Den förstnämnda - vuxendiskursen - präglas av ett tydligt ifrågasättande
av föreställningen kring ensamkommande barn som barn där deras åldrar betraktas som
fiktiva siffror. Diskursen kännetecknas enligt min bedömning av utsagor där citationstecken
frekvent används över barn där ensamkommande ”barnen”, ”barnet”, ”barn”,
flykting”barnen” används:
Är det nån som vet mer, från vilket boende kommer de ensamkommande "barnen" ifrån. Namn? Bilder?
Flykting"barnen" gjorde medgivanden och ledsagaren förklarade att de ensamkommande innan besöket på
badhuset t o m gått igenom svenska seder och bruk, …31

Nyttjandet av citationstecknen förstår jag som en protest mot att använda barnet som
uttrycksform, dvs. barnet framskrivet utan citationstecken, då användningen skulle indikera
att det ensamkommande barnet faktiskt finns eller att utsagorna görs i syfte att hävda
gruppens existens. Jag urskiljer en handling med uttrycksformen där ett avståndstagande till
erkännande att det verkligen rör sig om barn som kommer till Sverige sker, vilka sedan faller
inom kategorin ensamkommande barn. Citationstecknen indikerar att barnet är påhittat, det
ensamkommande barnets existens förnekas i diskursen och i själva verket rör det sig om vuxna
individer som det samtalas kring. En cynisk inställning gentemot vad som karakteriseras som
en konstruktion av de så kallade barnen skrivs fram:
Oavsett om de är 30, 24 eller 21 år så är vi utsatta för bedrägerier. Barn är man om man är under 18 år sedan är man vuxen.
Eftersom ”barnet” antagligen är 25-30 år så är det nog ingen fara rent åldersmässigt, men äckligt är det…

Inom vuxendiskursen betraktar jag även benämningar som äldre herrar, ensamstående män
och kvinnor, övervuxen, tjugoårig snubbe och skäggbarn32 nyttjas. Någon uttalad definition av
benämningen skäggbarn är svår att finna men i diskussioner om barnens åldrar där belägg
eller bevis ombeds presenteras för att barnen i själva verket skulle vara vuxna i 30-årsåldern
används argument för att de har skägg. När ensamkommandebluffen och bluffenomenet
ensamkommande flyktingbarn lyfts i utsagor artikuleras därtill dessa skäggiga pojkar, vilket
jag förstår görs för att understryka bluffen, dvs. bedrägeriet rörande ålder och barnepitetet.
Nyttjandet av bluffen indikerar att det ensamkommande barnet inte existerar. Barnens
utseende enligt skribenternas egna vittnesmål ställs inom vuxendiskursen mot beteckningen
barn, där beteckningen barn skrivs fram som orimlig:
Jag har själv sett några av flyktingbarnen och alla jag sett ser ut att vara runt - lite över 20 till upp emot lite
över 30.

31

Utsagan behandlar samtal där ensamkommande påstås begått sexuella övergrepp på flickor på ett badhus.
Exempel på utsagor där skäggbarn används: Skäggbarn som vanligt. Samtliga sitter i arresten i X (ortsnamn,
C:s kommentar) nu. Måste väl invänta tolk innan förhör kan hållas, och 32 år är nog skäggbarnets riktiga ålder
också.
32
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Jo tack jag ser dem också, […] för så där ser man inte ut när man är 16-17 år. Utomlands funkar inte
ensamkommandebluffen.

Ovan används upplevelser och minnesbilder av ensamkommande för att skapa trovärdighet
kring vuxendiskursen. Utifrån diskurspsykologisk ansats kan dessa inte bara ses nyttjade för
att stärka trovärdigheten utan även ses skapas i den diskursiva praktiken för ändamålet.
Minnesbilderna konstrueras diskursivt för att verka i talarnas riktning att stärka diskursens
legitimitet. Här jämförs de ensamkommande barnens utseende mot referensbarn vilka inte
uttalas men inbegrips i man. Efter ålder i sistnämnda utsaga ovan återkommer också bilden
av en omfattande bluff, där trovärdigheten i kategorin ensamkommande barn angrips. Vid
tillfälle ifrågasätts även barnens ålder utifrån utseende men här inte sett till skribentens egna
vittnesmål som handlar till att underminera trovärdigheten i barndiskursen, utan utifrån
odontologiska argument:
Det är inte sällan flyktingar som påstås vara 11-12 år uppvisar fyra helt färdigutväxta visdomständer (vilka
normalt inte bryter igenom förrän man fyllt 20, och inte helt sällan 25.)

Barnens, eller snarare ”barnens” åldrar, ses orimliga och som grupp placeras barnen
tillhörande vuxenkategorin. Stora diskrepanser på barnens angivna och verkliga åldrar
artikuleras och orsaker till att de ensamkommande barnens åldrar inte stämmer överens med
barnens biologiska förklaras genom praktiserandet av vuxendiskursen med konstruktionen
om den strategiske flyktingens motiv, den bluffande asylsökande som söker ett gratisliv33 i
Sverige, det aktiva subjektet som är väl införstått med asylprocessen och som agerar därefter
för egen vinning:
Inte ett ord om denna händelse i ordinarie svensk media. Varför? Jo, för att de misstänkta gärningsmännen
är såkallade ensamkommande "barn" (i verkligheten unga män i övre tonåren som i många fall ljuger om
sin ålder för att erhålla asyl - detta bevisat i alla länder som utför ålderskontroller på de som anländer, vilket
i Sverige anses för känsligt).
Är det bara jag som tolkar texten som att han sökte asyl i Sverige som 'ensamkommande barn', men råkade
avslöjas som vuxen av österrikiska register?34

Även om en uppenbar diskrepans inom vuxendiskursen råder där jag inte finner någon
egentlig definition om vem som är barn och vem som är vuxen ses epitetet barn som
missvisande vill jag mena. När den missvisande uppgiften om ålder tillskrivs ”barnens” aktiva
strategiska agerande - som i de senare citaten ovan där ett motiv till agerandet presenteras urskiljer jag hur vuxendiskursen får konsekvensen att ensamkommande barn som grupp blir
till lögnare då de är medvetna om de falska uppgifterna de uppger vilka lämnas utifrån
baktankar om att dra fördelar av den vilseledande informationen (längre citat ovan öppnar
dock för att även ett barn enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (SFS 1994:137) är
en lögnare, detta parallellt med epitetet män och ”barn” används). ”Barnen” blir genom talen
till falska människor som inte skall bli trodda, som inte skall litas på. Ensamkommande barn

33

I tråden där erfarenheter om ensamkommande barn efterlyses uttrycker trådskaparen: Men hur lyckas dessa
bluffasylanter söka ett gratisliv i Sverige?
34
Utsagan behandlar en debattartikel där författaren till artikeln påstås vara ensamkommande. Skribenten
skriver här fram sin tolkning av artikeln.
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blir till personer som har till avsikt - och som också lyckas - lura till sig fördelar ifråga om
uppehållstillstånd i Sverige. Individerna tilldelas agens av att agera utifrån att inte vilja bli
avslöjade. Motivet bakom agerandet i utsagan ovan blir att de ensamkommande söker asyl,
asyl som skrivs fram som lättare att erhålla om personen är ung. Motivet uttrycks med
empirisk repertoar (Potter, 1996) där talaren är passiv och endast förefaller förmedla
sanningen om de så kallade ensamkommande barnens aktörskap.
Vuxendiskursen verkar inte enbart enligt min bedömning för att skuldbelägga och konstruera
den enskilde personen som lögnare som skall misstros och ses suspekt, där bluffen tillskrevs
den enskilde individens skicklighet som agerandes på egen hand i mottagarlandet. I samtalen
på forumet urskiljer jag också en öppning för en annan lögnare. Barnen påstår sig inte bara
vara 11-12 år som i ovanstående citat om visdomständer, de påstås nämligen också vara barn.
Påstås öppnar för att en ytterligare aktör är inblandad i mina ögon där någon eventuellt påstår
åt barnen eller i alla fall hjälper dem, eller ”barnen” i detta fall. Ett mer omfattande och
systematiserat åldersfusk och bedrägeri lyfts därmed på forumet. Allmänheten är bedragen
och bluffen om de ensamkommande ”barnen” diskuteras som utövat på myndighetsnivå där
någon medvetet undanhåller information om ensamkommande. Här menar jag att
vuxendiskursen får till konsekvens att ensamkommande ses särbehandlade (diskursen om de
särbehandlade redovisas senare) när diskursen motiverar en ökad testning av de
ensamkommandes åldrar, ett förfarande som tillika konstrueras som tillförlitligt:
Oavsett om de är 30, 24 eller 21 år så är vi utsatta för bedrägerier. Barn är man om man är under 18 år sedan är man vuxen. Med tanke på att dessa parasiter kostar mer än 750 000 kr/år att föda och gulla med
måste denna verksamhet upphöra. Vad får en svensk ungdom eller pensionär kosta? Att bedrägeriet är väl
känt kan man läsa i följande: [---] Migrationsverket är alltså medvetna om att barnen är upp till 24 år. Man
meddelar också detta till kommunerna. De enda som skall hållas ovetande är vi - som betalar för det! Det
vore roligt att höra hur valserna går på ett sånt här möte - är någon förvånad eller protesterar mot
bedrägeriet? Med tanke på de resurser som går till barnen är ju detta ett stort ekonomiskt bedrägeri.
Det är ganska enkelt att biologiskt ålderbestämma någon eller ta reda på släktskap, men det är metoder
som migrationsverket vägrar att utnyttja: man häpnar, vad är det för fel på att ta reda på sanningen?

En alternativ tolkning av uttrycksformen ”barnen” som utmanar min egen tolkning anser jag
är relevant att lyfta. Möjligen behöver inte användningen av ”barnen”, där barnen omges av
citationstecken, förstås som om den utmanar individernas biologiska ålder sett till epitetet
barn. Istället används den eventuellt - och enbart - för att belysa det besynnerliga med
användandet av epitetet barn sett till ensamkommandes utseende som lyfts ovan, dvs. det
konstiga att individerna betecknas som barn utifrån hur de ser ut. Med detta skulle ”barnen”
på så sätt ändå kunna vara barn i skribenternas mening men att citationstecknen åsyftar att
poängtera att skribenternas syn på hur ett barn ser ut har utmanats. Begreppet barn skulle då
med andra ord vara flexibelt där den nyfunna kunskapen sett till hur personer inom kategorin
barn ser ut markeras med ”barn”.
Utifrån användningen av ”barn” i samtalstrådarna utläser jag emellertid en annan handling
med språkbruket. Min förståelse av användningen är att uttrycksformen indikerar att
ensamkommande inte ses tillhöra kategorin barn utan vad jag benämner kategorin vuxna.
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Termen vuxna förekommer i samtalen där samtidigt uttrycksformen ”barnen” ges plats utan
någon form av konfrontationer eller konflikter mellan dessa uppstår vad jag upplever. Det
finns med andra ord en tillåtelse i vad som får uttryckas. ”Barnen” indikerar också en
förhållandevis hög ålder i samtalen menar jag (t.ex. Eftersom ”barnet” antagligen är 25-30 år
så är det nog ingen fara rent åldersmässigt, men äckligt är det…, och Det är inte sällan
flyktingar som påstås vara 11-12 år uppvisar fyra helt färdigutväxta visdomständer (vilka
normalt inte bryter igenom förrän man fyllt 20, och inte helt sällan 25.) Problemet är att när
"barnet" kommer till Sverige görs en hälsoundersökning av en allmänläkare. Denna ska även
åldersbestämma personen i fråga, vilket är väldigt svårt utan att göra en skelettröntgen.). Jag
läser alltså in en närvaro av de vuxna utifrån de artikulerade åldrarna i dessa utsagor, där
”barnen” används i samma uttalanden.
I tidigare citerad utsaga Är det bara jag som tolkar texten som att han sökte asyl i Sverige som
'ensamkommande barn', men råkade avslöjas som vuxen av österrikiska register? finner jag
förvisso enkla citationstecken och dessa placerade även kring ensamkommande och inte
enbart barn, men jag tolkar det som att det är barnet som utmanas i utsagan och inte dennes
kategoritillhörighet ensamkommande. Efter skribentens men följer en invändning som ges
uttryck av vuxen, en invändning som jag utläser riktas mot barnet som inbegripits inom de
enkla citationstecknen och som förekommit uttrycksformen men. Min tolkning är med detta
sammantaget således inte att skribenterna vill skriva fram att deras förståelseramar för hur
ett barn ser ut är satt på spel i samtalen och att dessa har vidgats, vilket de ger uttryck för
genom ”barnen” och ”barnet”. Istället är min tolkning att det som står på spel är att kategorin
barn inte bara ses konstig utan även orimlig i sammanhangen där ensamkommande
diskuteras. Barnen ses fiktiva och som personer tillhörande en annan kategori, en kategori
som jag benämner vuxenkategorin.

Diskursen om barnen
Som motbild till det vad jag vill mena utbredda talet om de vuxna identifierar jag diskursen
om barnen på forumet. I barndiskursen diskuteras ensamkommande barn som tonåringar och
som ensamma små barn, små barn, lilla barnet, ungen, grabben och pojkarna.
Extremfallsformuleringarna (Edwards & Potter, 1992; Lindgren, 2006) små och lilla ser jag
nyttjade för att betona att det verkligen rör sig om barn och inte vuxna i de olika
sammanhangen som berörs. Som nämnts tidigare används olika diskurser parallellt med
varandra i argumenteringar och i konstruktionerna av ensamkommande barn på forumet och
vanligt enligt min uppfattning är att diskursen om barnen utövas som retoriskt verktyg inom
diskursen om de sexuellt utsatta, vilken presenteras senare. Det lilla barnet förefaller i
sammanhanget ha funktionen att åskådliggöra det utnyttjade, oskyddade barnet som i
egenskap av sin ringa ålder och därmed beroendeställning på boenden för barnen har haft
svårt att säga nej till personal som utnyttjat dem sexuellt. På grund av barnens utsatta position
ger den konsekvensen att arbetet med barnen är viktigt:
Det chockade lilla barnet får allt stöd det behöver […]
Flyktingbarnen ska prioriteras!
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Sett till retorisk organisering när barndiskursen praktiseras ser jag verktygen av
extremfallsformuleringar utnyttjade utifrån användarnas vetskap om att ensamkommande
också omges av en vuxendiskurs. Formuleringar som lilla och små barn ger tyngd åt utlåtanden
att det inte enbart rör sig om barn utan om mycket unga barn där diskursen tydligt särskiljs
genom de extrema formuleringarna från talet om de vuxna. Egna erfarenheter åberopas,
konstrueras möjligen, där empirisk repertoar bygger upp trovärdighet i utsagorna av barnen
som är något:
Jag har ett sådant (boende, C:s kommentar) några stenkast bort från mig……….åldern är mellan 14 till 18 år
på dessa små missförstådda värstingar .

Jag finner inom den diskursiva praktiken om utsatthet hur talet om barnen vid tillfälle
rättfärdigas genom logiskt resonemang som jag menar artikuleras för att stärka bilden av att
det verkligen är barn och inte vuxna det rör sig om i samtalstrådarna. Boendeform ses här som
tillräcklig indikator på att de rör sig om barn, inte vuxna:
Är det fråga om ett barn så är det ju en pedofil vi har att göra med… Och eftersom det var på ett
transitboende för just flyktingbarn så är det ju ett solklart fall.35

Trots de vad jag identifierar uppenbara skillnaderna mellan vuxen- och barndiskursen
förefaller dessa inom talet om just barnens utsatthet inte utgöra omedelbara brytpunkter i
samtalen då sätten att tala om barnen förs samman. Diskursen om den vuxne kan nyttjas av
talarna med benämningar som skäggbarn och äldre herrar där det fiktiva ”barnet” centreras
i talet samtidigt som samtalen fortskrider utan att en direkt konfrontation med barndiskursens
små barn och 16-åringar syns problematisera kommunikationen. Samma talare kan också
nyttja båda diskurserna parallellt där den minderårige lyfts samtidigt som den vuxne tydligt
skrivs fram:
Inte batikhäxan i fråga, men väl en batikhäxa som visar hur synen på dessa äldre herrar är: (sedan en länk
inkopierad, C:s kommentar) Kan det här vara mer vanligt förekommande än folk tror? Borde inte brottet
vara synnerligen grovt då det är små barn det rör sig om? 36
Mörkertalet för hur många skäggbarn som utnyttjas är säkerligen stort, både på sådana här skäggbarnhem
och hemma hos alla psykfall som härbergerar skäggbarn och papperslösa.
Han är 17 år (antagligen +10) gammal [---]

Med den empiriska repertoaren i sistnämnda utsaga ovan vill jag dels belysa den svårdragna
gränsen mellan åldersdiskurserna - vilket illustrerades i modellen inledningsvis med att de inte
är placerade inom avgränsade och ändliga rutor i cirkeln utan enbart gestaltas som fristående
lösa begrepp - och dels belysa en särskilt intressant retorik sett till trovärdighet. Med han är
17 år gammal konstateras en sanning, skribenten är genom den empiriska repertoaren passiv
och utsagan förefaller presentera fakta om det ensamkommande barnet för läsare på
forumet. Vederbörande är 17 år, dvs. det ensamkommande barnet enligt definition av SFS
1994:137 framträder här. Hur skribenten har kunskapen framgår inte men frågan om hur

35
36

Utsagan sker i sammanhang där ensamkommande barn påstås ha blivit utsatt för sexuellt övergrepp.
Utsagan sker i sammanhang där ensamkommande barn påstås ha blivit utsatt för sexuellt övergrepp.
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denne erhållit kunskapen blir heller inte intressant då skribenten exkluderas i talet med en
objektiv modalitet i språket. Skribenten tycks bara förmedla verkligheten.
Samtidigt utmanar skribenten trovärdigheten i det egna konstaterandet. Utmaningen sker
genom att tillägga antagligen +10 inom parentes, vilket medför att är 17 år plötsligt inte säger
särskilt mycket om vederbörandes ålder då denne antagligen, troligen, är 10 år äldre. I
meningen kan, i alla fall utifrån lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (SFS 1994:137),
barnet och den vuxne artikuleras på samma gång. Innebörden av är blir här svårtolkat menar
jag där det kan ses som att skribenten helt överger konstaterandet är genom att det
ensamkommande barnet antagligen är 10 år äldre, dvs. förmodligen 27 år. Är var med andra
ord aldrig troligt ens från första början. Ett annat alternativ är att är inte åsyftar en verklig
ålder utan vad vederbörande (den ensamkommande) uppgett för ålder, en föreställning som
berörts angående diskursen om de vuxna. Verklig ålder belyser jag närmare nedan nu när båda
talen om ensamkommandes åldrar presenterats. Här vill jag åskådliggöra hur talen retoriskt
organiseras och hur organiseringen kan ses som resultat av interaktionerna i samtalen.

Retorik i de diskursiva praktikerna
Med begreppet ungdom och utsagan för att de misstänka gärningsmännen är såkallade
ensamkommande ”barn” (i verkligheten unga män i övre tonåren som i många fall ljuger om
sin ålder) föreligger en ibland diffus gränsdragning mellan de båda praktiserade
åldersdiskurserna på forumet. I alla fall utifrån lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (SFS
1994:137). Barn och vuxna är stundtals oklara och flytande begrepp i talen där de ibland
förefaller användas av samma talare. Då jag urskiljer tämligen skilda sätt att uttrycka sig om
ensamkommande och vid ett tydligt tillfälle i materialet även finner att det händer något
särskilt i samtalet, som om det uppstår ett plötsligt hinder i kommunikationen och svårigheter
för skribenterna att fortsätta samtalet på samma vis, tolkar jag det ändock som om det rör sig
om två olika diskurser om ålder. Diskurser som går att särskilja.
Sett till definitionen jag utgår från i studien av diskurs som utifrån uppsättning begrepp,
uttrycksformer och beskrivningar särskilda sätt att tala om och förstå världen (delar av
världen) som konstruerar ett objekt eller företeelse, menar jag att de olika uttrycksformerna
av ensamkommande som presenterats ovan motiverar att talet om ålder särskiljs inom två
praktiker. Vuxendiskursens äldre herrar, ensamstående män och kvinnor, övervuxen, tjugoårig
snubbe, skäggbarn och ”barnen” indikerar vad jag benämner vuxna personer jämfört med
sättet att prata om ensamkommande som små barn, lilla barnet, ungen, vilken jag valt att
urskilja som barndiskursen.
På forumet uppstår en tydlig situation där interaktionen enligt min bedömning uppenbart
låser sig eller att något plötsligt går fel i kommunikationen. Winther Jørgensen och Phillips
(2000) menar att dessa tillfällen kan förstås som tecken på så kallade krispunkter, dvs. tillfällen
då konflikter mellan just olika diskurser uppstått i samtalen. Här blir min tolkning att temat
ålder är den centrala förhandlingsfrågan som står på spel där talet om barnet utmanas av
vuxendiskursen och vice versa. Här blir hanteringen av dilemmat med fakta och intresse
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centralt i min analys. Initialt var min tolkning att jag identifierat två krispunkter i materialet
men där jag senare kom att betvivla min ena tolkning till viss grad. Nedan presenterar jag först
likväl den punkt jag ändrade min tolkning av. Jag vill här visa att om punkten inte indikerar en
krispunkt mellan diskurserna så synliggörs en kritisk punkt i vuxendiskursen, vilken också ger
konsekvenser i samtalet där retoriken i den diskursiva praktiken blev intressant för analys.
Kritisk punkt - konflikt i vuxendiskursen
Den första kritiska punktens synliggörande uppfattar jag har sitt ursprung i ett av samtalens
förstainlägg, där trådskaparen37 skriver ett tämligen långt inlägg med flertalet frågor och där
ett konstaterande rörande ålder artikuleras:
Vad är detta för bluffenomen? Bara termen "ensamkommande flyktingbarn" är ju high alert PK. Era
erfarenheter om detta fenomen? Var bor de? Hur ser dessa boenden ut? Vilka jobbar där? Vad göra dessa
"ensamkommande flyktingbarn" på dagarna? Var kommer de ifrån? Hur mycket kostar detta kommunerna?
Är detta det sista sättet för sossarna att ösa in ÄNNU mer "asylinvandrare" dvs bidragstagare? Hur tar sig
dessa individer ända till Sverige? Vilka finansierar detta? Hur kontrolleras dessas ID? DNA-tester?
Fingeravtryck? Vilka myndighetspersoner sköter denna kontroll? Hur ser kontrollkedjan ut? Uppföljning på
verksamheten? Vart tar dessa vägen? Vad jobbar de med? Hur ser sökningsfrekvensen hos detta klientel ut?
Generellt är ett "ensamkommande flyktingbarn" i 25-30 års åldern och med muslimsk bakgrund. Det vet
alla, tom Mona. Men hur lyckas dessa bluffasylanter söka ett gratisliv i Sverige? Hur är det möjligt?

I ovanstående citat kan flertalet föreställningar om ensamkommande utläsas - bland dem
relevansen av övervakande kontrollerande inslag. I sammanhanget är det just konstaterandet
beträffande ensamkommandes åldrar jag riktar fokus på, dvs. meningen Generellt är ett
"ensamkommande flyktingbarn" i 25-30 års åldern och med muslimsk bakgrund. Det vet alla.
Citationstecken över ”ensamkommande flyktingbarn”, vilket är konsekvent genom hela
utsagan, kan indikera att uttalandet behandlar just fenomenet ensamkommande flyktingbarn,
med andra ord ett förtydligande från skribentens sida. Jag utläser dock att något annat står
på spel i sammanhanget där utsagan inte är så neutral som den kan förefalla och enbart
inbegriper ett förtydligande i form av citationstecken från skribentens sida. Jag ser det först
som att citationstecknen över ”ensamkommande flyktingbarn” understryker konstruktionen
av hela kategorin. Tolkningen anser jag rimlig då trådskaparen döpt tråden till Största bluffen
sen den s. k ”asylinvandringen”, ”ensamkommande barn”. Erfarenheter?
I vidare analys blir det för mig dock specifikt ”barnen”, dvs. de påhittade barnen i
ensamkommande barnkategorin, som utmanas och skrivs fram i utsagan. Tolkningen görs då
inlägget till allra största del består av frågor om ensamkommande barn rörande bland annat
var dom bor, vad de kostar, vad de jobbar med m.fl., förutom när det just kommer till ålder.
Här konstaterar skribenten istället något och jag förstår det som att vuxendiskursen
praktiseras. En diskurs som i sammanhanget erbjuder svar. Empirisk repertoar nyttjas i
utsagan om ålder där ensamkommande är och med extremfallsformuleringen alla vet
konstrueras en konsensus av skribenten. Alla är överens om att ”barnen” egentligen är
individer i 23-30 årsåldern - vad jag benämner vuxna individer - och med samförståndet
37

Med trådskaparen menar jag den skribent som gjort första inlägget i samtalet, i samtalstråden, vilken är den
person som så vitt jag förstår också formulerat rubriken på samtalet (se fotnot 27). Trådskaparen använder jag
på flera ställen i resultatavsnittet.
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understryks realiteten om en mycket homogen grupp (vuxna) som går under benämningen
ensamkommande barn. I inlägg direkt efter, varpå ovanstående utsaga om just barnens ålder
citeras, illustreras en tydlig krispunkt i samtalet där den tidigare empiriska repertoaren om
barnen nu grundligt konfronteras:
Ursprungligen postat av X
Generellt är ett "ensamkommande flyktingbarn" i 25-30 års åldern och med muslimsk bakgrund. Det vet
alla, tom Mona.
Jävla skitsnack, bara för att du är ett litet rasistiskt kräk så ska du inte inbilla dig att dina fördomar är nån
sorts sanning! Bevisa att ett enda flyktingbarn visat sig vara 25-30 år. Nej alltså inte att dom bara varit 18
- 24 år utan att dom varit 25-30 år! Seså, eftersom du påstår att det är så "generellt" och att "alla" vet det
så måste det ju finnas belägg! Seså fram med beläggen, jag väntar! […] Eller ljuger du? Jaja, det enda du
och dina små rasist-kompisar kommer komma med är ju bortförklaringar, ni ljuger ju jämt. Det är ju naturligt
för er!

En förändring i stil eller svårighet att fortskrida samtalet, vilket kan indikera en konflikt mellan
olika diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000), vill jag här hävda är uppenbar. Något står
på spel i samtalet och ålder förefaller stå under förhandling. Den tidigare använda empiriska
repertoaren konfronteras kraftigt med att subjektet bakom utsagan lyfts fram - tvingas fram med personliga pronomen du. Med citationstecken kring ”generellt” åberopas skribentens
(trådskaparens) konstruktion av sanning, allomfattande bilder ifrågasätts och
extremfallsformuleringen ”alla” som jag ovan analyserade som retoriskt verktyg vänds nu
tillbaka mot trådskaparen, uttryckt inom citationstecken. Belägg och bevis efterlyses.
Beläggen borde vara enkla att finna då det tydligen är så generellt att ”alla” vet om det menar
den senare skribenten. Trådskaparens försök att dölja subjektet bakom språkdräkten med det
passiva objektet som lät empirin tala, som gav sken av att artikulera hur verkligheten är,
förefaller inte ha lyckats. Krisen i samtalet är tydlig vill jag hävda. Jävla skitsnack indikerar att
något inte står enat i talet om ensamkommande. Som tidigare nämnts är min bedömning här
att det är frågan om specifikt ålder som står på spel. Men frågan är mellan vilka
föreställningar?
Som tidigare nämndes angående min reviderade analys av den krispunkten går det att
ifrågasätta om det verkligen rör sig om en krispunkt mellan åldersdiskurserna ovan. Vilket
alltså var min initiala uppfattning utifrån den tydliga konfrontationen och vändningen i talet
som jag utläste. Men barnet - i alla fall inte enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
(SFS 1994:137) definition som barn under 18 år - åberopas trots allt inte i utsagan. Termen
barn nyttjas inte. Istället är det 18-24-åringar som nämns tillsammans med den påstådda 2530-årsintervallet som trådskaparen presenterande genom empirisk repertoar. Här går det att
förstå den plötsliga förändringen och spänningen i samtalet som det rör sig om två olika
diskurser som drabbar samman om ålder men också som om det enbart rör sig om en
konfrontation eller förhandling i vuxendiskursen. Tolkningen jag finner mest trovärdig är just
att det rör sig om en förhandling i vuxendiskursen, en vad jag vill benämna kritisk punkt i
diskursen där barndiskursen inte förefaller närvarande i talen.
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Vidare poängteras subjektets fördomar i utsagan ovan. Det personliga intresset bakom att vilja
framställa omvärlden på ett särskilt sätt, det som enligt diskurspsykologisk ansats är av
betydelse för talaren i interaktion att lyckas dölja där annars den egna konstruktionen och
manipulationen av verklighetsbeskrivningen riskerar att undermineras och utmanas (Edwards
& Potter, 1992), uppmärksammas inte bara utan ges därtill förklaringar. Subjektet
(trådskaparen) bakom den empiriska repertoaren tillskrivs egenskap av att vara ett kräk med
rasistiska åsikter - således önskar denne illustrera världen på ett särskilt sätt som går i linje
med dennes syn på ålder och som samtidigt legitimerar den rasistiska föreställningen. Initialt
upplever jag det inte som om det är trådskaparens spridning av den falska bilden som
poängteras, det är trådskaparens inbillning inför det egna jaget som åberopas, dvs. hur denne
förefaller övertala sig själv föreställningen om de ensamkommandes höga åldrar. Således
beskylls inte denne för att medvetet sprida en osanning om denne i någon mån lyckats
övertyga sig själv föreställningen. Men skribenten kommer inte undan om denne så skulle veta
om den egna konstruktionen och egenintresset bakom handlingen. Då förklaras skribenten
som lögnare då denne vet om den falska bild denne sprider.
Av vikt att understryka är att jag inte uppfattar utsagans aggressiva ton som enbart reaktion
på det som valts att citeras i inlägget av skribenten, dvs. Generellt är ett "ensamkommande
flyktingbarn" i 25-30 års åldern och med muslimsk bakgrund. Det vet alla. Gensvarets
aggressiva uttrycksform ser jag som reaktion på det överlag negativa inlägg kring ”bluffen” om
ensamkommande och deras sökande efter gratisliv i Sverige som tidigare skrivits i
samtalstråden. Svaret i samtalet blir dock enbart kopplat till ålder utifrån citeringen skribenten
gör, där föreställningen om rasism således endast relateras till idéer om ensamkommandes
tämligen höga åldrar.
Efter kritiken mot det generella fördomsfulla i utsagan följandes av dissekerandet av ett par
av de retoriska verktyg som jag i föreliggande studie själv centrerat mitt analysarbete kring,
målas trådskaparen bakom utsagan och dennes medskrivare/medtyckare i uttryck av empirisk
repertoar upp som lögnare. Med extremfallsformulering som det enda denne gör är att ljuga
jämt, precis att denne kommer med bortförklaringar som dennes små rasistkompisar gör,
förstärks kraften i utsagan och uppfattningen hos övriga läsare av inlägget menar jag av att
den tidigare konstruktionen av barnen som så pass gamla som 25-30 år nu verkar mindre
trovärdig. Personliga intressen bakom utsagan lyfts och personen bakom formuleringen görs
opålitlig ifråga om faktaanspråk, förblindad av sina rasistiska utgångspunkter är denne ingen
att förlita sig på. Med sistnämnda formulering små tolkar jag därtill innebörden som om
skribenten och dennes likasinnade antingen förminskas i värde sett till vad dessa bär på för
föreställningar om ensamkommande barn alternativt tillskrivs en ung ålder med bristande
erfarenhet, som således inte varit i kontakt med ensamkommande. Genom det senare erbjuds
en möjlig förklaring till varför skribenten skulle besitta en felaktig och rasistisk bild. Denne
saknar helt enkelt erfarenhet av att själv ha träffat personerna. Eventuella gensvar i samtalet
rörande förhandlingen om ensamkommandes åldrar undermineras i utsagans slutparti.
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Eventuella repliker är på förhand brännmärkta som bortförklaringar i egenskap att de som
avser framföra dem delar en rasistisk världsbild och ljuger jämt.
De efterlysta bevisen om att barnen är så pass gamla individer, dvs. Bevisa att ett enda
flyktingbarn visat sig vara 25-30 år. Nej alltså inte att dom bara varit 18 - 24 år utan att dom
varit 25-30 år!, bemöts av annan skribent först med att barnen har skägg, dvs. utseendet
indikerar att barnen är i 25-30-årsåldern enligt skribenten. Därefter konstateras det i annan
utsaga att det inte spelar någon roll om personerna är 30, 24 eller 21, det är ändå bedrägeri och talet om den vuxne förefaller självklart i samtalet. Här blir min tolkning att det enbart och
alltjämt bara rör sig om en kritisk punkt i vuxendiskursen, där jag initialt alltså tolkade
spänningen i samtalet som om barndiskursen konfronterade talet om de vuxna. Barnet har
ännu inte synts till. Senare i samtalet, i ett annat inlägg, citeras inlägget Bevisa att ett enda
flyktingbarn visat sig vara 25-30 år. Nej alltså inte att dom bara varit 18 - 24 år utan att dom
varit 25-30 år!, varpå en skribent formulerar ett tämligen långt svar. Jag väljer att citera hela
inlägget då dess organisering är särskilt intressant sett till hur utsagan formuleras vid
förhandling och hur trovärdighet häri konstrueras:
Hey, jag sitter på en hel bunt bevis här, men ta inte mitt ord för det. Lättast är det om du känner någon som
arbetar som tandläkare, förslagsvis inom Folktandvården. Han/hon kan garanterat bekräfta omfattande
åldersfusk. Det är inte sällan flyktingar som påstås vara 11-12 år uppvisar fyra helt färdigutväxta
visdomständer (vilka normalt inte bryter igenom förrän man fyllt 20, och inte helt sällan 25.) Problemet är
att när "barnet" kommer till Sverige görs en hälsoundersökning av en allmänläkare. Denna ska även
åldersbestämma personen i fråga, vilket är väldigt svårt utan att göra en skelettröntgen. Dessutom är
läkarkåren inte speciellt förtjust i konflikter med Socialstyrelsen och Migrationsverket, så förutom i de mest
påtagliga fallen sker aldrig några ifrågasättanden av personens ålder. Nu kan man givetvis tycka olika om
mottagandet av dessa ensamstående män och kvinnor, men det går knappast att blunda för de problem
åldersfusket för med sig; både för flyktingen själv och omgivningen.

Med ovanstående citat bemöts utsagan däri bevis efterlystes att barnen faktiskt är så pass
gamla som 25-30 år. Skribenten är också tydlig med att inlägget svarar just mot det tidigare
inlägget däri bevis efterfrågades, vilket inte bara erbjuder tydlighet i kommunikationen utan
också - vill jag påstå - en övertygande självsäkerhet. Skribenten vågar vända sig rakt till utsagan
(skribenten bakom) och inte prata i generella termer (empiriska repertoarer t.ex.), eller genom
att föra en monolog, vilken skulle innebära ett undvikande av direktkontakt med någon av
övriga utsagor. Skribenten vänder sig istället mot en specifik utsaga, den utsagan, vilken
citeras och på så sätt skapas en öppenhet att skribenten inte försöker förvanska frågan eller
missförstå uppmaningen. Och i det heller inte förvanska sitt svar. Förhandlingen upplever jag
därmed intensifierad som resultat av det konfronterade praktiserandet av diskursen men
samtidigt likaledes avdramatiserad och mindre uttrycklig. Det förstnämnda för att just en
tydlig dialog nu uppstått där en mottagare nu plötsligt visar sig och förtydligar vem denne
vänder sig till. Konfrontation, den diskursiva kampen, görs med detta tydlig. Jag vänder mig
till, eller kanske med det mer dramatiska - mot, just dig, kan här utläsas. Men kampen blir nu
även reducerad vill jag mena. Förhandlingen i samtalet förefaller mindre dramatisk när någon
vågar bemöta utsagan istället för att prata ut i tomma intet genom ett tal riktat vart som helst
förutom mot någon som kan reagera och replikera - därigenom försvaga - utsagan. Det blir ett
samspel vilket ger bilden av att skribenten vill resonera utan att försöka vända ryggen mot den
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som sedan, i nästa inlägg, väljer att agera utifrån flexibiliteten i vuxendiskursen och eventuellt
närma sig barndiskursen som gensvar.
Med att frågan citeras från tidigare inlägg konstrueras bilden av ordningsamhet och
noggrannhet hos skribenten. Viljan att erbjuda struktur till övriga läsare säger något och min
tolkning blir att skribenten omedelbart byggt upp bilden av sig själv som en seriös,
professionell karaktär i samtalet, en karaktär som jag sedan förstår bunden till vad utsagan
inleds med. Här är karaktären, personen bakom de skrivna orden enligt min bedömning viktig
att gestalta på ett särskilt sätt när skribenten inleder med sitter på en hel bunt bevis som första
mening. Redan innan skribenten talat har denne till viss del skapat trovärdighet varför just
denne skulle ha tillgång till så kallade bevis, varför denne skulle kunna sitta på en hel bunt
bevis som sedan uttrycks inledningsvis. Skribenten har gett ett proffsigt intryck genom sin
strukturerade entré i samtalet, ett vuxet sådant om man så vill - och denne kan möjligen ha
någon form av arbete och specifikt yrke där bevisen kan ligga på dennes bord. Så kan utsagan
förstås menar jag sett till dess organisering. Det kan med andra ord stämma att denne har
tillgång till en hel bunt bevis. Utan att skriva fram vilket yrke skribenten har, men där dennes
uppfattning i frågan understryks med att skapa konsensus med tandläkares uppfattning,
artikuleras också tidigt i utsagan ett yrke.
Skribenten uppger sig ha insikt i läkares relation till andra myndigheter såsom
Migrationsverket samt skriver fram kunskaper om röntgen och rutiner kring mottagande av
flyktingar. Formuleringen ges trovärdighet genom nyttjandet av empirisk repertoar. Fakta
förefaller utryckas med vald retoriskt manövrering och även om skribentens yrke inte framgår
klarligen bygger denne upp utsagan utifrån category entitlement (Potter, 1996; Edwards &
Potter, 1992) enligt min bedömning, dvs. utifrån att vissa yrkesgrupper - vilken den nu skulle
kunna vara i detta fall - tillskrivs större trovärdighet i uttalanden än andra grupper. Vissa
grupper, t.ex. läkare, tillskrivs särskilda kunskaper utan att deras kunskaper ifrågasätts (Potter,
1996; Edwards & Potter, 1992) och med konstruktionen av att skribenten också besitter
kunskap om vilka yrkesgrupper som kan bekräfta dennes bild om åldersfusket skapas
tillförlitlighet att skribenten är väl insatt där bevisen mycket väl kan ligga i dennes händer.
Med en språkdräkt bestående av komplexa formuleringar och tämligen avancerade
negationer som mest påtagliga fallen, det är inte sällan och denna ska även åldersbestämma
personen i fråga presenterar sig skribenten på ett sätt vilket gör det trovärdigt i läsarens ögon
att denne sitter på en position där denne har god insikt kring åldersfusket på det sätt som
beskrivs.
Aktörer inom vardagsdiskurser kan betraktas fångade i dilemmat av fakta och intresse där
något i kommunikationen står på spel. Som följd blir dilemmat i kommunikationen att
producera redogörelser av verkligheten som går i linje med det egna intresset och motivet
men som inte riskerar att försvagas i samtalet på grund av att ett egenintresse hos
talaren/skribenten kan avslöjas (Edwards & Potter, 1992). Med uppmaningen i ovanstående
utsaga att inte skribentens ord ska tas för givet utan att övriga skribenter och läsare på
forumet istället ska prata med en tandläkare, hanteras dilemmat med det personliga intresset
52

menar jag. Detta parallellt med att en konsensus blir till. Andra (tandläkare) delar
föreställningen som skribenten återger (konsensus). Här normaliseras föreställningen om det
omfattande åldersfusket med en delad uppfattning. Samtidigt indikeras ett avståndstagande
där en distans gentemot föreställningen om barnen skrivs fram där föreställningen och dess
spridning inte förefaller vara av personligt intresse för skribenten. Läsare på forumet kan lika
gärna, eller bör snarare, prata med någon annan. Det förefaller inte finnas någon prestige hos
skribenten att ha rätt utan det viktiga utifrån utsagans formulering tycks vara att sanningen
kommer till känna.
Men detta då bevis har efterfrågats. Att bevis just efterfrågats och att utsagan sker i det
sammanhanget stärker utsagans trovärdighet ytterligare då det personliga intresset reduceras
i och med att någon faktiskt efterfrågat innehållet i inlägget. Efterfrågan är motivet bakom
publicerandet av inlägget. Det har med andra ord inte bara uttalats som i en monolog, som
vid en övertygelse. Med att härleda till tandläkare hanteras dilemmat med någon särskild
positionering i frågan om ålder med konstruktion av ointresse, eller rent av anti-intresse, som
Edwards och Potter (1992) benämner det. Skribenten förefaller inte vilja framställa barnen på
något speciellt sätt. Nyttjandet av vuxendiskursen i utsagan, vilken jag utläser med
användandet av ”barnet” och hur lögnen, bluffen om individerna påtalas, framställs som att
det utgör fakta, inte av att skribenten hyser personliga värderingar som sedan döljs i och
motiverar talet. Barnens ålder är uppenbarligen felaktig i många fall utifrån utsagan samtidigt
som skribenten framställer sig själv som ointresserad i fråga om den diskursiva kampen.
Med den avslutande empiriska repertoaren med därtill extremfallsformuleringar givetvis och
knappast, i form av: Nu kan man givetvis tycka olika om mottagandet av dessa ensamstående
män och kvinnor, men det går knappast att blunda för de problem åldersfusket för med sig;
både för flyktingen själv och omgivningen, understryker skribenten ytterligare sin ojäviga
position i frågan38. Den passiva skribentens empati för de fiktiva barnen och förståelse för
omgivningen skrivs här fram mellan raderna, eller avses snarare så att göras enligt min
uppfattning, där inte bara de vuxna flyktingarnas vinster med lögnen understryks utan också
hur personerna själva drabbas av bluffen. Skribenten kan således samtidigt ses bry sig om
flyktingarna - och i det framstår det personliga intresset av att denne själv skulle önska
framställa ensamkommande på ett medvetet felaktigt, negativt sätt, osannolikt.
Med vad som kan uppfattas som ett till synes faktabaserat inlägg där empirin talar på egen
hand döljs därmed utsagans funktion att stärka bilden av det påhittade barnet, som annars
skulle kunna ha bemötts med skepticism ifrån omgivningen vad jag utläser. Tidigare
efterlysning av bevis i samtalet har här inte bara bemötts med vad som enligt skribenten själv
anser motsvarar bevis - bevisen uttryckt inom vuxendiskursen har också organiserats med en
retorik vilken manövrerat både egenintresse och dilemmat med fakta.

38

Här kan också ensamkommande vara satt under lupp med omformuleringen ensamstående där jag ser
dramatiken kring individernas utsatthet drastiskt reducerad genom ordvalet.
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Krispunkten mellan åldersdiskurserna - förövarens ålder
Den andra kritiska punkten jag identifierar på forumet, och vad jag vill mena är en krispunkt
mellan åldersdiskurserna, sker i en samtalstråd vilken behandlar en misstänkt våldtäkt där en
ensamkommande diskuteras som förövaren. Här nyttjas således diskursen om
våldtäktsmännen vilken presenteras senare. Här anser jag att de två åldersdiskurserna
kolliderar där barndiskursens retoriska organisering tvingar fram en explicit gränsdragning
artikulerad i praktiserandet av diskursen om de vuxna. Samtalet inleds med en genomgång av
ett åtal där skribenten menar att denne tagit del av någon form av åtalsdokument som rör
fallet. Denne menar att utifrån vad som framgår i dokumentet har den misstänkte
gärningsmannen uppgett sig vara 16 år men skribenten ifrågasätter åldern med hänvisning till
att den misstänkte våldstäktmannen, enligt åtalet, bor tillsammans med en äldre kvinna:
Vem har bild på X så att vi kan bedömma om han är tonåring som han påstått eller i lämplig ålder för den
32 åriga kvinna han nu sammanbor med?

Den misstänkte förövarens påstådda ålder positioneras gentemot vad som uttrycks som
lämplig ålder för vederbörande, dvs. lämplig i relation till att personen förefaller bo
tillsammans med en 32-årig kvinna. Lämplig problematiseras inte vidare utan skall bedömas
utifrån åldern trettiotvå vad jag uppfattar. Motiv till att ifrågasätta den misstänktes ålder
begränsas emellertid inte till vad som är lämplig ålder sett till boendesituation. Åldern
ifrågasätts utifrån skribentens generella bild av ensamkommande barn där denne i samma
inlägg uttrycker:
Jag har själv sett några av flyktingbarnen och alla jag sett ser ut att vara runt - lite över 20 till upp emot lite
över 30. Faktiskt sett anställda på utflykt som sett bra mycket yngre ut än barnen. Fattar faktiskt inte att
folk som är anställda på X inte skäms när de är ute.

Utifrån skribentens erfarenhet och tolkning, vilken kan betraktas diskursivt konstruerad för
att fylla en funktion i samtalet - en tolkning som skribenten också explicit uttrycker då jaget
framkommer i utsagan om barnen och att barnen ser ut att vara, inte är, förflyttas
perspektivet från den enskilde misstänkte gärningsmannen i samtalet till att mer gälla
gruppen ensamkommande barn.39 Den misstänktes ålder inkluderas subtilt i bilden av
ensamkommande barns åldrar och som kategori ifrågasätts sedan gruppen ensamkommande
barn där den positioneras gentemot anställda (på boende) som enligt skribenten borde se
äldre ut än barnen. På så sätt lyfts ”barnet” fram enligt min bedömning, dvs. föreställningen
om det fiktiva subjektet.
Första steget i processen mot generalisering sker genom att den misstänkte likställs i utsagan
med de några skribenten sett enligt egen utsaga, där sedan extremfallsformuleringen alla
nyttjas rörande de några i fråga om att vara vuxna individer. Även om skribentens alla enbart
syftar till personerna skribenten sett besitter formuleringen alla en effekt i utsagan vill jag
mena. Användningen av alla som egentligen är tämligen begränsat till skribentens vittnesmål
framträder extra tydligt i utsagan. Termen är definitiv och enkel att minnas för vidare samtal
39

Ensamkommande har trådskaparen själv inkluderat i trådens rubrik även om det i citatet enbart uttrycks
flyktingbarn.
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i tråden. Formuleringen sticker ut. Slagkraften som Edwards och Potter (1992) menar följer
med formuleringen är tydlig där jag vill precisera att kraften ligger i termens enkelhet
beträffande antal. Alla ensamkommande flyktingbarn ser ut att vara runt lite över 20 till upp
emot lite över 30 träder fram medan jag har själv sett några, vilket konstaterade bygger på,
hamnar i skymundan. Men extremfallsformuleringar gäller inte bara antal personer (Potter,
1996). Det extrema i formuleringen och utsagans slagkraft kan också ses förstärkas med som
sett bra mycket yngre ut som används i utsagan, jämfört med den svagare formuleringen som
sett yngre ut än barnen.
Konstruktionen av trovärdighet i utsagan kan ses bristfällig utifrån att jaget skrivits fram. Med
avslutande kommentar om att anställda borde skämmas kan den svaga punkten med det
aktiva framskrivna jaget dock ses hanterad till viss grad. Avsändaren uttrycker att denne inte
kan förstå att personalen inte skäms när de är ute med barnen - vilket inte uttrycks mer precist
varför de skulle skämmas men vilket jag bedömer kopplas till barnens åldrar utifrån dess
placering i utsagan. Här skapas kanske inte en konsensus såsom Potter (1996) resonerar men
väl en version av ömsesidig uppfattning menar jag. Potter (1996) avser med konstruktionen
av konsensus skapandet av att alla tycker på ett visst sätt, med hänvisning till andra oberoende
källor som säger samma sak. En konsensus skapas i direkt mening möjligen inte i utsagan ovan
men skribenten resonerar utifrån en antagen konsensus vad jag utläser. Denne utgår ifrån att
allmänheten uppfattar och också reagerar på den enligt skribenten uppseendeväckande
felaktiga åldersdiskrepansen mellan boende och personal när de ses ute. Och det är inför
dessa vittnen - de därute - som personalen bör skämmas.
I utsagan skapas på så sätt ändå en konsensus som ger trovärdighet åt utlåtandet. Men i detta
fall genom ett antaget samtycke om att andra delar skribentens upplevelse av åldern på
ensamkommande barn utan att det explicit i utsagan går att urskilja att skribenten hänvisar
till någon annan. De andra, d.v.s. de som antas tycka på ett visst sätt och bildar en konsensus,
skrivs enligt min tolkning in i vad som finns därute. Ålder blir inte heller bara en fråga om
saklighet och vederbörandes verkliga åldrar med detta. Den negativa affekten skam knyts till
bilden av de påhittade åldrarna hos ensamkommande barn. Diskussionen om
ensamkommande barns åldrar sammanfogas således med känslor och ställningstaganden,
personalens skam ifrågasätts där skribenten lyfter den egna oförståelsen att dessa inte
uppvisar en högre moral i frågan.
I efterföljande inlägg stärks sedan bilden av den misstänkte i samtalet som äldre än sexton.
Det ensamkommande barnets ålder utmanas med citationstecken: ”bara” e 16 år. Parallellt
nyttjas också både diskursen om våldstäktmännen och de särbehandlade när skyddandet av
barbarvåldtäktmännen ses äcklande och känslouttryck av fanskapet40 artikuleras. Och
skammen - som introduceras i samtalet med att personalen borde skämmas när de vistas ute
med de boende enligt trådskaparen - kan möjligen ha underlättat för känslouttrycken i
sammanhanget med den indirekta konstruktionen av konsensus vilken centrerades kring
I utsagan uttrycks efter en infogad länk: står med här sidan 2 att han går på EL & energiprogrammet på
X-gymnasiet den vägen borde det gå att hitta en bild på fanskapet.
40
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moralfrågan. Känslor presenterades i diskursen och förenas till synes kring ”barnen”. Med ett
tämligen kort inlägg därefter, med en länk till en Facebook-sida, introduceras dock en motbild
sett till den hittills uttryckta i samtalstråden om den vuxne förövaren. I utsagan länkas det till
en Facebook-sida där andra kan klicka sig in och enligt skribenten själv se personen (den
misstänkte gärningsmannens foto). Under länken konstaterar avsändaren med passiv
skrivform och empirisk repertoar:
Han ser ut att vara sin ålder.

Rimligheten att länken visar densamma person som hittills har diskuterats i tråden hanteras
med:
Att detta är gärningsmannen kan ni se genom att kolla "grattis till födelsedagen" meddelande vars datum
stämmer med ratsit uppgifterna

Här utmanas bilden av den hittills artikulerade bilden av den vuxne misstänkte förövaren men
indirekt också bilden av ensamkommande barn som grupp som getts uttryck. Personen ser ut
att vara sin ålder, vilket jag tolkar som att denne ser ut att vara sexton enligt skribenten då
vederbörande uppgett sexton, kontrasterar tidigare version. Dilemmat med fakta hanteras
genom att skribenten inte skrivs fram i utsagan utan exkluderas, en empirisk repertoar
används där påståendet förefaller artikulera fakta och en universell tolkning som blir till en
objektiv bild. Den initiala presentationen om gärningsmannen utifrån vad trådskaparen läst i
åtalsdokumentet förefaller med andra ord nu rimlig. Den misstänkte är sannolikt sexton år.
Det retoriska greppet i utsagan - som jag nedan kommer analysera - är intressant då inlägget
just utgör en motbild sett till den hittills dominerande synen.
Utifrån det diskurspsykologiska perspektivet om att något står på spel i samtalet och vad jag
här specifikt tolkar som en förhandling om det ensamkommande barnets ålder kan den korta
formuleringen ser ut att vara sin ålder trots empirisk repertoar ses sårbar och rent av
destruktiv i retorisk mening. Vad jag åsyftar är att personens utseende inte utvecklas sett till
ålder, varför utseendet stämmer med en sextonårings uttalas inte utan det enda som
presenteras är slutsatsen om barnets ålder. Formuleringen skulle eventuellt kunna ses öppna
för konfrontation och ifrågasättande av övriga i samtalet. Konstaterandet kan tyckas väl enkelt
och därigenom orättfärdigat i ett läge där föreställningen om den vuxne förövaren - och de
ensamkommande vuxna - dominerat samtalet hittills vad jag utläser.
Med länken där andra läsare och skribenter kan gå in och se fotot görs materialet utsagan
bygger på granskningsbart, till skillnad mot tidigare inlägg i samtalet (som byggde på vad
skribenten återberättade vad denne sett). Detta ger styrka i utlåtandet, dvs., i slutsatsen,
redan innan läsare klickat på länken vill jag hävda. En självsäkerhet i utsagan framkommer i
och med att materialet görs tillgängligt samtidigt som enbart slutsatsen presenteras, inte
argumenten som leder fram till den. Det förefaller inte behövas mer, det blir budskapet, så
rimlig är nämligen konklusionen. Organiseringen ger sken av att sanningen nu är presenterad.
Länken finns där lättillgänglig men konstaterandet från skribenten sparar tid för den som inte
klickar in på Facebook-sidan själv. Självsäkerheten jag utläser i utsagan illustreras också med
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att övriga läsare - ifall de väl går in på länken - kommer att dra samma slutsats som redan
yttrats. Även här sker en indirekt konstruktion av konsensus vill jag mena likt den jag lyfte
tidigare där andras uppfattningar inte hänvisas såsom Potter (1996) resonerar men andras
uppfattningar tas likväl för given i organiseringen av talet.
Dilemmat med fakta görs vidare oproblematiskt av skribenten rörande det visuella beviset i
utsagan. Alla kan gå in och titta på fotot. Dilemmat hanteras med nyttjandet av en empirisk
repertoar i kombination med visuell hård fakta. Kombinationen ger pålitlighet då det förefaller
oklart var utrymme för en egen konstruktion hos avsändaren skulle ligga mellan enheterna
fotot och den empiriska repertoaren. Var någonstans ryms skribentens eventuella egna
konstruktion? Var finns rum för förvanskning? Skribenten med de två enheterna, fotot och
efterföljande empiriska repertoar, förefaller ha begränsat eller i alla fall förvirrat var den egna
versionen av verkligheten skulle kunna rymmas och ger på så sätt sken av att empirin får eget
liv. Subjektet som publicerat alltsammans blir häri svår att urskilja. Skribenten är exkluderad,
det som finns att tillgå är ett foto, detta till synes alldeles oavsett läsarens eller skribentens
personliga önskemål att vilja konstruera den misstänkte som barn eller vuxen. Med länken
konstrueras en öppenhet och med öppenheten en självsäkerhet som ger ett trovärdigt
budskap, vilket i sin tur rättfärdigar nyttjandet av en empirisk repertoar. Det förefaller med
andra ord inte finnas någon anledning till att ett subjekt i språket skulle behövas skrivas fram.
Slutsatsen är nämligen självklar.
Vad har utsagan för funktion och vad får den för konsekvenser i samtalet? Den visuella ’fakta’
och slutsats som avsändaren publicerar kan ses bemötas med vad Forkby (i Börjesson, 2003)
benämner kommunikativ neutraliseringsstrategi och här specifikt ignorerande. Utsagan
erhåller inget evident gehör i samtalet (så långt jag följer interaktionen vill säga) utan
samtalstråden fortskrider utan att någon kommenterar utsagan eller för den delen fotot. Men
trots uteblivna kommentarer om bildbeviset via Facebook kan inlägget ändå ses få
konsekvenser i samtalstråden. I direkt efterföljande inlägg används grabben som beteckning
på förövaren vilket kan tolkas som om bilden av den misstänkte förövaren runt 30 år nu
ifrågasatts genom utsagan om han ser ut att vara sin ålder (dvs. 16 år). Möjligen har
barndiskursen möjliggjort plats för alternativa konstruktioner om den misstänkte som inte
uttryckligen skriver in sig inom talet om barnet men rör sig inom den diffusa gränsdragningen
mellan åldersdiskurserna som jag tidigare diskuterat. Men då, när talet om barnen måhända
praktiserats i interaktionen efterfrågas (annat) foto på den misstänkte så forumsanvändarna
kan slå fast att det rör sig om en vuxen man:
32 år är nog skäggbarnets riktiga ålder också. Lite ovanligt att en 32 årig kvinna är sambo med en 16 årig
"pojke". Fram med bild på barnet i 30 års åldern!

Precis här menar jag att en vad Winther Jørgensen och Phillips (2000) benämner krispunkt
sker. Först syns hur den misstänktes ålder i samtalet blivit konstruerad från att vara lämplig i
relation till den påstådda 32-åriga kvinnan av trådskaparen till att nog vara exakt 32 år. Den
riktiga åldern, den biologiska åldern hänvisas. En specifik ålder uttryckts plötsligt där
skribenten är exkluderad i utsagan. Diskussionen har gått från att handla om att hur gammal
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den misstänkte är, där vederbörande uppgavs vara sambo med en 32-årig kvinna vilket ansågs
vara relevant i frågan, till ett konstaterande om att denne förmodligen är 32 år. Versionen
formuleras som sanning, personens ålder är nog men uttrycks inte som en tolkning då
subjektet bakom är dolt. Vad som upplevs lite ovanligt artikuleras på samma sätt som en
sanning och protesten mot att det skulle röra sig om en tonåring i det misstänkta
våldtäktsfallet visas i argumenteringen då det är lite ovanligt att en 32-årig kvinna bor
tillsammans med en 16-årig ”pojke”. Inte pojke. Citationstecken nyttjas runt det som förefaller
indikera barn eller ungdom enligt min uppfattning vilket jag betecknar som en karakteristisk
uttrycksform för diskursen om de vuxna.
Nyttjandet av benämningen skäggbarnet i ovanstående citat sker också vilket jag spekulerar i
beror på hur samtalet just innan utvecklats. Användningen just här menar jag kan förstås som
svar mot hur föreställningen av den misstänktes ålder kommit att utmanats i samtalet med
foto och därefter benämningen grabben, som kan sägas röra sig mellan de båda
åldersdiskurserna. En öppning i förhandlingen råder därmed, både barnet och den vuxne kan
i detta artikuleras och benämningen skäggbarnet ser jag som ett förstärkande retorisk val som
söker illustrera att det verkligen rör sig om en vuxen individ, ingenting annat. Vuxendiskursen
förefaller här organiseras retoriskt med skäggbarnet och dessa små subtila men likväl
effektfulla citationstecken som indikerar en vägran att skriva fram - och därmed vidkänna det ensamkommande barnet.
Där krispunkten mellan ålderdiskurserna blir synlig och får konsekvenser menar jag är när
uppmaningen om foto utlyses i utsagan ovan. Foto har redan länkats i samtalstråden på
forumet - minns länken via Facebook där jag tolkar att en barndiskurs används - men nu
utropas fram med bild på barnet i 30 års åldern. Det är ett annat tonläge än tidigare vad jag
utläser, något har förändrats i stilen där det tidigare utrymmet för förhandling i samtalet om
den misstänktes ålder nu påtagligt avses att reduceras. Här sker en viktig handling med
språkvalet. Fotot som länkades via Facebook duger inte, plötsligt ovälkomnas letande och
publicerande av foton som indikerar något annat än det skribenten just konstaterat, dvs. att
personen nog är 32 år. På så sätt besvaras nu tidigare inlägg med fotot. Med uttalandet
synliggörs enligt min mening en slags utestängningsmekanism och punkten indikerar att det
föreligger en gränsdragning som tudelar åldersdiskurserna vill jag mena. Och just här blir den
skarp. Enbart foton som visar den misstänkte i runt 30-årsåldern välkomnas och avvikande
utsagor som indikerar att den misstänkte är tonåring ignoreras således helt. Dessa skall inte
ges utrymme i samtalet.
En avgränsning artikuleras, ett markerande rörande vilka tolkningar och bilder som är tillåtna
tycks tvingas att göras synligt vilket jag härleder till fotot som länkades till via Facebook och
språkbruket grabben därefter. Jag betecknar den utlysta reduceringen i förhandlingen som
svar på just de utsagor där nu i praktiserandet av talet om barnet inte ska ges mer plats.
Intressant nog nyttjas ändå barnet i uppmaningen att finna bild på barnet i 30 års åldern, inte
”barnet”, och här kan det handla om att båda diskurserna nyttjas av skribenten parallellt.
Meningen förefaller motsägelsefull. Jag utläser emellertid att det är föreställningen om den
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vuxne som utsagan behandlar sett till den konstruktion av ålder som vederbörande arbetar
utifrån. Användningen av barnet i utsagan, samtidigt med den skärpta tonen vilken jag
härleder tillhöra talet om de vuxna, illustrerar likafullt svårigheten att särskilja
åldersdiskurserna på forumet, vilka jag vidmakthåller ändock praktiseras.
I samma utsaga citeras sedan också tidigare utsaga i samtalet Jag har själv sett några av
flyktingbarnen och alla jag sett ser ut att vara runt - lite över 20 till upp emot lite över 30.
Faktiskt sett anställda på utflykt som sett bra mycket yngre ut än barnen. Fattar faktiskt inte
att folk som är anställda på X inte skäms när de är ute, med tillägget:
Jo tack jag ser dem också, […] så där ser man inte ut när man är 16-17 år.

Återigen nyttjas egen erfarenhet i form av vittnesmål. Vittnesmål vilka kan ses diskursivt
frambringade utifrån att verka i en viss riktning för skribenten. Här ger skribenten sedan
genom empirisk repertoar uttryck för att förmedla sann fakta till läsare om dem, vilket jag
tolkar är gruppen ensamkommande barn. Måhända åsyftas med dem specifikt de individer
föregående talare, med inlägget Jag har själv sett några av flyktingbarnen, pratar om, detta
för att det i tidigare utsaga skrivs fram ett specifikt boende vilket jag ersatt med X. Senare
inlägg kan därmed gälla precis de som där är boende, med andra ord precis de individer som
tidigare hänvisas till. Om inte, dvs. om dem istället gäller ensamkommande barn, de individer
som benämns som ensamkommande barn som grupp, upplever jag å andra sidan
uttrycksformen som en indikation på distansering från skribentens och vuxendiskursens sida
gentemot dem som en avvikande annorlunda grupp, vilken ställs mot man - det normala
(utseendet). För inte bara ensamkommande barn inbegrips nu, med man inkluderas här alla,
det vill säga nu positioneras inte bara de ensamkommande barnen gentemot boendepersonal
utan i förhållande till vem som helst. I man tycks därmed en extremfallsformulering av ingen
ser ut så, rymmas. Dem blir då här inget verkligt existerande, några verkliga individer,
utseendet stämmer inte överens med hur alla ser ut när de är sexton-sjutton år. Ingen ser ut
som de gör med andra ord, sett till att de ska vara barn, då de tillhör gruppen
ensamkommande barn. Bilden av konstruktionen, bluffen, det påhittade ensamkommande
barnet artikuleras underförstådd återigen.
Noterbart i interaktionen är nu också att barnets angivna ålder sexton år, som diskuterats i
samtalet utifrån sexton kontra lämplig ålder för att vara sambo med en 32-årig kvinna, nu ökat
till åldersspannet 16-17 år. Ett år har adderats till den alternativa föreställningen men även
denna bild förefaller orimlig enligt utsagan. Det hjälper inte. Åldern är fortfarande inte
trovärdig - därmed understryks med subtil retorik den bristande trovärdigheten i
barndiskursen. Ett extra år blir betydelselöst i detta fall. Barndiskursens rimlighet avslås
genom att den inte ens med en viss flexibilitet uppåt i åldrarna står gällande. Det rör sig alltså
om en vuxen person.
Ignorerande av inlägget med fotot via Facebook som jag först uttryckte, den tystnad som
Winter Jørgensen och Phillips (2000) menar kan vara ett tecken på en krispunkt mellan två
diskurser och som jag först trodde mig urskilja, förefaller vara en bristfällig analys. Ett
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ignorerande av inlägget med fotot via Facebook kan visserligen utläsas då ingen uttrycklig
hänvisning till utsagan görs, men inlägget med fotot menar jag ändå bör förstås som en
utlösande faktor till ett ökat fokus på behovet av ett foto på vederbörande som vuxen man.
Detta för att ’verkligheten’ ska gå i linje med vuxendiskursens version men där barndiskursen
med dess retoriska organisering inte förefaller ha gått att bemöta på ett explicit sätt genom
konfrontation med utsagan i sig. Och intressant nog, istället för en tveksamhet i samtalet där
ett visuellt bevis skulle kunna öppna upp för att samtalet fortskrider inom den i alla fall diffusa
gränsdragningen mellan motpolerna, tycks övertygelsen öka att barnet verkligen är över
tonåren och däri lögnare när vuxendiskursen praktiseras.
Förhandlingen mellan diskurserna har resulterat i en intensifiering, spänningen har lett till att
nu specifika bilder som stödjer den egna föreställningen om världen ombeds. Inget annat.
Möjligen betraktas validiteten i beviset, dvs. att fotot verkligen visar gärningsmannen baserat
på identiska födelsedatum, låg. Men någon sådan kritik uttrycks inte i samtalet.
Vuxendiskursen praktiseras istället med empirisk repertoar, fokus koncentreras på den egna
konstruktionen av verkligheten snarare än att ifrågasätta den andras, dvs. barndiskursens.
Samtalet fortskrider där datum för våldtäkten diskuteras och när en dom förväntas fastställas
i ärendet. Med extremfallsformuleringen övervuxen senare i samtalet förstärks också
versionen av det verkligen är en vuxen person som misstänks för våldtäkten och som inbegrips
i kategorin ensamkommande barn.

Diskursen om våldtäktsmännen
Som nämndes inledningsvis i resultatavsnittet behandlar tre av de åtta samtalstrådarna på
forumet ensamkommandes (påstådda) våldtäkter/sexbrott, där sedan samtalen i hög grad
koncentreras kring ämnesområdena. Ensamkommandes konstruerade sexuella hyperaktivitet
finner jag även i annan tråd. Diskursen våldtäktsmännen menar jag är tydligt praktiserad på
forumet, redan i samtalsrubrikerna i de tre trådarna jag nämnde är det en distinkt bild av de
ensamkommande barnen som uttrycks:
Ensamkommande våldtar…
20 ensamkommande ”barn” anmälda för sexbrott mot badande småflickor
Fyra ensamkommande somaliska ”flyktingbarn” häktade för grov gruppvåldtäkt…

Samtalen på forumet där diskursen våldtäktsmännen behandlas redan i rubriken handlar dels
om fall där påstådd information om häktningar publiceras av trådskaparen, dels om
rättegångar där trådskaparen menar sig hänvisa till lokala tidningar som skriver om
våldtäktsfall där ensamkommande barn skrivs fram som misstänka förövare. Gemensam
nämnare för inläggen är efterlysandet av ytterligare information om de misstänkta vilket skrivs
fram som en angelägenhet att informationen sprids vidare på forumet. Här ges också förslag
på hur de misstänka kan identifieras på lokal nivå:
Någon som vet mer? Vad blir konsekvenserna? Kommer media mörka helt? All info är viktig.
Är det nån som vet mer, från vilket boende kommer de ensamkommande ”barnen” ifrån. Namn? Bilder?
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Fyll gärna på med info!
Någon som har ytterligare information om händelsen?
Han kan finnas i skolkataloger från gymnasieskolor i X och där finns speciella invandrarklasser och IV klasser)

Ovanstående utsagor illustrerar hur diskursen om våldtäktsmännen dels används parallellt
med diskursen om de särbehandlade, vilken redovisas senare i avsnittet - där media ses mörka
sanningen i ovanstående utsaga - dels i vuxendiskursen, vilken redovisats tidigare - där
konstruktionen om barnen konfronteras med uttrycksformen ”barnen”. Talet om de vuxna
används frekvent när våldtäktsfall diskuteras där tidigare nämnda uttrycksformer vilka
kännetecknar vuxendiskursen står att finna:
Skäggbarn som vanligt. Samtliga sitter i arresten i X nu. Måste väl invänta tolk innan förhör kan hållas.
Om nu 20 "barn" är polisanmälda så borde detta dyka upp någonstans?
Dessa skäggiga pojkar kommer till Sverige med en grotesk kvinnosyn, det finns det många tjejer i Sverige
som kan intyga.

Bilden av att det är vuxna förövare, dvs. att ensamkommande inom våldtäktdiskursen är vuxna
individer, stärks ytterligare av att det på sidorna som länkas till i utsagorna med största
sannolikt används liknande språkbruk som skribenterna använder. I vad som förefaller vara
citat ifrån andra sidor illustrerar nämligen även dessa uttrycksformer ”barnen” och s.k.
”flyktingbarn”. Överensstämmelsen mellan skribenternas egna formuleringar och språkbruket
i citaten från sidorna som kopierats in i inläggen ger en retoriskt sett övertygande bild med en
konstruerad konsensus och konsekvens kring målgruppen. Det är vuxna individer det handlar
om, till synes. Vuxendiskursens terminologi med citationstecken blir genom citatens liknande
språkdräkt allmänt vedertagen och legitim, citaten som publiceras i inläggen stärker bilden av
den vuxne förövaren inom våldtäktsdiskursen.
Min tolkning är att upprätthållandet av våldtäktdiskursen just bygger på föreställningen om
den vuxne förövaren, personen med en vuxens sexualdrift som är fysiskt stark nog att kunna
ge sig på andra människor. Barnets närvaro i talen skulle möjligen äventyra trovärdigheten att
de diskuterade (misstänkta) personerna i samtalen är skyldiga. Vid ett tillfälle ges emellertid
utrymme för en annan bild kring den misstänkte förövaren. Tidigare redovisad krispunkt
mellan åldersdiskurserna med länken till Facebook, där personen ifråga ser ut att vara sin ålder
sker i diskussion om just våldtäktsfall vilket gav utrymme för grabben i efterföljande inlägg.
Här behöver det inte röra sig om en vuxen individ, men senare i samtalet uttrycktes dock
föreställningen om en övervuxen person. I linje med tolkningen att den vuxne förövaren ger
diskursen om våldtäktsmännen trovärdighet finner jag att barndiskursen används som en del
i ett retoriskt verktyg för att indikera motsägelsen mellan barn och genomförda våldtäkter.
Barnets involvering vid våldtäktsfallen förefaller orimlig:
Vi får ju bilden i media att ensamkommande flyktingbarn är små söta barn som lämnat eländet i hemlandet
och flytt till Sverige för att söka skydd, då våldtar man väl inte?

Ensamkommande konstrueras i diskursen om våldtäktsmännen - vilandes på ovan
resonemang kring bilden av att det rör sig om vuxna - men också utifrån föreställningen om

61

att det rör sig om specifikt män och inte kvinnor. Således används diskursen om ♂, det
biologiskt manliga könet, för att vidare stärka trovärdigheten i diskursen. Trovärdigheten ser
jag här stärkt utifrån att mannen i högre grad går i linje med föreställningen om den
stereotypa, förväntade våldtäktsmannen som förgriper sig på kvinnor där mäns aggressivitet,
utåtagerande och testostinna natur som uttrycks på forumet gör talet om ensamkommande
våldtäktsmän mer legitimt än om flickor/kvinnor skulle ha skrivits fram.
De ensamkommande blir vidare på forumet när diskursen om våldtäktsmännen praktiseras till
personer icke-förenliga med svenska samhället, genom Är denna typ av beteende något vi får
räkna med p.g.a. de kulturella skillnaderna och synen på kvinnan i Mellanöstern respektive
Sverige?. De blir vidare konstruerade likt ociviliserade vilda människor genom Så vi har ju fler
kriminella i denna soppa inte bara barbarvåldtäktsmännen utan även soctanter som skyddar
barbarvåldtäktsmännen för sin egna ekonomiska trygghets skull. Ett kriminellt förflutet
åberopas också när diskursen om våldtäktsmännen praktiseras. Här lyfts ungdomsvård och
samhällstjänst41 där jag upplever att de ensamkommande med ett kriminellt förflutet blir mer
trovärdiga i konstruktionen som våldtäktsmän. Personlig moral förefaller bristfällig,
vederbörande har redan brutit mot lagar och regler och kan därför sannolikt göra det igen. I
konstruktionen av den kriminelle är heller inte här barnet aktuellt. Dessa förefaller rent av
oförenliga vid tillfälle:
Det här speglar varför vi fått en så totalt urspårad invandring. Tjejer tycker att de här exotiska invandrarna
är så söta, hur de beter sig är helt oväsentligt. De är så söta att tjejerna inte kan hålla fingrarna borta ens
om de är brottslingar eller är barn på ett flyktingboende och därmed i en beroendeställning.

De ensamkommandes boendemiljö gestaltas vidare utifrån föreställning om
ensamkommande som våldtäktsmän. Gruppboenden beskrivs som våldtäktscentraler genom
Tystar ned gör de väl alltid då deras levebröd hotas av att folk kan få för sig att dessa våldtäktsoch kriminalitetscentraler bör läggas ner, vad skulle dessa våldtäktsförsvarande soc-horor
göra då? Gå på bidrag? De har ju huslån och annat. Att hela boenden konstrueras som platser
för våldtäkter genomförda av ensamkommande ser jag går i linje med hur ensamkommande
överlag skrivs fram i diskursen. Målgruppen gestaltas som människor vilka agerar i grupp, som
i hög grad samarbetande människor utifrån sin sexualdrift. I ena samtalstråden behandlar
rubriken en gruppvåldtäkt där tjugo ensamkommande ”barn” påstås vara anmälda för
sexbrott men fler inlägg på forumet behandlar hur de ensamkommande agerar och har agerat
i grupp:
Stämmer att det finns ett hotell i X som används som flyktingboende. Finns en tråd om det hotellet då det
förekommer en hel del brottslighet där och ett grymt fall där några flyktingar lockade dit två flickor och
gruppvåldtog dem.
Var var farsan i det hela? Han var väl med dom utsatta kidsen på badhuset? Ok att han inte kan gå emellan
mot 20 testostinna 18åringar, men kalla på vakterna kan han ju?

I en utsaga när fyra ensamkommande diskuteras ha begått en våldtäkt på en kvinna uttrycks: Denna X är
tidigare dömd för rån(och häleri) på en statoilmack. För det blev påföljden ungdomsvård + 100tim
ungdomstjänst.
41
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Ledsagaren ska ha förklarat för de ensamkommande "barnen" innan besöket på badhuset och gått igenom
svenska seder och bruk, att man inte får våldsföra sig på flickor även om de är lättklädda.
Ska Sverige verkligen ta emot personer som inte redan besitter dessa - för oss - självklara seder och bruk?
Är människor (sic) av den här typen verkligen kompatibla med det svenska samhället?

Sista utsagan är intressant i konstruktionen om de ensamkommande då jag emellanåt utläser
viss ironi i diskussionerna kring den upplevda ”bisarra” diskrepansen mellan hur
ensamkommande beskrivs agera och hur de bör/ska agera när de väl kommit till Sverige enligt
skribenterna. Svenska seder och bruk skrivs fram som självklarheter på forumet (Behövdes det
verkligen förklaras? […] (Uppenbarligen behövdes det om berättelsen är sann)) och svenska
seder och bruk är i sammanhanget motsatsen till beteendet som påstås ha uppvisats av de
ensamkommande. Genom att grova våldtäktsbrott positioneras som den svenska sedens
motsats, genom att de ensamkommande gått igenom svenska seder och bruk, att man inte
får våldföra sig på flickor - men trots det ändå har begått övergreppen, görs beteenden inte
bara förkastligt utan också osvenskt. Det är för oss, skriver skribenten ovan, självklara seder
och bruk, vilket används som argument för om Sverige verkligen ska ta emot dessa - för oss
vitt skilda och annorlunda människor. Konstruktionen av vi och dom, de andra - de främmande
- nyttjas här när de ensamkommande inte följer och inte förefaller kunna följa det svenska då
de blivit tillsagda.
Huruvida personerna till någon grundläggande essens beskrivs skilja sig från det skribenten
menar är oss, eller om det är kontextuella orsaker som ses bidra till olikheterna är svårt att
utläsa i samtalen. Kulturella olikheter åberopas, Är denna typ av beteende något vi får räkna
med p.g.a. de kulturella skillnaderna och synen på kvinnan i Mellanöstern respektive Sverige?
parallellt med lägre intellektuell förmåga hos individerna, där biologi och epitetet testostinna
används för att beskriva och särskilja målgruppen från oss. Oavsett vilket menar jag att talen
om den hemska ensamkommande manlige sexbrottslingen som agerar i grupp - som lockar
flickor till boenden och våldtar och som därtill har ett kriminellt förflutet och som med
retoriska val att hänvisa till svenska seder och bruk som motsatsen till det påstådda beteendet
blir till det främmande, det avvikande svenska som inbegrips av andra alternativt helt saknar
någon form av uppförande och moral - får funktionen om ett rättfärdigande av övervakning:
Denna gruppen kanske ni X ska hålla ögonen på känns som det kan finnas fler våldtäktsmän eller att gruppen
& X (en plats/ort nämns, C:s kommentar) fylls på med fler av samma utveklingstörda gen

Övervakning av ensamkommande på forumet
Genom olika länkar i inläggen på forumet påstås valid information om de misstänkta som
behandlas i samtalen publiceras. Detta är något trådskaparna initialt efterfrågar i sina
förstainlägg om de ensamkommande i ordalag av våldtäktsförövare. Genom Facebook
uppmanas t.ex. forumanvändarna att finna bilder på personerna i fråga där uppgifterna på
Facebook ska stämma överens med den nyfunna informationen som publicerats i inläggen.
Här nyttjas vuxendiskursen parallellt där spridningen av information ses ytterst betydelsefull:
[…] står med här sidan 2 att han går på EL & energiprogrammet på X-gymnasiet den vägen borde det gå att
hitta en bild på fanskapet...Verkar nog som han ska börja där nu i augusti eftersom han "bara" e 16 år
kanske nån från X som kan sprida detta på skolan & eller via sociala medier för vem fan vill ha en
våldtäktsman i klassen...
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Med efterlysandet av bilder på misstänka och med publicerandet av adresser samt
information om vilka gymnasieprogram individer läser menar jag att en övervakning och
förföljelse av de ensamkommande sker på forumet. En övervakning som legitimeras av att
målgruppen konstruerats som farliga våldtäktsmän med därtill ytterligare kriminella
bakgrunder. Här efterlyses också bilder och andra uppgifter på god man och socialsekreterare
där övervakningen vidgas till de ensamkommandes omgivning vilka arbetar med målgruppen
eller kommer i kontakt med dem. Detaljerade listor på ensamkommande som knyts till fallen
som diskuteras i samtalen redovisas där vad som förefaller vara fullständiga namn,
personnummer, adresser och avstånd i kilometer till övriga personer som också misstänks
publiceras. Därtill länkas vid tillfälle till en karta relaterad till nämnd lista där de misstänkta
personernas hemområde anges vara utmärkt:
Där har ni fyra sista i dom inblandade & adresser. Gräver djupare. EDIT: Karta på deras område, lägg märke
till att 2, 3 & 4 lever relativt nära varandra: […]

Retorik i den diskursiva praktiken
Diskursens retoriska organisering sett till hur trovärdighet skapas har berörts i viss mån i ovan
resonemang men i följande avsnitt redovisas retoriken i diskursen särskilt. Först och främst
rättfärdigar diskursen om våldtäktsmannen en övervakning och förföljelse av de
ensamkommande på forumet. Och diskursen ges trovärdighet med återkommande
användning av empiriska repertoarer. Skribenterna syns sällan när våldtäktsmännen skrivs
fram i utsagorna; det förefaller vara fakta som presenteras för läsaren. I detta sker också en
viktig övergång i språket som få gånger kommenteras när de ensamkommande beskrivs
häktade, anklagade för brotten enligt skribenterna på forumet själva. Här tenderar de
ensamkommande att gå från att vara misstänkta individer till att bli skyldiga individer eller
grupper av skyldiga människor. Vem fan vill ha en våldtäktsman i klassen som lyftes i
ovanstående citat, yttras i samband med en påstådd rättegång där övervakningen av
densamma plötsligt motiveras av att personen är en våldtäktsman. Är denna typ av beteende
något vi får räkna med p.g.a. de kulturella skillnaderna och synen på kvinnan i Mellanöstern
respektive Sverige? uttrycks likaså när de ensamkommande inledningsvis i en tråd om en
gruppvåldtäkt skrivs fram som häktade, misstänkta för brott.
Här är de ensamkommande våldtäktsmän i samtalen och diskursen uttrycks på så sätt på de
högsta nivåerna i Latour och Wolgars (1986; ref i Potter, 1996; Börjesson, 2003) hierarkiska
modell för modalisering av språket. Ordet är försvinner också stundtals helt och kvar finns
enbart en implicit utgångspunkt att det är skyldiga personer som övervakas och som ska
övervakas på forumet. Övergången i talen ses oproblematiskt. Beskrivningen av de
ensamkommande knyts således till en mycket hög grad säkerhet utifrån Latour och Wolgars
modell. Belägg och argumentering för varje enskilt fall varför den häktade/misstänkte skulle
vara skyldig utelämnas, men en ömsesidig förståelse och övertygelse om den enskildes skuld
föreligger likväl i interaktionerna. Övertygelsen grundas enligt min uppfattning på att
personerna tillhör kategorin ensamkommande, en kategori människor som genom empiriska
repertoarer blir till kriminellt belastade, testostinna utvecklingsstörda kategorimedlemmar
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som gått loss på småflickor vilka de lockat till sig. En kategori som inte förefaller uppvisa någon
godtagbar moral eller besitta samhällelig kompetens att få vistas i Sverige. Den enskilde blir
skyldig genom att kategoriseras till gruppen ensamkommande, vilken är en grupp där
våldtäkter ses mycket vanligt:
Sexuella trakasserier är deras specialitet.

I talet om våldtäktsmännen konstrueras en hög frekvens av våldtäkter genomförda av
ensamkommande. Det rör sig inte om enstaka sexbrott genomförda av enskilda
ensamkommande utan som ovanstående citat indikerar skrivs ensamkommande fram som en
säregen grupp människor med hypersexuell störning, med en sexuell avvikelse i någon form.
Ensamkommande förefaller vara i stort behov av sexuell tillfredställelse vilket de inte kan
kontrollera alternativt inte väljer att kontrollera väl i Sverige. Sexbrotten blir också till något
mycket frekvent förekommande genom konstruktionen av en konsensus kring målgruppens
påstådda beteende:
Om nu 20 "barn" är polisanmälda så borde detta dyka upp någonstans? Ryktet borde ha spritt sig som en
löpeld på orten eller är man för van?

Med hjälp av empirisk repertoar, rörande ryktet - ryktet som borde ha spritt sig, vilket blir till
ett till synes objektivt konstaterade - sker i ovanstående utsaga en konstruktion av konsensus
enligt min analys. Människor är för vana enligt skribenten, inte bara vana, utan för vana över
de ensamkommandes beteende där människor inte längre förefaller reagera över när
sexövergrepp sker på orten. Så vanligt är beteendet. Genom formuleringen sker en
konstruktion av att allmänheten mycket väl vet om vad som händer där människorna (på
orten) delar uppfattningen som skrivs fram på forumet om de ensamkommande som en
mycket sexuellt aktiv kategori människor. Beteendet att de ensamkommande begår sexbrott
förefaller vara långt ifrån något ovanligt där allmänheten är mycket väl införstådd med
situationen. För annars borde ju ryktet och informationen ha ”dykt upp någonstans”. Här
tillskrivs praktiserandet av våldtäktsdiskursen även på allmänheten och på så sätt får diskursen
en ökad trovärdighet menar jag. Andra människors uppfattningar har nu vägts in i samtalet människor som befinner sig utom forumskontexten och som möjligen inte har ett personligt
intresse till att framställa sin uppfattning på ett visst sätt inbegrips vilka delar åsikten som
skrivs fram på forumet. Föreställningen normaliseras genom utsagan.
Något jag reagerar över vid analys av våldtäktsmändiskursen rörande retorisk organisering är
att det tycks föreligga en ”gemenskap” i någon form i samtalen, delad av skribenterna,
synliggjord genom språkbruket dessa emellan. Gemenskapen synliggörs i den tidigare
övervakningen som lyftes, i förföljelsen som jag anser mig utläsa av ensamkommande på
forumet vilken jag är beredd att karakterisera som en hetsjakt. Kartor, namn och
personnummer anges parallellt med att bilder efterlyses. Samtalstrådarna inleds som nämnts
därtill med frågor om någon har ytterligare uppgifter i ärendena: någon som har ytterligare
information om händelsen? Samtalen fortskrider på liknande vis:
Kan inte du som jobbar med dessa typer snoka rätt på mer info då?
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Ingen som kan ta sig tid att imorgon kolla med X om den här historien stämmer?
har hört av mig till aftonbladet och väntar svar, någon annan som kan tänka sig försöka få fram svar varför
media väljer att tysta detta? eller ännu bättre, få det publicerat och rapporterat.

Vidare analys av trovärdighet - gemenskapen när diskursen om våldtäktsmännen praktiseras
Jag finner språkliga indikationer på att skribenterna upplever att det har övervakningen
gemensam, som om skribenterna när de använder sig av våldtäktsdiskursen delar någon form
av outtalat uppdrag sinsemellan. Information måste ut till andra på forumet, uppgifter måste
spridas vidare där uppdraget med övervakningen syns genom formuleringen såsom gräver
djupare och har letat lite men inte hittat något samt Det kan du ge dig f-n på att jag ska ringa
badhuset imorgon. Retoriskt sett ger vad jag benämner gemenskapen i diskursen mellan
skribenterna en viktig konsekvens. Här vänder jag mig till första delen i min användning av
retorik som jag hämtat ifrån Potter (1996) och som jag lyfte i samband med att studiens syfte
och frågeställningar presenterades. Med retorik menar jag utsagors förmåga att förefalla
förmedla sanning och trovärdighet och hur de organiseras för att möta motsägande utsagor
och här söker jag med gemenskapens konsekvenser lyfta hur diskursen för en utomstående med vilket jag menar en läsare som inte delar föreställningen om ensamkommande som
våldtäktsmän - kan förefalla vara faktabaserad. Således är mitt primära fokus här inte hur
diskursen om våldtäktsmännen görs trovärdig inför andra utsagor utan trovärdig för läsare på
forumet.
Användandet av empiriska repertoarer bidrar till att hantera dilemmat med fakta genom
konstruktion av trovärdighet i diskursen, repertoarer som tidigare lyfts om retorik i den
diskursiva praktiken om våldtäktsmännen. Men utsagorna kan också för en utomstående
läsare förefalla trovärdiga sett till hur de i samtalen bemöts. Enligt min bedömning ifrågasätts
inte uppgifter när information om rättegångar eller information om misstänkta eller skyldiga
presenteras. Varifrån uppgifterna kommer förefaller gå obemärkt förbi sett till kritiska röster.
Förändringen i talen mellan att ensamkommande är misstänkta till att de skrivs fram som
skyldiga våldtäktsmän undkommer i mycket hög grad kritiska kommentarer likaså. Och när de
väl konfronteras görs de så med en subtil och fortsatt icke-aggressiv ton vill jag mena (Bara
fyra personuppgifter visar inte att något brott har begåtts). Den tämligen friktionsfria
interaktionen i samtalen där parentesen här är ett av få tillfällen något i samtalen utmanas,
kan tolkas för en utomstående som om sanningen ges uttryck för på forumet - som om inga
motbilder kan formuleras - vilket bidrar till att diskursen förefaller stå enad. En unison bild om
ensamkommande och sättet att prata om dem bidrar till att diskursen blir tillförlitlig i en
läsares ögon.
Utomstående, personer som inte praktiserar diskursen, ges mycket få indikationer på
svagheter i resonemangen genom kritiska röster inom diskursen eller erhåller hjälp med var
någonstans i talet om ensamkommande som våldtäktsmän konstrueras. Var någonstans
förvanskas talen och övergångarna från misstänkt till skyldig? Vilka retoriska verktyg använder
skribenterna i talen om våldtäktsmännen? Frånvaron av en explicit förhandling och viss grad
av konflikt inom diskursen som jag identifierar knyter jag till att en trovärdighet hos
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skribenterna uppfattas av skribenterna sinsemellan. Gemenskapen genom det gemensamma
uppdraget stärker relationerna i samtalen. Den gemensamma agendan, som uttalas med
nyttjandet av personliga pronomen i samtalen, utdelade uppdrag sinsemellan, samt
avrapporteringar över hur arbetet med att finna ytterligare information går, blir till att finna
sanningen om de våldtäktsbenägna ensamkommande.
I ovanstående citat (t.ex. Kan inte du som jobbar med dessa typer snoka rätt på mer info då?)
föreligger tydliga menade dialoger mellan skribenterna. Inläggen är riktade mot särskilda
mottagare, språket är inte fientligt eller aggressivt uttryckt mot den tilltänkte mottagaren som
jag uppfattar det och just det uttalade gemensamma, i relativt vänliga uttrycksformer, medför
hävdar jag att sannolikheten minskar för att skribenter i gemenskapen ska ses av andra
skribenter som bärare av personliga intressen att framställa barnen på ett annat sätt. Andra
sätt, med vilka jag menar sätt som skulle motsäga och/eller försvåra den gemensamma saken
på något vis. Stämningen mellan skribenterna som råder i samtalstrådarna minskar
möjligheten för en utomstående läsare som inte praktiserar föreställningen om
ensamkommande som våldtäktsmän att urskilja bristerna i resonemangen och i
konstruktionen av målgruppen som frekventa sexbrottslingar. Med användandet av
personliga pronomen och tydligt riktade utsagor till specifika skribenter blir den digitala
distansen reducerad i samtalen mellan talarna varpå det har skapats en närhet mellan
skribenterna:
Där har ni fyra sista i dom inblandade & adresser. Gräver djupare. EDIT: Karta på deras område, lägg märke
till att 2, 3 & 4 lever relativt nära varandra: …

Utsagan ovan illustrerar övervakningen genom en empirisk repertoar - fakta är nu
presenterad. Skribenten gräver vidare i sin övervakning och undersöker fallet åt övriga
läsare/skribenter, vilka väntar på ytterligare information. Men genom skribentens
språkanvändning föreligger också en förväntad, särskild grupp personer som utsagan riktas
till. Det är denna ni jag benämner gemenskapen. Skribenten gräver inte åt vem som helst utan
genom användandet av formuleringen ni uttalas en specifik mottagare som åsyftas i
publiceringen av uppgifterna. Det intressanta är i mina ögon emellertid inte främst att en
gemenskap indikeras med uttrycksformen utan snarare aspekten när denna indikeras. Det
faktum att utsagan är det andra inlägget i ett av samtalen där diskursen om våldtäktsmännen
i hög grad dominerar talen gör utsagan särskilt intressant. Ett enda inlägg före ovanstående
utsaga har lagts upp i tråden, dvs. trådskaparens förstainlägg, men ändå uttrycks ett ni. Endast
en skribent har efterfrågat information i form av något som vet mer?, fyll gärna på med info,
innan ovanstående utsaga läggs upp på forumet. Ändå infinner sig en pluralform.
Min tolkning är att det redan finns en tilltänkt grupp användare, en gemenskap som
skribenten vänder sig till, men vilken jag har svårt att identifiera vilka den skulle utgöras av.
Jag vidgar min analys för tillfället och studerar användarnamnen i samtalen men finner inte
något mönster i att det skulle vara samma användare i de olika samtalen som berör
sexbrottslingar där diskursen om våldtäktsmännen praktiseras. Men den tidiga
uttrycksformen av ni menar jag stärker rimligheten i min analys och tolkning av en
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föreliggande gemenskap i samtalen. En gemenskap upplevd av skribenterna då
våldtäktsdiskursen används.
Ni-formen kan för en utomstående läsare (mottagare) bidra till en känsla av närhet till
skribenterna på forumet, vilken påverkar diskursens trovärdighet i dennes ögon. Bara genom
att läsa ni har mottagaren tagit del av något som avsågs personligt riktat i samtalet. Då
mottagaren tagit del av det personliga innefattas denne plötsligt i ni. Innefattandet i ni med
ni-formen som uppstår i samma stund mottagaren läser ordet och därmed accepterar det då
denne fortsätter läsa utsagan kan försvåra för vederbörande att förhålla sig kritiskt till
materialet då hen plötsligt är en del av den särskilda grupp som materialet avses till. Ni-formen
har därmed fungerat som ett slags mottagande redskap för en utomstående läsare vill jag
hävda där inkluderingen kan försvåra den egna kritiska rösten att se retoriska brister i
materialet som just lästs eller som ska läsas. Avståndet till skribenterna har reducerats och
ingången till gemenskapen uppfattar jag lättillgänglig för mig som läsare.
Att det skulle röra sig om en vänlig tilltalsform där ni används gentemot den enskilde
trådskaparen är en tänkbar tolkning av ovanstående utsaga, särskilt då jag identifierat en
vänlighet i språkbruket i diskursen tidigare, men vilken jag inte betecknar som en övertygande
sådan. Skribenten åberopar (och skapar) istället en särskild läs/skrivgrupp med formuleringen
där denne närmar sig personerna - alltså flera - på forumet. Skribenten bygger upp en närhet
med övriga användare genom att bekämpa en distans. Personen gräver till synes djupare för
de andras skull, inte enbart eller inte alls för dennes egenintresse. Skribenten förefaller lägga
ner sin egen tid i syfte att hjälpa andra på forumet som bett om hjälp och som sedan förväntas
träda in i samtalet i form av läsare och/eller skribenter. Agerandet bidrar till en pålitlighet
gentemot andra på forumet. Pålitligheten förefaller ha genomslag då uppgifterna som
publiceras i samband med ovanstående citat inte konfronteras senare i samtalet men där
sannolikheten eventuellt skulle kunna ha ifrågasatts huruvida det är rätt personer som
namnges eller att andra källkritiska röster skrivits fram. Listan med personnummer förefaller
stå gällande i samtalet vilket jag härleder till den gemenskap och sammanhållning som
föreligger i interaktionerna när ensamkommande förstås som våldtäktsmän. Jag ser att den
möjliggör för samtalen att fortskrida utan några tydliga oenigheter i användarnas diskursiva
praktik kring våldtäktsmännen.

Diskursen om de särbehandlade
En föreställning om ensamkommande som jag anser mig finna i talen på forumet är
föreställningen om de särbehandlade. Särbehandlingen, där ensamkommande beskrivs
behandlas på ett förmildrande, skyddande förfarande, beskrivs äga rum på flera plan. Media,
ofta nämnt utan närmare precision men emellanåt som SVT och Aftonbladet och ibland enbart
som ”tidningarna”, utmålas som en av huvudaktörerna kring särbehandlingen. Medierna ses
som opålitliga källor till information i sammanhanget där de genom vinklade nyhetsartiklar
väljer att ge en viss bild av ensamkommande till den svenska allmänheten men inte andra:
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Detta är så j*kla absurt. Sen när får tidningar spekulera i innebörden av vad någon säger? Tidningarna
vinklar det också som om den asylsökande dessutom inte landade på en uppblåst madrass utan på marken
i princip. Sen är det väl självklart att man inte ska åka ambulans om man inte är allvarligt skadad? "Pojken
var nedkyld". Ja, det är f*n jag också varje kväll och dag nu när man varit ute mer än flera timmar men inte
får jag åka ambulans hem. Så förbannad på Sverige och de jäkla tidningarna och de jäkla journalisterna. Nu
får de påstå vad som helst! Vi borde starta en stor kampanj där vi kontaktar varenda jävla journalist privat!!!
Andra tidningar kör ungefär samma historia. Men ingen nämner att pojken hoppade ned på en av
brandkåren utlagd madrass, vilket framkom i en bisats i P1.

Allmänhetens bild av ensamkommande barn beskrivs inom diskursen som mycket felaktig och
snäv, orsakad av mediernas medvetna strategi att dölja negativa bilder kring
ensamkommande som söker och har erhållit asyl i Sverige. Allmänheten ses inte få tillgång till
sanningen. Allmänheten - samhället - blir när diskursen praktiseras fördummad och iklädd
skygglappar, omedveten om hur verkligheten förhåller sig. Folk ser inte vad som händer och
mainstreammedias42 skeva bilder lyckas få allmänheten att felaktigt tycka synd om och
sympatisera med de ensamkommande. Nedan samtal sker i en av trådarna med rubriken
Ensamkommande skriver snyftare på SVT Debatt - men råkar avslöja sig, där någon form av
artikel diskuteras. Skribenten bakom debattartikeln påstås av trådskaparen vara en
ensamkommande. Här ses den ensamkommande särbehandlad för att artikeln
överhuvudtaget släppts igenom SVT:s granskning av uppgifterna samt sett till vilka följder
texten får:
Inget fel på dramatiken, men jag undrar över faktapåståendena.
Delar din tolkning. Det var en av de värsta rövarhistorier jag sett. Hur kunde någon ens publicera detta? …
Detta är ju så uppenbart påhittat att man börjar fundera på hur i helvete SVT kan släppa igenom detta. Inte
den mest extrema PK-extremisten kan ju tro på att detta stämmer, det är ju helt psykotiska
fantasiberättelser. Detta kommer ju enbart att slå tillbaka på dom ensamkommande "barnen", fattar dom
inte det på SVT?
kolla även alla kommentarer som strömmar in. "Hur kan människor behandlas så här i Sverige" "Ge alla
asyl"
Underskatta inte dumheten! Har du någonsin sett att någon enda PK har betvivlat någonting en "flykting"
sagt eller skrivit?

I ovanstående utsagor illustreras bilden av den okunniga allmänheten som tydligt förs bakom
ljuset av massmedias vinklade material medan skribenterna vilka praktiserar diskursen om de
särbehandlade skapar en bild av sig själva som upplysta kloka individer vilka genomskådar
bluffen, bedrägeriet och därmed hela illusionen om de ensamkommande barnen. Alla
kommentarer, en extremfallsformulering, uppfattar jag likställs med den blåögda massan allmänheten - där skribenterna tillsammans skriver fram hur allmänheten köper
rövarhistorier, fantasiberättelser, vilket naiva kommentarer som Hur kan människor
behandlas så här i Sverige ska visa. Dessa naiva kommentarer är också en stor mängd då de
strömmar in. Formuleringen alla kommentarer skapar bilden av att samtliga köper historien.
42

Med vad jag menar, utifrån sammanhanget, media som konsumeras av flest människor. ”Mainstream” används
också på forumet: Varför står inget om detta i mainstream-media? Då vanlig och ordinarie media också används
anser jag mainstream som en lämplig term att använda utifrån vad jag avser med termen.
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För att påvisa det absurda i allmänhetens ögon och reaktionsmönster fångar sedan ena
skribenten massans enfaldighet just genom någons (vad denne påstår)
extremfallsformulering. Ge alla asyl citeras, vilket jag uppfattar ska illustrera människors
oförstånd i frågan där de går på att människor verkligheten behandlas som de påstås i den
länkade debattartikeln. Allmänheten beskrivs därmed, enligt min bedömning, som om den
drar alltför snabba och extrema slutsatser, baserade på vinklade snyftare i media.
Uttrycksformerna kan ses effektiva utifrån att andra läsare/skribenter på forumet,
allmänheten rent av, inte rimligen vill betrakta sig som naiva och dumma och således börja se
kritiskt på gestaltningar av ensamkommande barn. Föreställningen om en upplysthet på
forumet har en inbyggd attraktionskraft i mina ögon vilken kan få den att framstå som legitim
genom att trovärdigheten i den inte blir lika angelägen att angripa. De som ser bakom
illusioner och skriverier i mainstreammedia tillskrivs förnuft och högre intellektuell förmåga
rörande källkritik. Om trovärdigheten i diskursen ifrågasätts på forumet av skribenter skriver
dessa in sig i de enfaldigas kategori.
I ovanstående citat praktiseras vuxendiskursens karaktäristiska uttrycksform ”barnen”, där
den vuxne strategen som ljuger för att vinna fördelar skrivs fram. Lögnaren, den
manipulerande vuxne, ses få hjälp av massmedia i diskursen om de särbehandlade vilken
allmänheten inte genomskådar utan köper rakt av. Dumheten hos allmänheten artikuleras
tydligt. Ovanstående kommentar detta kommer ju enbart att slå tillbaka på dom
ensamkommande ”barnen” är intressant. Det kan slå tillbaka på personerna för att dessa
kommer bli än mer misstrodda på grund av sådana här rövarhistorier vad jag tolkar utsagan.
Men gruppen som kan komma att misstros är redan misstrodd i formuleringen enligt min
bedömning. De är ”barn”, inte barn, som riskerar att bli än mer misstrodda. Här rättfärdigas
också diskursen om de särbehandlade så som jag utläser utsagan. Det är inte konstigt att
ensamkommande misstros då fantasiberättelser likt den som länkats i samtalet reducerar
trovärdigheten hos ensamkommande som grupp. Skribenternas skepticism gentemot
ensamkommande överlag är således legitim, det är ju helt psykotiska fantasiberättelser.
Medias vinklade bilder ses motivera att de ensamkommande ses som särbehandlade och
därmed att målgruppen bemöts med misstänksamhet från skribentens sida.
Granskningen av debattartikeln
För att i diskursen om de särbehandlade belysa medias bristfälliga granskning av artiklar och
reportage, vilka behandlar ensamkommande, attackeras trovärdigheten i ovan nämnda
’snyftar’-artikel, ’rövarhistoria’, på ett genomgripande sätt. Innehållet i debattartikeln där
författaren enligt skribenterna på forumet har ägnat större delen av sin tid med att bo på olika
boenden och vandrat mellan olika platser ifrågasätts kraftigt där berättelsen granskas
detaljerat. Angiven plats i texten bemöts med skepticism, nämnt boende i artikeln ifrågasätts
huruvida trångboddheten är en fabricering från författarens sida. Författaren till artikeln, som
påstås vara ensamkommande enligt skribenterna på forumet, konstrueras därtill som allt
annat än trovärdig. Tillvägagångssättet när artikelförfattarens språkliga förmåga att uttrycka
sig ifrågasätts i samtalet sker på ett särskilt intressant sätt vilket jag nedan vill lyfta. Genom
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granskningen av skribenterna på forumet konstrueras en logik att vilken version av författaren
som än må vara den mest rimliga så avskrivs ’rövarhistorien’ all form av tillförlitlighet ändå.
Ifrågasättandet av historien sker i korta stycken bland de längre utsagorna i samtalet. Nedan
lyfter jag fram det vad jag anser är centralt i samtalet kring debattartikelns och dess författares
trovärdighet:
Bra svenska för een ensamkommande flykting. Historien är givetvis påhittad.

I utsagan ses författarens (den ensamkommandes) höga språkliga förmåga att uttrycka sig i
texten som tecken på att historien är påhittat. Sättet att kunna formulera sig på, genom så
pass bra svenska som skribenten reagerar på, ses som en tydlig indikation på att historien inte
kan stämma. Med användandet av empirisk repertoar är historien, uttryckt genom
extremfallsformulering givetvis, självfallet påhittad. Samtalet utvecklas där den låga
trovärdigheten i debattartikeln vidare ifrågasätts:
Vem har skrivit? Har svårt att tro att en illegal invandrare har den språkförmågan. Han kan inte ha hunnit
gå så mycket i skolan efter all tid han tillbringat på olika ställen o varit ute o vandrat i bergen. Misstänker
att någon från Megafånen skrivit ihop det hela.

Här introduceras, som vidareutveckling av föregående inlägg, möjligheten att någon annan
har skrivit ihop texten åt den påstådda ensamkommande. Personen har inte själv skrivit texten
utan fått hjälp att kunna formulera den - som uttrycks i första utsagan - bra svenskan.
Berättelsen att personen tillbringat mycket tid med att ha vandrat i bergen ses som förklaring
till att personen inte kan ha hunnit lära sig så pass bra svenska. Här blir skrivhjälpen en möjlig
förklaring till det goda språkbruket och eventuellt, tänker jag, en anledning till att
trovärdigheten i berättelsen friställs från misstro. Det finns nu en möjlig förklaring till det goda
språket enligt ovanstående utsaga. Den ensamkommandes historia är enbart delvis eller helt
berättad genom en duktig skribent. Sanningshalten i historien undviker då, sett till första
inlägget om artikelns trovärdighet, att bli ifrågasatt. Skrivhjälpen skulle endast kunnat ha
hjälpt den ensamkommande att få ner sin sanna upplevda berättelse på papper. Följaktligen
behöver inte historien vara påhittad.
Sådan konstruktion av situationen sker inte i samtalet. Sanningshalten i artikeln ses alltjämt
undermålig och bör så också bemötas. Här uttrycks detta är ju så uppenbart påhittat att man
börjar fundera på hur i helvete SVT kan släppa igenom detta. Men sanningshalten ifrågasätts
dock inte längre utifrån föreställningen att det är orimligt att den ensamkommande kan ha
skrivit med så pass bra svenska och därför bör ses icke-trovärdig. Istället blir skrivhjälpen som
introducerades i ovanstående citat i sig en indikator på att historien bör behandlas med
skepticism. I samtalsfrekvensen konstateras senare:
Han har absolut fått skrivhjälp, trovärdigheten är obefintlig.

Nu är det konstaterandet av skrivhjälpen i sig, ett konstaterande som görs med både empirisk
repertoar och extremfallsformuleringen absolut, som leder fram till slutsatsen att
trovärdigheten i artikeln är obefintlig. Konstruktionen av den låga trovärdigheten i
debattartikeln ifrågasätts enligt min uppfattning därmed både utifrån att svenskan är för bra
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för en person som rimligen inte tillbringat tillräckligt lång tid i den svenska skolan för att ha
erhållit sådan språklig förmåga, och utifrån att personen ifråga har erhållit hjälp med
svenskan. Här förefaller inte personen bakom debattartikeln att undkomma övertygelsen av
den låga sanningshalten rörande sin berättelse och denne kan ses ha särbehandlats av SVT
som borde stoppat debattartikeln utifrån dess bristande trovärdighet. Den låga
trovärdigheten skrivs fram hur författaren än ses bunden till texten, med eller utan skrivhjälp.
Senare i samtalet konstateras:
Huruvida det är någon på SVT som är ansvarig för detta är svårt att bevisa med säkerhet. När kritiken
kommer angående textens trovärdighet kan de bara peka på att de inte tar ansvar för debattinlägg. 1) Det
är rimligt att utifrån språket anta att X har fått hjälp att skriva ner sina anekdoter. Någon har alltså hjälpt
honom. 2) SVT har publicerat texten under etiketten debatt och texten är undertecknad av X (samma person
X som skribenten i utsagan hänvisar till i första punkten, C:s kommentar). SVT har alltså inte ansvar för
innehållet. Detta kan peka på att de själva är medvetna om textens sanningshalt. Hade berättelsen varit
mer trovärdig kanske den hade publicerats som en intervju eller artikel?

Här fastställs med empirisk repertoar att det är rimligt att anta att personen ifråga har fått
hjälp med att skriva sina anekdoter, dvs. debattartikeln. Det sista i utsagan är intressant då
sanningshalten i artikeln inte enbart utmanas utifrån språkbruk och skrivhjälp, utan också
utifrån var artikeln publicerats. Platsen anses som en indikator på bristande trovärdighet som
läsare ska fundera extra kring. Trovärdigheten ifrågasätts därtill utifrån att debattartikeln är
undertecknad av person X, den påstådda ensamkommande. Detta kan peka på att SVT är
medvetna om textens bristande sanningshalt, menar skribenten. Här förefaller det som om
vilken version som än skulle stå gällande - om den ensamkommande själv skulle ha skrivit
debattartikeln - eller om denne erhållit skrivhjälp - så ses trovärdigheten i historien alltjämt
låg eller obefintlig. Platsen där texten publicerats konstrueras i enlighet med bilden av den
påhittade berättelsen som icke-trovärdig och därtill konstrueras det faktum att författarens
namn står i samband med artikeln som en indikator på att trovärdigheten i texten är obefintlig.
Föreställningen om den låga trovärdigheten normaliseras kraftfullt där både kritik gentemot
SVT nämns - fler kan förmodas reagera på den undermåliga tillförlitligheten - och SVT:s
agerande att placera texten under rubriken debatt beskrivs som följd av en tänkbar
medvetenhet hos SVT kring artikelns bristande sanningshalt.

Särbehandlingen - medias och myndigheters agerande
Beträffande konstruktionen av våldtäktsmännen och däri övervakningen och vad jag
karaktäriserade hetsjakten av de ensamkommande, där skribenterna gräver vidare om fallen,
motiveras inte förfarandet enbart av att de ensamkommande däri konstrueras som hemska
förfärliga våldtäktsbenägna män. Motiveringen av övervakningen härleder jag också till bilden
av att media ses ljuga eller väljer att vända bort blicken från nyheter om ensamkommande.
Det gemensamma uppdraget och drivkraften att övervaka de ensamkommande spårar jag
således även till föreställningen av att målgruppen erhåller en särskilt gynnsam behandling
från medias del, i hög grad centrerad kring (misstänkta) våldtäktsfall. Då nyhetsartiklar och
reportage uteblir i media men alternativmedia publicerar artiklar - alternativmedia som inte
vidare preciseras i samtalen - tolkas också frånvaron av artiklar i mainstreammedia som att
den senare döljer något för allmänheten:
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Media mörkar: 20 st ensamkommande gripna - förgrep sig på barn!
Flera indicier och rimliga antaganden pekar på att det hela handlar om illa dold propaganda från SVT. Nu
gäller det bara att någon kommer med riktiga bevis. Man kan ju alltid hoppas att en desillusionerad
medarbetare på SVT känner sig manad att blåsa i visselpipan.
Mystiskt detta. Ingen har skrivit en endaste rad om detta om man undantar "alternativa" media.
Varför står inget om detta i mainstream-media?
har hört av mig till Aftonbladet och väntar svar, någon annan som kan tänka sig försöka få fram svar varför
media väljer att tysta detta? eller ännu bättre, få det publicerat och rapporterat.
Inte ett ord om denna händelse i ordinarie svensk media. Varför? Jo, för att de misstänkta gärningsmännen
är såkallade ensamkommande "barn" (i verkligheten unga män i övre tonåren som i många fall ljuger om
sin ålder för att erhålla asyl - detta bevisat i alla länder som utför ålderskontroller på de som anländer, vilket
i Sverige anses för känsligt).

Sista utsagan inleds med medias särbehandling, utifrån ålder, men utmynnar i en föreställning
om att det föreligger en annan särbehandling av de ensamkommande som grupp i Sverige. I
samtalen på forumet uttrycks en bild om en särbehandling utförd även på myndighetsnivå.
Här ses bland annat Migrationsverket likt media som en opålitlig aktör vilken döljer något för
allmänheten som ska hållas ovetandes. Vuxendiskursen åberopas parallellt med diskursen om
våldtäktsmännen. Skattebetalaren luras. Migrationsverket betraktas se mellan fingrarna
rörande ålder:
Oavsett om de är 30, 24 eller 21 år så är vi utsatta för bedrägerier. Barn är man om man är under 18 år sedan är man vuxen. Med tanke på att dessa parasiter kostar mer än 750 000 kr/år att föda och gulla med
måste denna verksamhet upphöra. Vad får en svensk ungdom eller pensionär kosta? Att bedrägeriet är väl
känt kan man läsa i följande: [---] Migrationsverket är alltså medvetna om att barnen är upp till 24 år. Man
meddelar också detta till kommunerna. De enda som skall hållas ovetande är vi - som betalar för det! Det
vore roligt att höra hur valserna går på ett sånt här möte - är någon förvånad eller protesterar mot
bedrägeriet? Med tanke på de resurser som går till barnen är ju detta ett stort ekonomiskt bedrägeri.
Det är ganska enkelt att biologiskt ålderbestämma någon eller ta reda på släktskap, men det är metoder
som migrationsverket vägrar att utnyttja: man häpnar, vad är det för fel på att ta reda på sanningen?
Ensamkommande våldtar i X. Socialchefer tystar ned.

Myndigheters påföljder och straff kopplat till diskursen om våldtäktsmännen är en central
aspekt i föreställningen om de särbehandlade ensamkommande. Straff efter våldtäkter
diskuteras vid flertalet tillfällen i samtalstrådarna på forumet och här konstrueras de
ensamkommande som annorlunda bemötta, som om de i alltför hög grad slipper undan
konsekvenser för sitt handlade. De första två utsagorna nedan tillhör samma samtalssekvens
vilken berör eventuella straff i ett påstått våldtäktsfall där en ensamkommande diskuteras
som förövaren. Här återkommer talet som skattebetalaren, som visades i ovanstående citat
om Migrationsverkets agerande, som tvingas bistå vid den förmildrande behandlingen:
Jag lägger tusen kronor på några timmars samhällstjänst, eventuellt lite böter som skattebetalarna får stå
för. Någon som vågar sätta emot?
Nej, det gör jag inte. Det kommer att bli väldigt milda straff
För att kunna utdela rätt påföljd för gruppvåldtäkten på barnen, bör de "ensamkommande" i det här fallet
absolut åldersbestämmas. De ska inte ha någon straffrabatt om de har ljugit om sin ålder.
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Varje gång jag läser sånt här undrar jag varför dom inte blir utvisade? Vad hade hänt om 4 etniska svenskar
hade gått loss på en Somalie flicka i Mogadishu? Dom hade inte ens fått bli utvisade till Sverige igen, dom
hade blivit mördade på plats.

Jag vill här lyfta konsekvenserna av diskursen om de särbehandlade som jag menar uppstår
utifrån talet om myndigheters agerande och talet om straff ovan. De ensamkommande kan,
utifrån diskursen där Sverige ses gulla med målgruppen, bemötas med ett mycket tuffare
förhållningssätt än vad de upplevs bemötas med idag. Diskursen rättfärdigar att
ensamkommandes agerande renderar i hårdare straff då de inte ska ha någon straffrabatt. En
retorik om rättvisa förs där rätt påföljd ska utdelas samtidigt som föreställningen om andra
länders föreställda dödsstraff hänvisas till. Gullandet, om än i andra uttrycksformer,
återkommer. Det ska med andra ord gå rätt till och föreställningen om rabatt, som i
straffrabatt vid påföljder, tillsammans med uttryck om väldigt milda straff och några timmars
samhällstjänst, indikerar att så inte alltid är fallet. Föreställningen legitimerar mer kännbara
rättsliga konsekvenser. Här används vuxendiskursen i argumenteringen, vilket leder till att
testning av ensamkommandes ålder i högre grad också bör iscensättas. Sett till föreställningen
om medias mörkande och vinklade inslag om ensamkommande ser jag att diskursen
rättfärdigar en skepticism rörande ensamkommande situation och upplevelser vilken media
publicerar, en skepticism jag sökt illustrera med granskningen av debattartikeln. Det ’vanlig’
media skriver är ansett som starkt vinklade versioner av verkligheten i samtalen. Artiklar om
ensamkommande konstrueras som om de inte utsätts för adekvat granskning sett till
trovärdighet, vilket får till följd att skribenterna läser artiklarna med hög grad av tvivel.
Huruvida allmänheten skrivs fram som helt omedveten angående den föreställda
särbehandlingen av ensamkommande är i diskursen inte helt entydigt. Samtidigt som de
ensamkommande ses bli betrodda i alltför hög grad, i form av t.ex. har du någonsin sett att
någon enda PK har betvivlat någonting en "flykting" sagt eller skrivit? där allmänheten
beskrivs som förd bakom ljuset, bedragen som inte får reda på sanningen av vare sig media
eller från myndigheters sida, uttrycks likväl en gräns för hur mycket ’vanligt’ folk kan luras
kring bluffenomenet ensamkommande. Vid tillfälle uttrycks allmänhetens ökade insikt om vad
som sker där ovan nämnda gullande nått en gräns hos folk i allmänhet:
Allt fler i samhället börja bli trött på detta daltade med fejkade asylsökande barn..43
Alla som har indianerna i samma kanot inser att killen är en enda stor bluff. Att SVT debatt nedlåter sig att
publicera sådant här är under all kritik. Enda fördelen är att bluffen blir ännu mer synlig för var och en.

Retorik i den diskursiva praktiken
I diskursen om de särbehandlade, som jag benämner den, förstås medier bedriva en
propaganda44 rörande ensamkommande, där en PK, en politisk korrekthet, anses dominera
media. Negativa, dåliga nyheter och information som på något sätt rör ensamkommande ses
inte ges utrymme eller bli belyst i tillräckligt hög grad. Istället visas särskilda bilder av
43

Utsagan sker i sammanhang där ambulanspersonals agerande diskuteras där personalen, enligt skribentens
citering av någon form av nyhetsartikel, ska ha vägrat ta med den ensamkommande i ambulansen.
44
Vilket jag finner i utsagan: Flera indicier och rimliga antaganden pekar på att det hela handlar om illa dold
propaganda från SVT. Nu gäller det bara att någon kommer med riktiga bevis.
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ensamkommande i det offentliga ljuset. Diskursen koncentreras i hög grad på talet om en
bedragande mediekultur där en illa dold propaganda står att identifiera. Men illa dold bara
för dem som är aktsamma och källkritiska. Här formulerar sig skribenterna utifrån category
entitlement, där vissa personer har företräde, där vissa anses mer pålitliga i
diskussioner/situationer än andra. Då allmänheten är naiv, korkad, lättpåverkad, träder de
upplysta kunniga skribenterna fram på forumet berättande sanningen. De ser bakom den
offentliga uppvisade bilden av ensamkommande i ’vanlig’ media, de synar bluffen som
allmänheten tar för given.
Tillhörande min bild av hur skribenterna på forumet skriver fram sig själva som de upplysta
sker inte detta enbart genom att de klär allmänheten i skygglappar i hög grad. Här menar jag
också att trovärdighet behöver konstrueras varför skribenterna kan se bakom den påstådda
fasaden om målgruppen. Genom användandet av detaljer i sättet att uttrycka sig, dvs.
detaljerade faktaanspråk, skapas så trovärdighet knutet till person och category entitlement.
Skribenterna kan uppfattas som personer vilka arbetar med frågorna i någon form av andra
skribenter/läsare på forumet vilket gör dem relevanta att lyssna på angående ämnena som
diskuteras. Med därtill relativt avancerade språkbruk med komplexa meningsbyggnader och
ordval, inklistrade texter där relevanta yrkesgrupper och referenser åberopas samt med till
synes rationella tankekedjor, skapas en professionalism enligt min uppfattning vilka blir till
viktiga aspekter i konstruktionen av den trovärdiga upplyste skribenten:
Med tanke på att dessa parasiter kostar mer än 750 000 kr/år att föda och gulla med måste denna
verksamhet upphöra. Vad får en svensk ungdom eller pensionär kosta? Att bedrägeriet är väl känt kan man
läsa i följande: ”X Kommun Social- och arbetsnämnden Sammanträdesdatum 2007-06-12 Ensamkommande
flyktingbarn (SAN/2006:140) X, jurist på Migrationsverket, ger information om de ensamkommande
flyktingbarnen. Den vanligaste gruppen är unga män mellan 16 och 24 år. Ofta svårt att åldersbestämma
dem på grund av trubbiga instrument. De flesta är tonåringar och det är därmed inte familjehem som
behövs i kommunerna i första hand”. Migrationsverket är alltså medvetna om att barnen är upp till 24 år.
Man meddelar också detta till kommunerna. De enda som skall hållas ovetande är vi - som betalar för det!
Flera indicier och rimliga antaganden pekar på att det hela handlar om illa dold propaganda från SVT. Nu
gäller det bara att någon kommer med riktiga bevis. Man kan ju alltid hoppas att en desillusionerad
medarbetare på SVT känner sig manad att blåsa i visselpipan.

Som nämndes tidigare ges i talet på forumet uttryck för att allmänheten inte uppfattar
bedrägeriet inom medier och på myndighetsnivå - där de helt blivit förda bakom ljuset parallellt med upplevelsen av att människor alltmer börjat förstå vad som händer i samhället.
Människor har börjat förstå ’problemen’ med ensamkommandes immigration. Här nyttjas
föreställningen om våldtäktsmännen för att lyfta problem och likaså vuxendiskursen där
lögnaren som utnyttjar asylprövningssystemet ses identifierad. De ensamkommande anses
kosta mycket pengar; de anses våldta, ljuga om åldrar och manipulera systemet. Genom att
allmänheten inte helt utelämnas från de upplystas sfär där folket inte helt exkluderas från att
genomskåda bedrägeriet och nedtystanden parerar enligt mig skribenterna för att diskursen
riskerar sin egen trovärdighet.
Vid fall då diskursen enbart hade begränsats till skribenternas praktiserande av densamma på
forumet, där ingen eller mycket fåtal andra personer hade skrivits fram som om de på liknande
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sätt identifierat medias vinklade bilder, hade begränsningen i det diskursiva praktiserandet
kunnat tolkas som om det vore ”trams”. Som om det vore påhitt skapat av de få. Nu, med
utsagor där andra också ser hur det verkligen ligger till, pareras det för kritiken genom
konstruktionen av en begynnande konsensus. Så anser jag att valet med att inte fördumma
allmänheten i för stor utsträckning, att inte skriva fram allmänhetens totala naivitet om
ensamkommande, kan förstås. Med andra ord ser jag det som ett retoriskt verktyg för att
hantera dilemmat med fakta. Diskursens faktaanspråk behöver framstå som trovärdiga.
Trovärdigheten byggs upp genom uttrycksformerna att det är flertalet som delar
uppfattningen. Med extremfallsformuleringarna alla som har indianerna i samma kanot, enda
stor bluff och uppenbart påhittat framställs bluffen som än mer uppenbar för den som tänker
till:
Allt fler i samhället börja bli trött på detta daltade med fejkade asylsökande barn..
Alla som har indianerna i samma kanot inser att killen är en enda stor bluff. Att SVT debatt nedlåter sig att
publicera sådant här är under all kritik. Enda fördelen är att bluffen blir ännu mer synlig för var och en.
Detta är ju så uppenbart påhittat att man börjar fundera på hur i helvete SVT kan släppa igenom detta. Inte
den mest extrema PK-extremisten kan ju tro på att detta stämmer, det är ju helt psykotiska
fantasiberättelser. Detta kommer ju enbart att slå tillbaka på dom ensamkommande "barnen", fattar dom
inte det på SVT?

Vidare retorisk analys - trovärdighet i konstruktionen av motiv till medias och myndigheters
nedtystande
Då diskursen om de särbehandlade grundas på en föreställning om en sorts gemensam sak
hos medier och myndigheter att dölja sanningen för allmänheten om ensamkommande, söker
jag efter vilka motiv som skrivs fram till varför en sådan nedtystning och vinkling genomdrivs.
Jag söker också förstå hur påståenden om varför den genomdrivs i så fall görs trovärdiga. För
diskursen behandlar i hög grad de stora samhällsaktörernas handlande där en konsensus hos
främst medier - men också från myndigheters sida - konstrueras i talen där aktörerna inom
dessa uppfattas skriva fram en gemensam, särskilt positiv bild av de ensamkommande. De
positiva bilderna ges uttryck för medan negativa aspekter som rör gruppen utelämnas enligt
skribenterna på forumet. Negativa aspekter gäller nyhetsinslag där ensamkommande enligt
skribenterna begått sexbrott, vilka alltså inte nämns i ’vanlig’ media. Hur mycket
skattebetalare får betala för gullandet med de vuxna ensamkommande ses likaså hållas
hemligt.
Precis som Edwards och Potter (1992) lyfter som risk i kommunikationen mellan människor
blir här konsensusen, som alltså skribenterna skriver fram på forumet, konfronterad med
uppfattningen att medier och myndigheter gått samman i en form av maskopi. Flera personer
(samhällsaktörer) kan i detta sammanhang ses ha ett gemensamt intresse av att vilja
framställa något på ett särskilt sätt och därmed kan samstämmighetens betydelse förkastas
(Edwards & Potter, 1992). Här blir förkastandet av medias bilder och myndigheters agerande
angeläget att analysera sett till vilka bakomliggande intressen hos aktörerna som skrivs fram
på forumet och hur dessa artikuleras.
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Ett av motiven bakom mainstreammedias samstämmiga agerande, som uttrycks när diskursen
om de särbehandlade används, har framkommit i tidigare citat angående både föreställningen
om de vuxna och våldtäktsmännen. Nedan förefaller först ett tydligt motiv till nedtystandet
skrivas fram:
Inte ett ord om denna händelse i ordinarie svensk media. Varför? Jo, för att de misstänkta gärningsmännen
är såkallade ensamkommande "barn" (i verkligheten unga män i övre tonåren som i många fall ljuger om
sin ålder för att erhålla asyl - detta bevisat i alla länder som utför ålderskontroller på de som anländer, vilket
i Sverige anses för känsligt).

De ensamkommandes åldrar förstås i ovanstående utsaga som en, eller snarare som den enda,
relevanta aspekten till att media undviker att skriva om ett misstänkt våldtäktsfall. Orsaken
till medias agerande skrivs fram med en empirisk repertoar där skribenten först frågar sig
effektfullt varför media tystar och sedan ger svar på tal, utan att denne någon gång framträder
i utsagan. Fakta presenteras till synes, däremot presenteras inte några källor till
faktaanspråken men något subjekt finns inte heller med i formuleringen. Det saknas på så sätt
någon som kan stå till svars för påståendet, vilket, som sagt, inte skrivs fram som ett påstående
utan som en sanning. ’Fakta’ får egen agens i utsagan där den svarar på
extremfallsformuleringen rörande inte ett ord om händelsen i media, varför? ”Barnens”
verkliga åldrar skrivs fram som orsaken till det uteblivna uppmärksammandet av fallet i media
och här urskiljer jag att motivet till medias maskopi är vuxendiskursen. Motivet till att media
mörkar förefaller bygga på föreställningen och sättet att prata om ensamkommande som
”barn”, dvs. som vuxna, vilka ljuger strategiskt.
Det tycks vara lögnaren som är central i ovanstående utsaga på något sätt. Lögnaren är för
känsligt att bekräfta i det offentliga rummet. Således mörkar media. Här framträder därmed,
som jag diskuterade i samband med vuxendiskursen, bilden av en annan lögnare. Men medias
motiv utrycks inte mer än så vad jag kan utläsa. Föreställningen om medias koordinerade
agerande argumenteras inte fram på något logiskt övertygande sätt i mina ögon. Saker är
förvisso för känsligt men något svar på frågan varför saker är för känsliga ser jag inte skrivas
fram. Trovärdigheten kan på så sätt ses bristfällig. Den uteblivna presentationen av underlaget
för konstruktionen av medias propaganda och vinklade publiceringar, där vuxendiskursen
används som resurs i talet för att hantera dilemmat med fakta, är frånvarande i
interaktionerna totalt sett.
I sökandet efter uttryckta motiv till att myndigheter döljer information om ensamkommandes
åldrar finner jag talet om ekonomiska aspekter - där skattebetalaren återkommer - relevant.
Straff förmildras heter det, skattebetalare tvingas bistå för att betala förövares förmildrade
böter. Att lyfta ekonomin är en strategi för att skapa känslor av upprördhet, där pengar kastas
bort vilket väcker känslor hos andra läsare/skribenter kring slöseri. Uppfattningen av slöseri
uppstår utifrån föreställningen om lögnaren, dvs. de vuxna strategerna som genom
förfarandet gynnas och därför inte förtjänar det förmildrande handlandet. Jag ser också att
hänvisningen till ekonomiska aspekter kan användas som strategi för att understödja den
föreställda särbehandlingen med rationella, förnuftsmässiga argument och jämförelser.
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Ekonomiska aspekter åberopas inte bara som retoriskt verktyg för att poängtera det absurda
och felaktiga i handlandet och i särbehandlingen, utan möjligen också för att ett motiv till
myndigheters agerande då skrivs fram. Motivet att gullandet just kostar mycket pengar och
att någon behöver betala för det. Med empirisk repertoar angående nedtystandet på
myndighetsnivå, i ett inlägg som tidigare lyfts angående avancerat språkbruk och därigenom
konstruktion av trovärdighet, vill jag kasta ljus på hur den ekonomiska diskursen kommer till
uttryck när jag söker efter ett tydligt föreställt motiv:
Oavsett om de är 30, 24 eller 21 år så är vi utsatta för bedrägerier. Barn är man om man är under 18 år sedan är man vuxen. Med tanke på att dessa parasiter kostar mer än 750 000 kr/år att föda och gulla med
måste denna verksamhet upphöra. Vad får en svensk ungdom eller pensionär kosta? Att bedrägeriet är väl
känt kan man läsa i följande: [---] Migrationsverket är alltså medvetna om att barnen är upp till 24 år. Man
meddelar också detta till kommunerna. De enda som skall hållas ovetande är vi - som betalar för det! Det
vore roligt att höra hur valserna går på ett sånt här möte - är någon förvånad eller protesterar mot
bedrägeriet? Med tanke på de resurser som går till barnen är ju detta ett stort ekonomiskt bedrägeri.

Återigen är ensamkommandes åldrar centralt i talet om de särbehandlade. Här ovan används
också som ett retoriskt verktyg att ställa kostnaderna för ensamkommande mot den svenska
ungdomen och pensionären där ytterligare känslor väcks och föreställningar om orättvisa och
befängda prioriteringar. Men även här är motivet till varför allmänheten skulle hållas ifrån
sanningen inte tydligt argumenterat. Vi som betalar för de ensamkommande hålls ovetande
menar skribenten, vi som står för kostnaden medan det gullas med de fiktiva
ensamkommande barnen är de enda som hålls från sanningen. Extremfallsformuleringen
enda nyttjas, motsägelsefullt nog då skribenten inskriver sig i vi men där denne likväl synar
bluffen, en förmåga avskild från dennes konstruktion av allmänheten. I sökandet efter ett
uttryckt och argumenterat motiv finner jag inte heller här någon tydlighet. Möjligen kan
utsagan, vilket jag antydde till ovan, förstås som att en vetskap hos allmänheten om
åldersfusket hade äventyrat verksamheten. Om allmänheten, de som betalar, får reda på att
skattepengar läggs på individer vilka inte är barn utan upp till tjugofyra år, kommer de med
andra ord vägra att betala. Människor behöver således hållas ifrån sanningen. Något
uppenbart argumenterat motiv till nedtystandet från Migrationsverkets sida, som även dessa
blir till lögnare i sammanhanget, lyckas jag dock inte urskilja. I ett svar till ovanstående utsaga
ställer sig en annan skribent just frågan:
Det är ganska enkelt att biologiskt ålderbestämma någon eller ta reda på släktskap, men det är metoder
som migrationsverket vägrar att utnyttja: man häpnar, vad är det för fel på att ta reda på sanningen?

Vid ett annat tillfälle finner jag emellertid ett tydligt konstruerat motiv till varför
ensamkommande särbehandlas av myndigheter. Utsagan sker i en diskussion om våldtäkt där
en ensamkommande ses som den skyldige. Samtalet har hittills handlat om hur socialtjänsten,
enligt trådskaparen, valt att vara förtegen kring den påstådda incidenten med våldtäkt på
gruppboendet. Här återkommer talet om ekonomiska bakomliggande orsaker till agerandet:
Tystar ned gör de väl alltid då deras levebröd hotas av att folk kan få för sig att dessa våldtäkts- och
kriminalitetscentraler bör läggas ner, vad skulle dessa våldtäktsförsvarande soc-horor göra då? Gå på
bidrag? De har ju huslån och annat. Därav mörkandet trots att deras skyddslingar utfört brott som borde
rendera dödsstraff. Så vi har ju fler kriminella i denna soppa inte bara barbarvåldtäktsmännen utan även
soctanter som skyddar barbarvåldtäktsmännen för sin egna ekonomiska trygghets skull.

78

Med extremfallsformuleringen väl alltid och inte bara belysandet av hemskt agerande som
borde rendera i straff för de ensamkommande, utan istället i termer av dödsstraff, görs
retoriken tydlig i utsagan. Med empirisk repertoar, passiv skrivform, konstrueras de
ensamkommande på boenden som fasansfulla, hemska barbariska människor där de är
skyddslingar, med vad jag tolkar särbehandlade, i våldtäktscentraler. Incidenter inom
boendena hålls enligt skribenten bortom allmänhetens vetande då de väl alltid tystas ner. Här
skrivs tjänstemän inom socialtjänsten fram, vad jag utläser specifikt kvinnor utifrån
formuleringarna soctanter och soc-horor - och deras respektive privatekonomi som motiv till
mörkandet. Diskursen om våldtäktsmännen praktiseras som för att underbygga motivet.
Personerna i utsagan ses ha huslån och annat och nedtystandet på boendena härleds till
kvinnornas egna ekonomiska trygghets skull. Hade informationen kommit ut kring
hemskheterna som äger rum på boendena enligt skribenten så hade detta äventyrat
kvinnornas privatekonomi då boendena i sin tur fått läggas ner. Här finner jag alltså till slut
motiv, i detta fall ekonomiska, till särbehandlingen av ensamkommande. Användandet av en
ekonomisk diskurs nyttjas vad jag utläser dock inte för att väcka känslor om slöseri och höga
kostnader likt tidigare utsaga jag lyfte utan för att belysa det omoraliska egenintresset hos
tjänstemän inom socialtjänsten.

Diskursen om de sexuellt utsatta
Ensamkommande uttrycks på forumet även som mycket utsatta individer och som utsatt
grupp. I två av trådarna på forumet behandlas fall där ensamkommande barn påstås ha blivit
sexuellt utnyttjade på gruppboenden, vilka är samtalen jag främst finner diskursen om de
sexuellt utsatta nyttjad inom. På forumet beskrivs fall utifrån inkopierade länkar till diverse
sidor där vuxna påstås, av skribenterna på forumet, ha haft sexuella relationer med barn på
boenden. Även sexuella relationer med ensamkommande i hem nämns45. Situationerna och
incidenterna beskrivs i ordalag av hemska, vedervärdiga brott, skandaler och äckligt där
ensamkommande ses ha tvingats gå med på saker de inte själva vill:
Hemskt, en kvinna på ett boende för flyende flyktingbarn nyttjar sin beroendeställning med att permanenta
benen i särandeställning. Två stycken ensamma små barn blev offer för den hemska kvinnans sexuella spel.
Kvinnan är nu misstänkt för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.
Brunstig batikhäxa särar på benen och utnyttjar flyktingbarn!

Till stor del kännetecknas diskursen om de sexuellt utsatta och detta sätt att tala om och förstå
barnen och deras kontextuella förutsättningar av att barndiskursen samtidigt nyttjas i talen.
De utsatta är därmed barn i samtalen som sexuellt både har utnyttjats och fortsätter att
utnyttjas av vuxna på boenden där extremfallsformuleringarna små barn, små barnen och lilla
barnet används vilka jag menar är uttrycksformer som karaktäriserar barndiskursen. De
retoriska verktygen i talen ser jag nyttjade för att understryka barnet i fallen och individernas
särskilda utsatthet och sårbarhet. De ensamkommandes utsatthet stärks där deras åldrar
utifrån föreställningen som barn indikerar en diskrepans i makt mellan de utsatta och
45

Jag finner detta i utsagan: Mörkertalet för hur många skäggbarn som utnyttjas är säkerligen stort, både på
sådana här skäggbarnhem och hemma hos alla psykfall som härbergerar skäggbarn och papperslösa.
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förövarna, dvs. mellan barnen och de vuxna personerna. Maktdiskrepansen blir tydlig, inte
bara genom att barnen befinner sig i en beroendeställning på boenden och i hem, utan också
genom en fysisk skillnad mellan ett utsatt barn och en vuxen förövare. Utifrån användandet
av barndiskursen i de påstådda fallen stärks trovärdigheten i diskursen om de utsatta vill jag
mena där barnets närvaro i talen gör det mer sannolikt att övergrepp på boenden har kunnat
ske och kan fortsätta att ske, jämfört med om det skulle röra sig om ensamkommande vuxna.
De vuxna hade kunnat försvara sig bättre och/eller kunnat våga säga ifrån på boendena mer
än vad ett barn förmår. De vuxna i talen om de ensamkommandes utsatthet och särskilda
sårbarhet genom vistelse på boende men även i hem hade eventuellt underminerat
tillförlitligheten i berättelserna.
Det chockade lilla barnet får allt stöd det behöver […]
Borde inte brottet vara synnerligen grovt då det är små barn det rör sig om?
Skrämmande att höra. Säkert tonvis med flyende flyktingbarn som nyttjas av kontrollerande, beslutsamma
och överpilska batikhäxor

Med sistnämnda uttrycksform flyende, vilken också står att finna i tidigare citerade utsaga:
Hemskt, en kvinna på ett boende för flyende flyktingbarn nyttjar sin beroendeställning,
förstärks barnens utsatta situation ytterligare. Barnen är flyende flyktingbarn, vilket kan
förstås utifrån barnens flyktskap som resultat av att de är ensamkommande barn som tvingats
emigrera från sina hemländer. Då flyktstatusen redan omnämns i uttrycksformen uppfattar
jag dock att något ytterligare skrivs fram. I uttrycket utläser jag en pågående flykt, att flykten
inte bara gestaltas som något som redan upplevts och som tillskrivs barnens förflutna - vilket
ges utrymme inom flyktingbarn - utan flykten pågår alltjämt, den blir till en pågående process
där barnen alltjämt är flyende något. Därmed alltjämt utsatta. När de flyende barnen
artikuleras i samband med att ha blivit sexuellt utnyttjade understryks bilden av det utsatta
barnet på boenden som önskar fly undan men som i sin underställning som barn inte kan eller
vågar säga ifrån. Barnens situation förstärks än mer av uttryck som dessa stackars flyktingbarn
och den stackars ungen. Då barnen också är ensamma små barn och inte bara
ensamkommande poängteras deras utsatta position än tydligare där inget stöd eller någon
form av hjälp förefaller erbjudas barnen. Ensamkommande bor på boenden men är både
ensamma och alltjämt flyende undan något. Språkbruket verkar i skribenternas riktning att
gestalta de ensamkommande som synnerligen utsatta individer.
Förekommandet av sexuella övergrepp på ensamkommande barn inom gruppboenden
diskuteras i samtalstrådarna. Skribenter skriver och frågar andra på forumet hur
förekommande brotten är och med flertalet gånger empiriska repertoarer där skribenterna
anonymiseras i talen konstrueras företeelserna om sexuella övergrepp som något sannolikt
mycket frekvent. Barnens utsatta situation skrivs fram som mycket allvarlig där rimligheten
för att övergreppen sker frekvent ses mycket stor. Den höga frekvensen, som uttrycks med
säkerhet, ger konsekvenser i talet för hur arbetet med barnen bör ses över:
Nu har det hänt igen. Det som inte fick hända...

80

Skrämmande att höra. Säkert tonvis med flyende flyktingbarn som nyttjas av kontrollerande, beslutsamma
och överpilska batikhäxor
Lär ju vara ett rekorderligt mörkertal för de här brotten.
Finns det möjligen en (internationell) liga med sexuellt lystna batikhäxor som organiserar detta? Fler
synpunkter?
Förmodligen ja. Ett stort mörkt problem som måste upp i den dagliga politiska dialogen. Flyktingbarnen ska
prioriteras!
Det chockade lilla barnet får allt stöd det behöver för att reda sig ur den fruktansvärda krisen detta skapat.
[---] Ändrade rutiner måste till för att dylika fall inte ska upprepas.

I ovanstående citat illustreras menar jag hur arbetet med barnen ses som om det bör tas på
större allvar när diskursen om de sexuellt utsatta praktiseras. Ensamkommande ses i hög risk
att utsättas för sexuella övergrepp, det spekuleras kring en organisering, en liga, som ligger
bakom brotten. Ytterligare synpunkter i ämnet ombedes. Personer kring barnen bedöms
sannolikt begå övergreppen genom att de förmodligen, lär ju och säkert utnyttjar barnen.
Ändrade rutiner åberopas då det är vanligt förekommande med övergreppen, uttryckt hänt
igen, stort mörkt problem och rekorderligt mörkertal. Flyktingbarnen ska prioriteras.
Talet om ensamkommandes utsatthet uttryckte jag till stor del kännetecknas av att
barndiskursen används. Likt ovan utsagor är det lilla barnet närvarande i talet vilket jag
menade stärker trovärdigheten i diskursen om de utsatta. Diskursen organiseras emellertid
inte enbart utefter föreställningen om det utsatta barnet. De ensamkommande vuxnas utsatta
situation skrivs också fram på forumet och här tolkar jag, som nämnt tidigare, att talet om
skäggbarnen indikerar att det rör sig om vuxna individer. Precis som vid talet om de utsatta
barnen ses de vuxnas utsatthet som allvarsamt där sexbrottens frekvens fortsatt konstrueras
som mycket hög:
Eftersom "barnet" antagligen är 25-30 år så är det nog ingen fara rent åldersmässigt, men äckligt är det...
Mörkertalet för hur många skäggbarn som utnyttjas är säkerligen stort, både på sådana här skäggbarnhem
och hemma hos alla psykfall som härbergerar skäggbarn och papperslösa. Häng ut svinet...
Inte batikhäxan i fråga, men väl en batikhäxa som visar hur synen på dessa äldre herrar är: (sedan en
inkopierad länk, C:s kommentar)

Angeläget i samtalen på forumet utifrån bilden av de ensamkommande som är sexuellt utsatta
förefaller eventuella följder, dvs. straff för de påstådda förövarna av sexualbrotten, vara. Här
är dessutom de utsattas åldrar av vikt i samtalen vilka ses påverka hur de rättsliga
konsekvenserna faller ut i de enskilda fallen: Borde inte brottet vara synnerligen grovt då det
är små barn det rör sig om? och Straffet borde, såvitt jag förstår, vara högre för att exempelvis
sexuellt utnyttja 16-åringar jämfört med om de i själva verket är 25-30. Genom praktiserandet
av vuxendiskursen, dvs. föreställningen om de ensamkommande vuxna som strategiska,
lögnaktiga flyktingar som bluffar sig igenom asylprocessen och söker sig ett gratisliv i Sverige
ses de sexuella övergreppen och efterföljande utredningar riskera att avslöja bluffen när den
verkliga åldern nu eventuellt kommer efterfrågas:
Kul om batikhäxans advokat kräver att flykting"barnet" ålderstestas som en del av försvaret.
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Intressant. Är det inte i batikhäxans intresse att man nu gör en åldersbestämning på barnen? Kommer hon
eller hennes advokat kräva att man tar reda på den verkliga åldern? Kommer hon i rätten hävda att de såg
äldre ut än vad de uppgett?

Hur aktörer i de sexuellt utsattas omgivning konstrueras
I talen om barnen och de vuxna som sexuellt utsatta finner jag i diskursen om utsatthet ett
särskilt sätt att se på kontexten målgruppen vistas inom och hur andra aktörer runt barnen/de
vuxna gestaltas på forumet. Förövarna runt de ensamkommande beskrivs frekvent med
uttrycksformen batikhäxor, vilket inte definieras men ger en indikation på att det rör sig om
en kvinnlig förövare, dvs. häxan som en kvinnlig gestalt. Kvinnan skrivs också fram vid flertalet
tillfällen explicit och den kvinnliga förövaren som utnyttjar sin ställning på boendet stärks
också genom beskrivning av en händelse där förövaren beskrivs ha särat på benen:
En pilsk batikhäxa med hormonerna vilt rusandes i kroppen har sexuellt utnyttjat ett stackars flyktingbarn.
Batikhäxan särade på benen och lät det stackars barnet dyka in mellan valkarna, celluiterna och späcket för
att tillfredsställa den pilska besten.

Medan de utsatta skrivs fram, främst då barndiskursen används, som passiva då de uttrycks
som offer som tvingats gå med på hemska vedervärdiga saker och som är mycket strängt hålla
på boendena (Den stackars ungen ser helt chockad ut av den småsvettiga och vulgokåta
häxan, De små barnen vågar knappast yppa något när hon ryter till...) blir andra aktörer kring
barnen de aktiva. Batikhäxorna utnyttjar sin beroendeställning på boenden och uttrycks som
brunstiga, pilska, överpilska, hemska, kontrollerande, beslutsamma, suggorna, besten och
som pedofiler. Benämningarna indikerar för mig en markant agens hos de omgivande
aktörerna vilka har kastat sig över de ensamkommande, tvingat sig på och också tvingat de
ensamkommande att tillfredsställa förövarna sexuellt.
Omgivningen blir, utifrån valet att uttrycka personerna som påstås ha begått övergreppen
genom vad jag anser grova och smaklösa uttrycksformer, en förfärlig miljö för barnen att vistas
inom. Förövarna görs i detta också till frånstötande och motbjudande gestalter genom att vara
småsvettiga med valkar, celluiter och späck, vilket jag ser stärker föreställningen. Som läsare
slås jag av en obehaglig känsla när jag tar del av beskrivningarna. Nedan avsnitt om retoriken
i den diskursiva praktiken koncentrerar jag därmed på känslan som jag menar uppstår och som
produceras genom de specifika ordvalen. Jag menar att de vulgära gestaltningarna som
uttrycks kan förstås som en retorisk strategi för att just väcka känslor hos läsare/skribenter
och därigenom bygga upp en trovärdighet i diskursen.

Retorik i den diskursiva praktiken
Retoriska verktyg i diskursen om de sexuellt utsatta är för mig ett anonymiserande av
skribenterna när de utnyttjade diskuteras. Inledningsvis i samtalen konstateras - med
empiriska repertoarer - att ensamkommande har blivit utsatta även om det parallellt skrivs
fram som om det rör sig om misstänkta fall där åtal väntar. Säkerheten i utsagorna är hög. Vad
jag också finner gemensamt i samtalen är att de inleds - och till viss del även fortsätter på
liknande vis - med vulgära, rent äcklande illustrationer för läsaren av vad som hänt på
boendena enligt skribenterna själva. Ovan lyftes inlägget batikhäxan särade på benen och lät
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det stackars barnet dyka in mellan valkarna, celluiterna och späcket för att tillfredsställa den
pilska besten. Vid andra tillfällen uttrycks:
Hemskt, en kvinna på ett boende för flyende flyktingbarn nyttjar sin beroendeställning med att permanenta
benen i särandeställning. Två stycken ensamma små barn blev offer för den hemska kvinnans sexuella spel.
Kvinnan är nu misstänkt för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.
[…] Anställd hade sex med ensamkommande
Härliga tider. Vem kan det vara nu då? Ensamkommande blir välkomnad.
Ny chockskandal: Brunstig batikhäxa särar på benen och utnyttjar flyktingbarn!

Med uttrycksformerna där kvinnorna som påstås ha utnyttjat de ensamkommande - vilket jag
utläser utifrån användningen av just utnyttjar samt användandet av termen nyttjar
beroendeställning, beskrivs övergreppen på särskilt detaljerade sätt. Övergreppen
konstateras inte bara genom empiriska repertoarer utan de målas upp för läsare och andra
skribenter på forumet på ett avskyvärt sätt. Med valen av uttrycksformer att skriva fram
händelserna på dessa ingående och illustrativa sätt blir det enligt min upplevelse en tämligen
obehaglig läsning att ta del av för mig som läsare på forumet när diskursen om de sexuellt
utsatta praktiseras. En upplevelse vilken jag förstår också är intentionen med språkbruket.
Som nämndes ovan konstrueras förövarna i de ensamkommandes omgivning där den
kvinnliga förövaren skrivs fram på särskilda sätt genom ordval såsom vulgokåta, brunstiga och
överpilska. Dessutom gestaltades deras fysiska utseende genom särskilt motbjudande ordval.
Med de ingående beskrivningarna av övergreppen och med förövarnas frånstötande fysiska
anlag blir deras påstådda handlingar gestaltade på liknande sätt. Överensstämmelsen i
konstruktionerna och i språket ser jag som viktig för att ge trovärdighet till föreställningen om
barnens förfärliga utsatthet, med förfärliga vuxna människor runtomkring. Förövarna har inte
bara handlat på ett hemskt sätt gentemot barnen enligt skribenterna, det avskyvärda skrivs
också fram genom en frånstötande avskyvärd uttrycksform. Gestaltningarna och
beskrivningarna väcker känslor hos mig som läsare, men framförallt menar jag att det går att
urskilja en sådan reaktion i samtalen. Handlingarna ses i samtalen som hemska, jag utläser
sympatier för barnen i form av stackars barnen och här uttrycks att barnen ska prioriteras.
Handlingarna som beskrivits ses som äckligt, det är vedervärdigt det som skett och de
påstådda förövarna blir till suggor och överpilska personer.
Med ordvalen och de detaljerade beskrivningarna av förövarnas fysiska utseende sker också
en annan handling i talet menar jag. När förövarnas utseende beskrivs med särskilt smaklösa
ordval konstrueras i mina ögon en föreställning att dessa hemska äckliga förövares förfarande
inte förvånar. Personernas högst motbjudande beteende ges en förklaring i gestaltningarna
av att de är hemska och fula, oattraktiva och motbjudande individer. De behöver med andra
ord tvinga sig på andra människor för att få sex för annars skulle de sällan få sitt sexuella behov
med andra partners tillfredsställt. Inte så som de ser ut. Ett behov som dessutom konstrueras
som högt då kvinnorna är brunstiga och kåta. På boenden finns, i flera fall i talen, då det lilla
försvarslösa barnet att utnyttja. I beskrivningarna av förövarnas utseende identifierar jag
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därmed en attribution till varför förövarna har agerat som de gjort. Ett motiv erbjuds i
deskriptionerna av deras utseende.
Här vill jag lyfta att läsningen av samtalen utfaller i en ytterligare, osäker känsla, hos mig som
läsare. Känslan som förmodligen mest träffande kan beskrivas som en känsla av tvivel gäller
hur allvarligt skribenterna ser på det som uttrycks, huruvida sättet att tala om
ensamkommande som sexuellt utsatta på boenden och i hemmen är något som görs på allvar
eller om det föreligger en form av ironi i talen. Vid en eventuell ironi blir jag osäker hur jag ska
förhålla mig till materialet. Hur jag ska förstå det som ges uttryck om det inte menas? Känslan
av tvivel får jag utifrån uttrycksformer såsom Härliga tider. Vem kan det vara nu då?
Ensamkommande blir välkomnad, Kul om batikhäxans advokat kräver att flykting"barnet"
ålderstestas som en del av försvaret och där de målande illustrationerna som jag beskrivit och
citerat ovan väcker en misstanke från min sida. Den upprördhet som skrivs fram med
beskrivningar såsom hemskt och vedervärdiga brott har jag från och till svårigheter att förstå
då uttrycket kul och valkar, celluliter och späcket hos förövare samtidigt skrivs fram. Tvivlet
härleder jag till funderingar på om skribenterna på något sätt gör sig lustiga över händelserna.
Här menar jag, utifrån den diskurspsykologiska ansats jag intagit, att det inte spelar någon roll
huruvida samtalen skulle vara ironiskt menade eller inte. Den genuina intentionen bakom
utsagorna på forumet, om det nu skulle finnas någon sådan att överhuvudtaget tala om sett
till diskurspsykologiskt perspektiv, hamnar inte inom ramen för studiens fokus. Jag är inte
intresserad av huruvida utsagorna skulle vara ekvivalenta med skribentens mer ”genuina”
intention eller föreställningsvärld. Jag är inte intresserad av urskilja någon form av sanning i
talen. Vad jag har att tillgå är det skrivna ordet på forumet och mitt fokus är vilka
konstruktioner som kan utläsas i utsagorna och vilken funktion de kan sägas ha i samtalen på
forumet. Jag är således intresserad av utsagorna i sig. Inte människorna bakom dem.
Funktionerna de förefaller ha är, utifrån hur talen utvecklas i mina ögon, att barnen ska
prioriteras utifrån misstanken om det frekventa utnyttjandet av barn - och vuxna - på boenden
men även i hem. Som nämndes fortsätter också brotten beskrivas som äckligt och fallen
diskuteras utifrån eventuella straff vilket jag relaterar till hur de diskuterade fallen initialt i
samtalen har presenterats för läsare/skribenter med detaljerade motbjudande illustrationer.
Jag finner min retoriska analys av hur trovärdighet i diskursen byggs upp och hur ett motiv till
förövarnas agerande produceras som alltjämt relevant.

Diskursen om ♂ - det biologiskt manliga könet
Avslutningsvis väljer jag att presentera den diskurs som jag menar att samtliga ovan nämnda
diskurser mobiliseras kring på Flashback Forum. Som förhoppningsvis framkommit av de
redovisade diskurserna och de olika utsagor jag valt att lyfta i resultatavsnittet är det
männen/pojkarna/killarna/herrarna som samtliga diskurser centreras kring. Med andra ord,
oavsett om det är barn eller vuxna, oavsett om det rör sig om talet där våldtäkter diskuteras,
om ensamkommande diskuteras som en särskilt särbehandlad grupp inom media och från
myndigheters sida, eller om de diskuteras utifrån sin utsatta situation på boenden och hem,
är det det biologiskt manliga könet som står i centrum. Diskursen om det manliga biologiska
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könet innefattar således en flexibilitet med en tämligen omfattande uppsättning begrepp och
uttrycksformer när ensamkommande diskuteras.
Då jag menar att det finns två åldersdiskurser på forumet har jag haft svårigheter att benämna
denna avslutande diskurs vid namn då jag här riskerade, resonerade jag, att exkludera eller
snarare inbegripa någon av ålderdiskurserna (vid eventuell benämning såsom diskursen om
männen/pojkarna). Just på grund av ♂-diskursens breda begreppsuppsättning ville jag initialt
till och med undvika att benämna diskursen helt för att minimera risken att missvisande
hänvisa till någon av ålderdiskurserna för läsaren. Jag sökte lämpliga beteckningar men
benämnde först diskursen enbart ♂ vilken placerades centralt i modellen (se modell 1) som
föreliggande resultatavsnitt inleddes med. Jag valde sedan att inkludera benämningen det
biologiskt manliga könet där jag ansåg att ♂-tecknet fortfarande fungerade på egen hand i
modellen.
I citaten jag lyft i resultatavsnittet indikeras i hög grad att det är personer med manligt
biologiskt kön som avses. Utsagorna där föreställningen om ♂ är många. På forumet beskrivs
ensamkommande som han, snubbe, män, herrar, testostinna (vilket jag tolkar indikerar att det
rör som om det biologiskt manliga könet utifrån hög nivå testosteron), ensamkommande
beskrivs ha skägg, benämns därtill som skäggbarn (vilket jag likaså förstår som om det rör sig
om det biologiskt manliga könet) där även de namn på personer som påstås vara
misstänka/inblandande förövare i våldtäktsfall, vad jag tolkar, är namn på pojkar/män.
Gruppen ensamkommande är således sett till biologiskt kön en mycket homogen konstruerad
grupp på forumet där pojkar är normaliserade i talet, detta med undantag för ett enda tillfälle
där kvinnan skrivs fram:
Dessutom är läkarkåren inte speciellt förtjust i konflikter med Socialstyrelsen och Migrationsverket, så
förutom i de mest påtagliga fallen sker aldrig några ifrågasättanden av personens ålder. Nu kan man
givetvis tycka olika om mottagandet av dessa ensamstående män och kvinnor, men det går knappast att
blunda för de problem åldersfusket för med sig; både för flyktingen själv och omgivningen.

Hur nyttjas diskursen och vad kan diskursen om det biologiskt manliga könet rörande
ensamkommande ses ha för konsekvenser i talen och i konstruktionen av ensamkommande
på forumet? Jag vill först mena att bilden, konstruktionen om att ensamkommande är
pojkar/män, stärker trovärdigheten i diskursen om våldtäktsmännen. Jag ser det som att
männen bättre går i linje med föreställningen om våldtäktsmän - som just män - som förgriper
sig på kvinnor där mäns aggressivitet, utåtagerande och testostinna natur gör talet om
ensamkommande våldtäktsmän mer rimligt än om flickor/kvinnor skulle ha uttryckts. Männen
blir också mer trovärdiga i rollen som de kriminella, på grund av sitt utåtagerande beteende
och en vad jag föreställer mig stereotyp bild av den genomsnittlige brottslingen, en
kriminalitet som just används i konstruktionen av våldtäktsmännen som tidigare brutit mot
lagar.
Då sexuella övergrepp lättare kan relateras till män som begått dem sett till deras
våldsbenägna agerande blir föreställningen om boenden som våldtäkts- och
kriminalitetscentraler i talet om ensamkommande, som uttrycks på forumet, mer trovärdigt.
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Föreställning om dessa centraler är sedan viktig i motivet till varför ensamkommande
särbehandlas i diskursen om de särbehandlade. Centralerna skrivs fram som skyddade
institutioner där våldtäktsfall med ensamkommande som förövarna tystas ner utifrån
anställdas inom socialtjänsten (soctanter) privatekonomiska motiv. De vill ha kvar sin
arbetsplats som riskerar att läggas ner ifall de hemska situationerna på boendena kommer till
allmänhetens kännedom.
Vidare menar jag att diskursen om ♂ stärker trovärdigheten i vuxendiskursen utifrån en
stereotyp föreställning och konstruktion av kvinnan som i högre grad passiv 46, som ett inte
likafullt agerande suspekt subjekt som mannen. Den manliga ensamkommande passar i högre
grad in i konstruktionen som den lögnaktige, strategiske flyktingen vilken agerar för att lura
till sig fördelar vid asylprövningen. Intressant här är, då jag tillåter mig i studien att även
granska vad som gör utsagor mindre trovärdiga, att föreställningen om det biologiskt manliga
könet återfinns när diskursen om de sexuellt utsatta praktiseras. Utifrån föreställningen om
den passiva flickan/kvinnan och pojkars/mäns högre grad av agens och utåtagerande hade
diskursens trovärdighet om pojkars utsatthet möjligen kunnat utmanas men jag såg inte att
den aspekten lyftes på något sätt.47

Retorik i den diskursiva praktiken
Att analysera ♂-diskursens retoriska organisering är intressant då den enligt min bedömning
innehar en central position i talet om ensamkommande på forumet men där jag samtidigt har
uppenbara svårigheter att, utifrån mitt teoretiska ramverk i studien, urskilja några former av
retoriska verktyg där konstruktionen av det manliga könet och dess relevans för talet om
ensamkommande står att identifiera. Men det är också detta som gör att jag i modellen över
diskurserna (se modell 1) har valt att placera den i mitten - just för den till synes hegemoniska48
ställning som diskursen har i talet på forumet. Sättet att tala och förstå världen med begrepp
och uttrycksformer där det biologiskt manliga könet frekvent åberopas utmanas aldrig,
konfronteras aldrig i talet utan det förefaller råda ett samförstånd, ett samtycke kring
föreställningen. Jag tillåter mig här att använda en extremfallsformulering då min bedömning
är att diskursen helt får stå oemotsagd i trådarna jag studerat. Talet befinner sig många gånger
på den högsta nivån i den hierarkiska modellen över modaliseringar. X råder i samtalen, X är
så pass oproblematiskt i samtalen att det inte behövs skrivas fram som X är fakta.
De retoriska verktyg jag ändock finner i konstruktionen av den manliga ensamkommande är
empiriska repertoarer där ingen tror sig veta, där ingen förefaller spekulera om det är en kille
eller tjej/man eller kvinna, utan de ensamkommande är han, snubbarna, grabben osv.
Möjligen skulle det kunna hävdas att flickor/kvinnor inbegrips i talen om ensamkommande på
46

Föreställningen finner jag även i Stretmos (2014) resultat där omsorgspersoner kring ensamkommande pratar
om flickor i högre grad än pojkar som passiva. Flickorna beskrivs inte göra så mycket på dagarna utan ses
mestadels tillbringa sin tid inomhus på sina rum i fosterfamiljerna.
47
Jfr Stretmos (2014) analys där hon menar att svenska medier under perioden 2000-2005 gestaltade
ensamkommande flickor som i högre grad utsatta för sexualbrott och i större behov av skydd än pojkar .
48
Diskurs som inte utmanas (Bergström & Boréus, 2012, s. 373).
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forumet då det inte alltid explicit uttalas pojkar/herrar/män. Då det kvinnliga biologiska könet
inte uttalat introduceras och således, i så fall, förblir i tyst form - med undantag då från ovan
citerade utsaga om kvinnan - blir i mina ögon ändå det manliga biologiska könet dominerande
i talen då det inte konfronteras eller utmanas på något sätt vid tillfällen de träder fram explicit.
Och dessa tillfällen är flertalet. Föreställningen om ensamkommande i form av pojkar/män är
en solid och stabil konstruktion vilken är befäst i samtliga diskurser jag identifierat på forumet.

Sammanfattning av resultat
Syftet med föreliggande studie var att utifrån ett diskurspsykologiskt perspektiv identifiera
olika inom Flashbackforumet förekommande diskurser kring ensamkommande barn, med
avseende på deras retoriska organisering. Diskurserna kring ensamkommande barn som jag
identifierat på forumet, dvs. utifrån begrepp, uttrycksformer och beskrivningar de särskilda
sätt att tala om och förstå världen (delar av världen) som konstruerar ett objekt eller
företeelse på ett särskilt sätt, har jag benämnt de vuxna, barnen, våldtäktsmännen, de
särbehandlade, de sexuellt utsatta samt diskursen om det biologiska manliga könet (♂).
Bilderna av ensamkommande på Flashback Forum, i de åtta samtalstrådar jag har studerat,
grundas som nämnts tidigare i en homogenitet av målgruppen sett till kön. Det är det
biologiskt manliga könet som frekvent skrivs fram och som också sett till retorik ger
trovärdighet till flera av de övriga diskurserna. De ensamkommande barnen diskuteras både
utifrån att de är vuxna och barn. Föreställningen om att det rör sig om vuxna (manliga)
individer är en tämligen utbredd föreställning. Här används uttrycksformen ”barnen”
återkommande vilken jag tolkar som ett förnekande av det ensamkommande barnet. Med
föreställningen om ensamkommande som vuxna blir de sedda som lögnare alternativt att
någon ljuger för dem. Kategorin ensamkommande barn blir betraktad som en bluff.
Konstruktionen om ensamkommande som barn finner jag främst i diskursen om de sexuellt
utsatta vilket jag ser en retorisk funktion med då föreställningen om sexuellt utsatta
ensamkommande görs trovärdig genom små försvarslösa barn som offren. På forumet finner
jag en tydlig krispunkt mellan åldersdiskurserna där en rad retoriska verktyg nyttjas av
skribenterna för att ge diskurserna trovärdighet. Jag identifierade en rad empiriska
repertoarer - där skribenter är passiva i utsagorna och föreställningar modaliserades till att
uttrycka sanningar.
Ensamkommande diskuteras i hög grad utifrån våldtäkter där målgruppen konstrueras som
förövarna eller som de misstänkta. Föreställningen har jag sett som en egen diskurs,
våldtäktsmännen, däri ensamkommande genom språkliga förändringar blir till skyldiga på
forumet från att ha varit misstänkta. Trovärdighet i diskursen byggs upp med diskursen av det
biologiskt manliga könet. När diskursen praktiseras finner jag en form av gemenskap sett till
hur skribenterna kommunicerar med varandra genom personliga pronomen där sökande
uppdrag efter ytterligare information rörande de olika våldtäktsfallen delas ut. Skribenterna
meddelar varandra hur grävandet och undersökningarna går. Interaktionerna, där bilder och
namn på påstådda förövare publiceras i inläggen, menar jag är en övervakning eller hetsjakt.
Övervakningen motiveras delvis av att ensamkommande konstrueras som hemska
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våldtäktsbenägna män som rör sig i grupper och förgriper sig på flickor och delvis utifrån
diskursen om de särbehandlade där media undangömmer fakta om fallen. Övervakningen
begränsas heller inte till de ensamkommande utan omfattar personer (god man,
socialsekreterare) som anses vara i kontakt med de ensamkommande. Bilder på dessa och
andra relevanta uppgifter efterfrågas. Den upplevda gemenskapen som jag identifierar när
diskursen praktiseras möjliggör att dess trovärdighet för utomstående läsare/skribenter, dvs.
personer som inte delar föreställningen om ensamkommande som våldtäktsmän, blir hög.
Konstruktionerna ifrågasätts mycket sällan och kritiska röster kring referenser och källor lyfts
inte.
Föreställningen om att ensamkommande barn särbehandlas, gynnas på särskilda sätt,
framkommer också i materialet. Medias och myndigheters rapporteringar och agerande vilka
rör ensamkommande barn ses med misstro i hög grad från skribenterna när diskursen om de
särbehandlade praktiseras. Ensamkommande skrivs fram som om de får komma till tals i
media utan att påståenden och berättelser granskas på dess sanningshalt, mainstreammedia
ses mörka händelser som på något sätt skulle drabba ensamkommande negativt - våldtäktsfall
ses t.ex. tystas ner i ’vanlig’ media - och Migrationsverket anses veta om åldersfusket men
väljer att hålla allmänheten ovetandes. Här finner jag inget tydligt framskrivet motiv till medias
samagerande eller maskopi. Åldersfusk nämns men jag lyckas inte finna en tydlig logik till
varför de ensamkommandes (påstådda) förfalskade åldrar skulle medföra en särbehandling
inom media. Trovärdigheten kan således förefalla låg utifrån förd retorik.
Likaså har jag svårt att identifiera ett föreställt motiv eller intresse kring Migrationsverkets
påstådda nedtystande när jag granskar utsaga där ekonomiska argument presenteras. Jag
spekulerar i om de ekonomiska aspekterna kan förstås som motiv men finner ingen explicit
förklaringsgrund som jag sedan kan analysera sett till trovärdighet. På boenden anses
ensamkommande dock skyddas på grund av att tjänstemän inom socialtjänsten väljer att hålla
tyst om vad som försiggår inom boendenas väggar. Dessa påstås riskera sina arbeten om
ensamkommandes agerande på boendena kommit ut då boendena hade lagts ner. Diskursen
ger bland andra konsekvenser att hårdare rättsliga påföljder för ensamkommande legitimeras
och artiklar/reportage om ensamkommande i mainstreammedia kan och bör bemötas med
skepticism.
Ensamkommande ses också som utsatta för sexuella övergrepp - främst på gruppboenden.
Kvinnliga anställda på boenden/socialtjänstemän diskuteras som förövare. Utnyttjandena
beskrivs med tämligen vulgära uttrycksformer vilket jag förstår som retoriska val att gestalta
själva handlingen på samma sätt som förövarna beskrivs. Dessa beskrivs med särskilt enligt
min uppfattning smaklösa ordval såsom vulgokåta, brunstiga och överpilska, där jag
identifierar batikhäxa som vanligt använt då diskursen praktiseras. Förövarna blir inte bara
hemska äckliga människor utan med beskrivningarna blir deras beteende till en högst
motbjudande läsning som väcker avsky. Avskyn menar jag går att spåra i samtalen. I
gestaltningarna av förövarnas motbjudande fysiska yttre finner jag en möjlig framskriven
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förklaring, ett motiv, till förövarnas agerande. Ett mer prioriterat och förbättrat arbete med
barnen skrivs fram och blir konsekvensen av diskursen.

Diskussion
I följande avsnitt diskuterar jag resultatet i föreliggande studie utifrån tidigare undersökningar
som fokuserat på konstruktioner av ensamkommande barn. Då dessa inte behandlat retoriken
och trovärdighet i tal utan främst fokuserat på vilka föreställningar och bilder av
ensamkommande barn som uttryckts inom forskning, media, policyer samt av
omsorgspersoner kring barnen, är det resultat sett till studiens första frågeställning - vilken
diskurs/vilka diskurser om ensamkommande barn kan urskiljas i samtalstrådarna om
ensamkommande barn på Flashback Forum? - som här behandlas. Diskussionen sker under
rubriken Resultatdiskussion där diskurserna följer i den ordning de redovisades i
resultatavsnittet. Efter att jag relaterat mitt resultat till tidigare forskning diskuterar jag under
avsnittet Metoddiskussion bland annat eventuella svagheter med genomförandet av studien,
mitt avstånd till och grad av granskning av materialet och mitt eget språkbruk för att
konstruera trovärdighet.

Resultatdiskussion
Åldersdiskurserna (de vuxna och barnen)
Utifrån tidigare studier om konstruktion av ensamkommande barn står flera aspekter av
resultatet i föreliggande studie att känna igen. Återkommande diskuteras ensamkommandes
åldrar på forumet där en rad olika uttrycksformer används för att ge uttryck för olika
föreställningar. I talet sker förhandlingar om ålder där jag identifierade en diskurs om de vuxna
respektive en diskurs om barnen. Dessa har jag för enkelhetens skull slagit samman i vad jag
kallat åldersdiskurserna. Till vuxendiskursens uttrycksformer betecknade jag äldre herrar,
ensamstående män och kvinnor, övervuxen, tjugoårig snubbe, skäggbarn och ”barnen”.
Barndiskursen såg jag gavs uttryck genom bland andra extremfallsformuleringarna små barn,
lilla barnet och ungen.
Urskiljandet av en skarp gränsdragning mellan diskurserna var inte möjlig. Med uttrycksformer
som ungdomar, där jag hade svårt att argumentera för vilken diskurs som användes, hävdade
jag istället att ett gränsland mellan åldersdiskurserna förelåg. Likaså ställde jag mig tveksam
till uttrycksformen grabben. När Stretmo (2014, 2010) studerar konstruktioner av
ensamkommande barn i policydokument i Sverige och Norge under perioden 2000-2010, där
det svenska materialet består av dokument från Socialstyrelsen, Migrationsverket, SKL och
Skolverket, finner Stretmo hur ensamkommande även i myndigheternas tal om barnen varvas
med att benämnas barn och ungdomar. Wimelius et al. (2012) redogörelse för hur svenska
myndigheter använder olika beteckningar där det inte föreligger någon enhetlig terminologi
för barnen, oavsett var de befinner sig i asylprocessen, understryks av Stretmos (2014, 2010)
resultat.
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Att de olika uttrycksformerna även står att finna på forumet finner jag intressant sett till att
Stretmo studerar vad jag betecknar institutionaliserade föreställningar, diskurser på
makronivå (Alvesson, 2002; Burr, 2003), där jag tidigare skrivit fram diskussionerna på
Flashback Forum som mikronivå utifrån Alvessons (2002) definition. Därtill en vad jag menar
en mer ”vardagskontext”. Talet återkommer således även här. Där Stretmo (2014, 2010)
finner att myndigheter skriver fram majoriteten av de ensamkommande som mellan 15-17 år
finner jag på Flashback Forum dock en betydligt större spridning rörande föreställningar om
åldrar. Samtidigt som små barn nämns uttrycks även 16-17, 18-24, 25-30-åringar - sistnämnda
en föreställning som också ges uttryck för i Hirvonens (2013) studie - och äldre herrar. Och
trots den vid tillfällen diffusa gränsdragningen mellan åldersdiskurserna menar jag att det
ändock är, inte minst utifrån de ibland tydliga indikationerna på diskrepans i ålder (jämför
äldre herrar/män och kvinnor med små barn/lilla barnet) men även utifrån krispunkten i ett
av samtalen, relevant att argumentera för två olika diskurser om åldrar på forumet.
Diskussion om åldrar på forumet väcker känslor (t.ex. Jävla skitsnack, bara för att du är ett
litet rasistiskt kräk så ska du inte inbilla dig att dina fördomar är nån sorts sanning! Bevisa att
ett enda flyktingbarn visat sig vara 25-30 år, och Oavsett om de är 30, 24 eller 21 år så är vi
utsatta för bedrägerier. Barn är man om man är under 18 år - sedan är man vuxen. Med tanke
på att dessa parasiter kostar mer än 750 000 kr/år att föda och gulla med måste denna
verksamhet upphöra). Åldrar ses också högst relevant utifrån rättsliga åtgärder efter
våldtäktsfall (t.ex. De ska inte ha någon straffrabatt om de har ljugit om sin ålder). Stretmo
(2014) finner i myndighetsdokumenten att kronologisk ålder är en central aspekt med särskilt
politiskt intresse. Föreställningen om den ”strategiskt underåriga” menar författaren är en
föreställning hos myndigheter. I regeringspropositionen (2005/06:46) uttrycks det ”en del
asylsökande utger sig för att vara yngre än 18 år i hopp om att få en mer gynnsam behandling
av sin asylansökan” och Stretmo menar att en misstanke rörande den ”tvivelaktige”
strategiske migranten kan urskiljas där det ”riktiga” barnet bör identifieras.
Resultatet kommer igen i föreliggande studie. Åldrar är en central aspekt. Skribenterna på
forumet, när vuxendiskursen praktiseras, skriver fram en föreställning om en strategisk
lögnaktig immigrant, ett aktivt beräknande subjekt som söker sig ett gratisliv i Sverige, precis
som Stretmo (2014) identifierar implicit i svenska myndigheters tal. Föreställningen känns
därtill igen från attitydundersökningen genomförd av Friends och UNHCR (2013) som jag
inledde föreliggande studie med.49 Den vad Bryan och Denov (2011) benämner ekonomiska
flyktingen, även om någon föreställning om ankarbarnet inte uttrycks på forumet, kan
möjligen här ses artikulerad.
Hos myndigheterna i Stretmos (2014) studie föreligger en misstro mot vad barnen uppger för
ålder där förhållningsättet legitimerar systematiserade rutiner för att kontrollera åldrar.
Ålderstestning åberopas också på forumet där en ekonomisk logik används i argumenteringen.
Migrationsverket anses se mellan fingrarna kring barnens riktiga åldrar då de i vuxendiskursen
49

Se fotnot 1.
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är äldre än vad de uppges vara. Förfarandet anses befängt när mottagandet av de
ensamkommande barnen skrivs fram som så pass kostsamt och här ställs flyktingarna på
liknande vis som i Bryan och Denovs (2011) resultat mot föreställningen om en ideal flykting,
en flykting som bidrar till mottagarlandet. På forumet ställs ensamkommande och tillhörande
kostnader för staten gentemot kostnaden för svenska ungdomar och pensionärer.
Vuxendiskursen motiverar att ensamkommande blir sedda med skepticism, legitimerar att de
ses som lögnare, utan att den tydligt relateras till en rasistisk föreställning enligt min
bedömning. På forumet används diskursen frekvent och vid ett tillfälle åberopas just rasism
kopplat till en framskriven föreställning om ensamkommande barn i 25-30-årsåldern men där
menar jag att det rasistiska i uttalandet inte blir tydligt illustrerat från motskribentens sida.
Att diskursen och föreställningarna om åldersfusket är svår att relatera till rasism eller någon
form av främlingsfientlighet50 härleder jag även till att det i officiella dokument såsom i
regeringspropositionen om mottagande av ensamkommande barn, den Stretmo (2014)
studerar, även där skrivs fram en föreställning om åldersfusk.
Stretmo (2014, 2010) urskiljer ett tvetydigt förhållningssätt gentemot barnen i
myndighetsdokument då de å ena sidan tolkas som aktiva strateger, lyckosökare med
intentionen att kringgå asylsystemen, men å andra sidan som passiva offer. Föreställningarna
leder till ett balanserande mellan vård/stödinsatser och kontrollerande inslag från
myndigheternas sida. På forumet kan samma tvetydiga inslag urskiljas sett till vilka skilda
konsekvenser som praktiserandet av de två ålderdiskurserna ger. Just de kontrollerande
inslagen efterfrågas då ensamkommande barn ses som vuxna och således som lögnare, vilka
strategiskt agerar utefter egen vinning genom asylprocessen. Mätinstrument, vilka
konstrueras som reliabla (Det är ganska enkelt att biologiskt ålderbestämma någon eller ta
reda på släktskap) begärs nyttjas av myndigheter. Då barndiskursen praktiseras åberopas
istället de vård- och stödinsatser som Stretmo (2014, 2010) finner. Här är diskursen om de
utsatta närvarande i talen där arbetet med barnen måste prioriteras så de inte riskerar att
(fortsätta) bli sexuellt utnyttjade på boenden och i hem. Den dubbelexponering som Stretmo
(2014) finner i svensk och norsk media av ensamkommande barn under perioden 2005-2008
finner jag följaktligen även på forumet. De skrivs fram som både strategier och som offer,
beroende på vilken diskurs som används i talen.
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Min argumentering bygger på det oklara i vad rasism och främlingsfientlighet betyder. Rasbegreppet är
grundläggande för rasismen menar Giddens (2007) men menar samtidigt att den tidigare biologiska rasismen
ersatts av en ”ny” kulturell rasism där idéer om kulturella skillnader nyttjas för att utesluta vissa grupper
människor. Enligt Migrationsinfo.se (2015b) betecknar främlingsfientlighet “en rädsla, misstro och fientlighet
mot främlingar. Den riktas därför ofta mot invandrare och etniska och kulturella minoriteter”. Vidare skrivs att
“till skillnad från rasism grundas främlingsfientlighet inte på en föreställning om olika mänskliga biologiska raser,
utan om olika kulturer som inte borde samexistera. Däremot talar man idag ofta om främlingsfientlighet och
rasism som synonymer, eftersom den rasbiologiska rasismen idag alltmer tar sitt uttryck i avstånd från kulturer
som man antingen tycker är mindre värda, eller likvärdiga men oförenliga med den egna kulturen”. Utifrån
aspekten misstro kan främlingsfientlighet utifrån definitionen på Migrationsinfo.se (2015b) då användas rörande
vuxendiskursen vad jag uppfattar.
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Sett till språkbruket på forumet påminner det - vilket inte är helt förvånande utifrån studiernas
gemensamma upplägg - om det Hirvonen (2013) finner kring hur ensamkommande barn
gestaltas på Internet och specifikt på webbsidorna Avpixlat, Nordfront samt Nationell.nu.
Sidorna beskrivs av författaren som tre av de största och mest populära sidorna vilka tydligt
tar ställning mot immigration i Sverige. I linje med föreliggande studie urskiljer författaren
uttrycksformen skäggbarnet frekvent använt. Hirvonen (2013) gör dock inte, vad jag kan
utläsa, en analys av vad termen innebär eller hur den skulle kunna förstås utifrån
sammanhanget den används. Författaren går istället direkt från att konstatera att skäggbarn
är en frekvent benämning av barnen på sidorna till att i efterföljande mening skriva om
rådande debattklimat i Sverige om ålderstestning av ensamkommande barn. En övergång jag
inte helt uppfattar logiken i.
En utveckling och analys av uttrycksformen och hur den kan knytas till diskussion om åldrar
hade varit värdefull. Jag söker själv i min egen studie grunder för att hävda att skäggbarn är
knutet till barnens åldrar. För det behöver det inte nödvändigtvis vara menar jag. Uttrycket
skulle kunna indikera att de ensamkommande ses som barn - barn enligt skribenternas
definition - men som personer som har skägg. Hirvonen (2013) gör kopplingen mellan
skäggbarnsbenämningen och ålder utan någon tydlig argumentering kan jag tycka men utifrån
hur skäggväxt och utseende ges uttrycks för att indikera ensamkommandes åldrar i mitt eget
material relaterar även jag benämningen till ålder, specifikt hög ålder. Användningen av
benämningen ”barn” och ”barnen”, dvs. med citationstecken som jag fann återkommande på
forumet och vilket jag argumenterade för indikerade att det ensamkommande barnets
existens ifrågasattes - eller närmast förnekades - ser jag inte om Hirvonen (2013) finner i sin
studie. Denne citerar vid ett tillfälle där jag utläser att barnet utmanas men här sker det
tillsammans med utropstecken, genom ”Children! These guys are at least 25-30” (s. 83).

Diskursen om våldtäktsmännen
Föreställningen om ensamkommande som våldtäktsmän på forumet känns igen från
Hirvonens (2013) studie på webbsidorna. De ensamkommande barnen beskrivs på sidorna
enligt författaren som ”våldtäktsmän”, ”hungriga våldtäktsmän”, ”de mest våldtäktsbenägna
av alla” där barnens immigration uttrycks resultera i en våldtäktsepidemi i Sverige. På
Flashback Forum i samtalstrådarna jag studerat beskrivs ensamkommande som testostinna
barbarvåldtäktmän vilka kommer till Sverige med en grotesk kvinnosyn. De ses i diskursen,
vad jag förstår, som mindre intelligenta (utvecklingsstörda gen) vilket går i linje med barnens
egna upplevelser i Bryan och Denovs (2011) studie. På forumet konstrueras de som benägna
att frekvent begå sexbrott med sexuella trakasserier som sin specialitet. Ensamkommandes
boenden konstrueras därtill till våldtäktscentraler och kontrasten till konstruktionen av
ensamkommande som både omsorgspersoner kring barnen skapar vid Stretmos (2014)
intervjuer och som norsk media skrev fram under perioden 2000-2005 är påtaglig. Där omges
barnen av en föreställning som skötsamma, som särskilda undantag från ”problemkategorier”
invandrare och placerade barn respektive ”som vilka barn som helst”. I diskursen om
ensamkommande som våldtäktsmän på forumet framkommer en bild där målgruppen i
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negativ bemärkelse istället är en mycket speciell grupp vilket resulterar i sexuella övergrepp
på flickor. I Stretmos (2014) studie framkommer dock även där föreställningen om barnens utifrån kulturkrockarna som uppstår med barnens migration - bristande förståelse för ”vår
värld”. Ensamkommande pojkar beskrivs just utifrån ett sexuellt och aggressivt beteende.
Att ensamkommande talas om i form av att agera i grupp, där Hirvonen (2013) finner att de
ses ”jagandes” i grupp som hyenor, går till viss utsträckning i linje med konstruktionerna jag
identifierar på forumet. Ensamkommande skrivs fram som i hög grad samarbetande
människor utifrån de begångna och misstänkta våldtäkterna, de nämns som att ha lockat till
sig flickor. I ett av samtalen behandlas en gruppvåldtäkt där tjugo ensamkommande påstås
vara anmälda för övergrepp och fler inlägg på forumet berör hur ensamkommande agerar och
har agerat i grupp vid sexbrotten. De djuriska associationer som jag menar ligger nära
språkbruket Hirvonen (2013) finner i uttrycksformerna ”jagandes” och ”hyenor” på
webbsidorna, men där även råttor, apor och parasiter uttrycks, känns inte igen på forumet.
Med lockandet och med barbarvåldtäktsmännen, barbar som ses synonymt med bland annat
odjur enligt Office Word 2013, kan det förvisso sökas och finnas till viss grad. När ekonomiska
aspekter diskuteras används även benämningen parasiter, en identisk term med Hirvonens
(2013) material. Min bedömning är ändå att det i sammanhanget om våldtäktsmännen endast
är gruppbeskrivningen, gruppbeteendet hos ensamkommande, som känns igen från dennes
studie.
Med ett kriminellt förflutet blir målgruppen som våldtäktsmän mer trovärdig enligt min
bedömning. Individernas moral förefaller bristfällig då de redan brutit mot lagar och regler.
Dessa kan då sannolikt ha begått brott igen när sexuella övergrepp diskuteras.
Ensamkommande uttrycks i termer av brottslingar och som belastade med tidigare
samhällstjänst, boenden uttrycks som kriminalitetscentraler. På webbsidorna Hirvonen (2013)
studerar görs likaså en koppling till kriminalitet. Ensamkommande uttrycks som ”banditer”
som inte besitter någon moral överhuvudtaget och den kriminella föreställningen känns även
igen från de vad Friends generalsekreterare Lars Arrhenius (2013) benämner
vanföreställningar om ensamkommande barn som identifierades hos unga informanter i
attitydundersökningen genomförd av Friends och UNHCR (2013). Här visades föreställningar
om målgruppen som bråkstakar, busar och rånare.
I Hirvonens (2013) resultat ses inte de ensamkommande höra hemma i civiliserade delar av
världen. På forumet artikuleras liknande. Ensamkommandes varande i Sverige lyfts (t.ex. Ska
Sverige verkligen ta emot personer som inte redan besitter dessa - för oss - självklara seder och
bruk? Är människor (sic) av den här typen verkligen kompatibla med det svenska samhället?)
och talet påminner om det Stretmo (2014) finner när hon intervjuar omsorgspersoner kring
ensamkommande barn och föreställningen om ”vår värld”. De ensamkommande barnens
främmande syn- och levnadssätt åberopas, barnen beskrivs besitta mycket begränsade
kunskaper om svenska sociala koder, bristande förståelse för ”vår värld” och för mänskliga
rättigheter. De ses därtill sakna kunskaper om vilka rättigheter kvinnor i Sverige har då de
uttrycks komma från kulturer där kvinnors rättigheter negligeras eller minimeras i hög grad.
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På forumet lyfts på liknande sätt den groteska kvinnosynen de ensamkommande burit med
sig till Sverige. Sexuella trakasserier blir något kulturellt bundet för pojkarnas del hos
omsorgspersonerna i Stretmos (2014) studie och på forumet ses den främmande kulturen, de
främmande kulturerna, med deras horribla kvinnosyner likaså högst problematiska (Är denna
typ av beteende något vi får räkna med p.g.a. de kulturella skillnaderna och synen på kvinnan
i Mellanöstern respektive Sverige?). De hotbilder som ges uttryck för i Hirvonens (2013)
resultat mot den svenska kulturen och befolkningen finner jag dock inte på forumet i samma
grad. Hirvonen (2013) studerar förvisso vad hon benämner högerextrema webbsidor, där jag
utläser en allt tydligare främlingsfientlighet med föreställningen om hur de ensamkommande
kommer från muslimska länder som fotsoldater i syfte att förgöra den vita rasen i väst genom
att kolonisera Europa.
Jag utläser likväl en oro uttryckt på forumet när diskursen om våldtäktsmännen praktiseras.
Orten kan fyllas på med de mindre intelligenta våldtäktsbenägna ensamkommande51.
Övervakningen och spridningen av information om de ensamkommande bör likaså
genomdrivas då vem fan vill ha en våldtäktsman i klassen. Oron tar också uttryck på ett
generellt plan inför ensamkommandes immigration genom efterlysande av kontrollerande
inslag såsom ålderstester. I en av utsagorna som lyftes i resultatavsnittet ställs flertalet frågor
om vem som bland annat kontrollerar ensamkommandes ID-handlingar, DNA-tester och
fingeravtryck.

Diskursen om de särbehandlade
Talet om de särbehandlade, att ensamkommande skulle vara en grupp som gynnas, premieras
på ett särskilt sätt - vilket jag menar står att finna på forumet kring medias gestaltning av dem
samt myndigheters agerande - finner jag inte i den tidigare forskning jag redovisat för. I Bryan
och Denovs (2011) intervjuer med ensamkommande barn uppger barnen emellertid att de
bemöts och beskrivs som mindre trovärdiga än sina (kanadensiska) jämnåriga då de ses som
främmande och annorlunda. Föreställningen går i linje med de konsekvenser jag utläser av
diskursen om de särbehandlade. I föreliggande resultat blir ensamkommande just mindre
trovärdiga i medias gestaltning av dem då de ses särbehandlas rörande vad som publiceras.
Det som skrivs och publiceras om barnen betraktas som mindre trovärdiga skildringar
underbyggt av konstruktionen om lägre krav på granskning av artiklar och nyheter som rör
målgruppen. Med föreställningen om media och myndigheter som lögnare och i maskopi kan
ensamkommande bemötas med stor misstänksamhet.
I resultatredovisningen beskrev jag de konsekvenser som jag menar att diskursen om de
särbehandlade ger. Här vill jag vidareutveckla mitt resonemang om följderna av
föreställningen kring medias särbehandling av ensamkommande genom vinklade perspektiv,
”mörkande” av nyheter och för låg grad adekvat granskning av material. För i mina ögon ger
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Vilket jag menar går att utläsa i utsagan: Denna gruppen kanske ni X ska hålla ögonen på känns som det kan
finnas fler våldtäktsmän eller att gruppen & X (en plats/ort nämns, C:s kommentar) fylls på med fler av samma
utveklingstörda gen.
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inte bara praktiserandet av diskursen konsekvenserna att ensamkommande blir misstrodda
och bemöts med hög grad av skepticism när de väl ges utrymme i medier. Jag menar att
diskursen bör diskuteras utifrån direkta sociala konsekvenser för gruppen där misstro inte
begränsas till sammanhang där ensamkommande kommer till tals eller gestaltas i media utan
utifrån att misstro och skepticism i andra sammanhang gentemot ensamkommande, en
misstro upplevd av barnen på ett generellt plan från allmänheten. Såsom barnen i Bryan och
Denovs (2011) menar att de tvingas förhålla sig till.
I vidare analys ser jag en möjlig konsekvens av diskursen att tal i sig om ensamkommande,
således inte bara tal inom media utan tal om barnen överlag misstänkliggörs genom
diskursens föreställning om särbehandling. Berättelser som gestaltar barnens livssituation
riskerar att bli ”snyftare”52, dvs. vinklade versioner som förtjänar ett kritisk bemötande.
Barnens perspektiv riskerar som följd att konstrueras som PK som nämns på forumet, en vad
jag antar politisk korrekthet - där tal från myndigheters vägnar men även röster inom media
generellt blir betraktat som åsikter och värderingar noggrant formulerade för att följa rådande
politiska värderingar, trenden för hur man bör prata om ensamkommande och vad som inte
bör eller får sägas. Här blir trovärdigheten i diskursen viktig utifrån min föreställning om
diskursens spridning via en öppen lättillgänglig kanal som möjliggörs genom ett digitalt
diskussionsforum. Jag lyckas inte finna ett tydligt framskrivet motiv till att media skulle agera
i maskopin som misstänkliggörs. I konstruktionen om myndigheters mörkande kring de
ensamkommandes riktiga åldrar används ekonomiska aspekter varför sanningen hålls gömd
ifrån allmänheten, men motiven till myndigheters agerande blir inte heller här helt explicita i
min analys.
Denna vidare, tänkbara konsekvens av diskursen, är dock i hög grad spekulativ från min sida.
Viktigt att beakta är att jag har definierat diskursen och dess innehåll i ljuset av den definierade
kontexten. Diskursen om de särbehandlade menar jag är möjlig just här då den praktiseras i
den avgränsade kontext jag studerat (de åtta samtalstrådarna). Praktiserandet behöver med
andra ord också vara möjligt i andra kontexter vilket jag inte kan uttala mig om. Övergången
till andra kontexter kan dock underlättas på grund av diskursens gehör då den står att finna
just på ett öppet diskussionsforum på Internet. Därför vill jag lyfta en mer generell social
konsekvens av diskursen där tal om ensamkommande i allmänhet, i det offentliga rummet
från mainstreammedia och myndigheters sida, kan riskeras att undermineras i trovärdighet
genom konstruktionen av maskopi.

Diskursen om de sexuellt utsatta
Diskursen om de sexuellt utsatta finner jag till viss del i tidigare forskning där framförallt en
utsatthet i bredare termer har lyfts och låtit konstruera barnens tillvaro. Svensk och norsk
medias rapportering kring ensamkommande barn under början av 2000-talet som försvunnit
från boenden uppmärksammade hur barnen riskerade att utnyttjas för prostitution och till
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En rubrik på forumet var: Ensamkommande skriver snyftare på SVT debatt – men råkar avslöja sig, där
författarens, dvs. den påstådda ensamkommandes, trovärdighet ifrågasätts.
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kriminalitet (Stretmo, 2014, 2010). I Sverige problematiserades barnens situation under
perioden där barnen beskrevs som ”trasiga” och som särskilt utsatta barn. Barnens mående
betonades och här skedde enligt Stretmo (2014) en konstruktion av barnen som oskyldiga
offer i behov av skydd. Flickor beskrivs under perioden menar Stretmo (2014) som mer utsatta
för sexualbrott och i större behov av skydd än pojkar, som istället sågs i större risk att tvingas
in i kriminalitet.
På forumet i föreliggande studie visas föreställningen om barnen - men även om de
ensamkommande vuxna - som i stort behov av skydd just utifrån risken att utsättas för
sexualbrott. Här skrivs offerskapet fram, en föreställning som känns igen från det Wernesjö
(2014) urskiljer i efterföljande debatt av Hanif Balis debattinlägg i Aftonbladet 2009. Bali skrev
”Ingen kan vara så ensam, så ledsen och så utlämnad som det ensamkommande
flyktingbarnet” (Bali, 2009, 12 november) och efterföljande debatt om ensamkommande
utmärktes av att de marginaliserades och patologiserades, blev betraktade utifrån ett
offerskap utan egentlig egen agens. Ensamkommande blir på forumet till liknande passiva
objekt, försvarslösa med extremfallsformuleringarna små och lilla när diskursen om de
sexuellt utsatta talar. De ensamkommande tvingas till saker och är strängt hållna på
gruppboenden. Utelämnandet skrivs fram som mycket påtagligt och ensamheten från Balis
uttalande känns igen (ensamma barn53) parallellt med att ensamkommande och flyende
uttalas. Separationen från föräldrarna, som i policyer under perioden 2000-2010 beskrevs som
en särskilt viktig aspekt i att förstå ensamkommande där flyktskapet var en sak men
separationen från föräldrarna sågs särskilt problematiskt, finner jag inget uttryck för. Frånvaro
av just skyddande föräldrar lyfts inte men väl skyddande faktorer överlag. Intressant nog,
kopplat till medias rapporteringar vilka Stretmo (2014) undersökte, diskuteras
ensamkommandes utsatthet för sexualbrott på forumet utifrån föreställningen om
ensamkommande som pojkar/män, inte som flickor/kvinnor. Punkten berördes utförligare då
jag sammanfattade diskursen om det biologiskt manliga könet (♂).
Ensamkommandes utsatta situation, eller överdrivna konstruerade sådan inom det
vetenskapliga fältet, uppmärksammar både Wernesjö (2011) och Socialstyrelsen (2013b).
Wernesjö (2011) kritiserar den tämligen enformiga forskningsinriktning som bedrivits rörande
ensamkommandes hälsa och menar att fokuset på barnens hälsa, eller snarare ohälsa - som
förvisso är en viktig forskning vilken bidrar med kunskap om barnens välmående och situation
- riskerar att sjukförklara hela kategorin ensamkommande barn i hög grad. Ensamkommande
har återkommande beskrivits som en högriskgrupp där studier visat tydliga symtom på
depression, ångest, sömnrubbningar och PTSD/risk för PTSD hos målgruppen (t.ex. studier av
Thommessen et al., 2013, Sanchez-Cao et al., 2012; Hodes et al., 2008). I jämförelsestudier
med icke-ensamkommande har ensamkommande barn därtill visat högre grad PTSD, ångest
och depression (Hodes et al., 2008; Derluyn et al., 2009).
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Uttryckt genom: Två stycken ensamma små barn blev offer för den hemska kvinnans sexuella spel. Kvinnan är
nu misstänkt för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.
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Det är inte ovan utsatthet och konstruktion av sårbarhet som direkt ges uttryck för på forumet.
Heller inte belastningen och prövningen av att uppleva en oviss asylsökningsprocess som
omsorgspersonerna i Stretmos (2014) studie konstrueras som ett lotteri och en mycket
krävande period för barnen. Processen nämns inte utifrån ohälsa och utsatthet. Trauman
åberopas förvisso på forumet men det är inte trauman och kriser kopplade till flyktskap eller
asylprocess utan utsatthet diskuteras endast utifrån att de ensamkommande blir sexuellt
utnyttjade på boenden och i hem. Den trygghet som Wernesjö (2011) menar att
ensamkommande placeras utanför då de placeras vid sidan om den normala eller ideala
barndomen med familjen omkring sig blir likväl tydlig enligt min uppfattning. Tryggheten och
stabiliteten som författaren diskuterar reduceras när barnens utsatta situation görs trovärdig
på forumet genom vulgära beskrivningar av hur fruktansvärda levnadsvillkor barnen väl i
Sverige lever under.
Wernesjö (2011) menar att kategoriseringen in need som gjorts kring ensamkommande barn
kan kopplas samman med och ses som resultat av det ensidiga forskningsintresset kring
barnens ohälsa. På forumet, när diskursen om de utsatta praktiseras, är just barnens behov
en påfallande föreställning där arbetet med barnen bör ses över och främjas enligt
skribenterna. Utifrån de framskrivna hemska förhållanden ensamkommande lever under i
Sverige konstrueras barnen i linje med myndigheters bild under perioden 2000-2010 (Stretmo,
2014, 2010) som förtjänta av hjälp och stöd. Resultatet med förtjänandet är intressant sett till
att föreställningen om de vuxna - lögnarna - och inte bara barndiskursen, går att urskilja i talet
om de sexuellt utsatta. Här finner jag en flexibilitet i diskursen där ensamkommandes position
inte behöver pendla mellan dikotomin offer och aktiv strategisk immigrant utifrån antingeneller. Målgruppen kan sett till vuxendiskursens syn på lögnaren vara både offer och strategiska
immigranter i den sexuellt utsatta situationen.

Diskursen om ♂ - det biologiskt manliga könet
Största delen av asylsökande ensamkommande barn både i Sverige och internationellt sett är
pojkar (Migrationsverket, 2015; UNHCR, 2014a; Ayotte, 2000, ref i Hessle, 2009). Statistik från
Migrationsinfo.se (2015a) visar att pojkar utgjorde 83 % respektive 81 % av de
ensamkommande som kom till Sverige under åren 2013 och 2014. Ett dominerande sätt att
tala om ensamkommande barn på Flashback Forum är att det handlar om det biologiskt
manliga könet. Ensamkommande är män/pojkar genomgående i samtalen och även om det
inte alltid påtalas vilket kön det rör sig om blir utsagor där ensamkommande beskrivs som
män/pojkar inte utmanade eller ifrågasatta. Diskursen har en bredd i uttrycksformer med
männen/pojkarna/killarna/herrarna vilka jag kopplar till att det är det manliga könet som
hänvisas.
I jämförelse med svenska och norska myndigheters tal om barnen konstrueras även där en
”representativ bild” av målgruppen menar Stretmo (2014, 2010). Där skrivs det fram att
majoriteten av de asylsökande ensamkommande barnen/ungdomarna är mellan 15-17 år och
att flertalet är pojkar från Irak, Somalia samt Afghanistan. När samma forskare intervjuar
omsorgspersoner runt ensamkommande barn träder även där pojken fram i talet hos
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informanterna i mycket hög grad. Förvisso uttrycks flickor till viss del, när risker att utnyttjas
för obetalt hushållsarbete i fosterfamiljer berörs, men talen domineras utifrån hur jag förstår
Stretmos (2014, 2010) resultat av mannen/pojken. Även Wernesjö (2014) bidrar till att
ensamkommande barn främst omnämns utifrån det biologiskt manliga könet. Wernesjö
(2014) lyfter fram den manliga politikern Hanif Balis debattinlägg i Aftonbladet där denne
skriver om ensamkommandes situation. Bali, som jag förstår utifrån artikeln, kom till Sverige
som ensamkommande barn. Även talet på webbsidorna Avpixlat, Nordfront samt Nationell.nu
indikerar att ensamkommande barn omges av diskursen om mannen/pojken. Där används
uttrycksformer såsom ”skäggbarn” och ”otacksamma neandertalarmän” (Hirvonen, 2013).
Även om ensamkommande barn inte är någon enhetlig grupp sett till kön konstaterar jag en
dominerande bild på forumet av det biologiskt manliga könet. Utifrån uppgifterna om hur det
statistiskt ser ut är möjligen inte den dominerande diskursen heller helt oväntad. Sett till
tidigare forskning förefaller också diskursen om ♂ dominera andra kontexter.

Metoddiskussion
Avstånd till materialet
Nedan vill jag vända blicken mot mitt eget arbetsförfarande och lyfta de eventuella svagheter
med studien som föreligger och hur jag försökt bemöta dessa och resonerat under arbetets
gång. Först vill jag lyfta svårigheten med avgränsningar av olika diskurser som jag upplever att
jag haft men som jag också förstår är diskursanalytikerns ständiga bekymmer. Hur avgör man
var en diskurs upphör och en annan börjar? frågar sig Winther Jørgensen och Phillips (2000)
och menar att diskurser, utifrån den breda definitionen som särskilda sätt att tala om och
förstå världen (eller delar av världen) kan avgränsas där dess artikulering inte längre är förenlig
med diskursens entydighet. Det vill säga till dess forskaren kan urskilja oenigheter i t.ex.
uttrycksformer och vad dessa anses innebära. Men det löser inte problemen menar Winther
Jørgensen och Phillips (2000) då forskaren som går närmare inpå en diskurs snart upptäcker
vissa oenigheter och därigenom kan urskilja ytterligare diskurser. Det kan med andra ord
uppstå en myriad av olika diskurser beroende på forskarens avstånd till materialet.
Jag har inte sökt en total enighet i det jag betecknar som diskurser. Som Winther Jørgensen
och Phillips (2000) nämner så kan forskaren finna en uppsjö av diskurser då denne på nära håll
granskar sitt material och söker efter oenigheter och strider om vad som får sägas, vad som
är ”sant” och vad som kan eller rent av ska bemötas med misstro. Om jag skulle sökt en total
enighet är min uppfattning att jag mött svårigheter om inte omöjligheter i att formulera ett
resultat. För att ta ett exempel hade diskursen om de vuxna som jag fann kunnat delas upp i
en rad olika diskurser där olika föreställningar om åldersintervall uttrycktes. Likaså hade
föreställningen om de särbehandlade kunnat delas upp i en anti-mediadiskurs och en annan
om myndigheternas agerande. Myndigheter hade möjligen kunnat delas in i ytterligare olika
nivåer. Till och med den hegemoniska diskursen om det biologiskt manliga könet skulle kunna
ses utmanad då den ensamkommande54 kvinnan skrivs fram vid ett tillfälle. Mitt synsätt är att
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Förvisso uttryckt som ensamstående men diskuteras i sammanhang om ensamkommande.
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det är problematiskt att utgå ifrån att forskaren ska nå enigheter i materialet då det som kan
uppfattas som entydigt för en person vilken praktiserar en diskurs därtill kan vara oklart för
en annan. Dessutom finner jag i vardagligt tal, inte minst i materialet jag tagit del av på
forumet, att flertalet saker aldrig diskuteras kring vad de betyder. Otydligheten blir således
otydlig. Finns då en möjlighet att urskilja och särskilja diskurser?
Frågan är ett praktiskt problem för alla diskursanalytiker menar Winther Jørgensen och Phillips
(2000). De lyfter betydelsen av forskarens avstånd till materialet och var denne drar gränsen
för var en diskurs upphör och en annan tar vid. Det beror på hur nära undersökaren rör sig
talet och vad som kan betecknas som en entydig betydelsefixering. I mitt fall var mitt avstånd
till materialet att jag sökte urskilja fixeringar i vad talen behandlade och vilka uttrycksformer
som användes men inte att närma mig en nivå av enighet i vad dessa innebar. Jag ville urskilja
var någonstans diskurserna placerade tyngdpunkten kring ensamkommande barn, dvs.
urskilja vilka särskilda sätt att tala om och förstå världen (delar av världen) som konstruerade
ensamkommande eller deras omgivning på ett visst sätt. Jag ville finna de särskilda begrepp,
uttrycksformer och beskrivningar som uttryckte dessa sätt. Begrepp och uttrycksformer,
såsom batikhäxa inom diskursen om de sexuellt utsatta menade jag t.ex. var karaktäristiskt
för nämnd diskurs. Men jag närmade mig inte vad jag bedömer en nivå där olika uppfattningar
av termen skulle kunna ha väglett mig vidare i sökandet av diskurser och olika diskursers
begreppsrepertoarer.
Vid analys av t.ex. ”barnen”, som jag menade var en uttrycksform inom vuxendiskursen, kan
mitt ovanstående resonemang och min uppfattning av avståndet till materialet ifrågasättas.
Här sökte jag trots allt förstå vad uttrycksformen gav uttryck för i sammanhangen där det
skrevs fram. Jag prövade en alternativ tolkning men menade att min tolkning sedermera var
att det rörde sig om ett förnekande av barnet, dvs. att den ensamkommande vuxne istället
skrevs fram med uttrycksformen. Genom analysförfarandet menar jag att jag tog ett steg
bakåt beträffande avstånd när jag urskilde att uttrycksformen gav uttryck för en vuxen individ.
En vuxen som inte alltid ordagrant gavs uttryck för i sammanhanget (återkommer till detta i
metoddiskussionen om Vems tal - i vilken eller vilka kontexter?). Jag som undersökare
placerade därmed en tolkning eller förståelse över materialet (över termen oavsett var den
användes) och på så sätt ”nöjde” mig med att inte gå närmare, att inte söka efter hur ”barnen”
eventuellt kunde ha använts olika av olika skribenter. En myriad av användningar är måhända
en överdrift men flertalet olika sätt att nyttja uttrycksformen hade möjligen kunnat gå att
identifiera. Men så långt sökte jag inte, så nära rörde jag mig inte materialet. Mitt avstånd ser
jag förklarat av min uppfattning att språkliga otydligheter är otydliga. Någonstans behövde jag
placera mig för att kunna urskilja diskurser och deras uppsättningar begrepp och
uttrycksformer och besvara studiens syfte. Då studien skedde på ett ”isolerat” material med
talare jag inte kunde interagera med accepterade jag att jag i föreliggande analys och mitt
avstånd gentemot materialet riskerade att skiftningar i samma uttrycksformer gick förbisedda.
Diskurserna jag urskilde utifrån definitionen jag utgick ifrån föreföll för mig som
förståelseramar, som gemensamma föreställningar om verkligheten kring ensamkommande
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barn. Dessa ramar blev för mig diskurserna, de som stod på spel i samtalen, de som samtalen
byggdes upp kring. Men med avståndet jag intog var förståelseramarna för mig tillåtande, till
viss del flexibla och möjligen inte fullt så fixerade som forskaren enligt Winther Jørgensen och
Phillips (2000) skulle kunna förhålla sig till materialet. För mig var dessa särskilda sätt att tala
om världen men talet behövde därmed inte vara helt samstämmigt. Eller snarare, jag
uppfattade inte att jag var tvungen att kunna urskilja en sådan samstämmighet. För att inte
fastna i ett förstasteg att enbart tematisera talet på forumet, en aspekt som Antaki et al.
(2003) lyfter som kritik mot när diskursanalytiska studier faktiskt inte är diskursanalyser, sökte
jag identifiera hur saker uttrycktes, hur verkligheten presenterades men också gjordes
trovärdig samt vilka funktioner detta kunde ses få i samtalen. Här underlättade det att utgå
från språkets funktion som handlande i talarens riktning, att talare vill något med till synes
neutrala uttalanden som lyfts i första aspekten av DAM-modellen och vilket jag uppfattar som
central i det diskurspsykologiska förhållningssättet.
Tillhörande Antakis et al. (2003) kritik och betoning på att inte enbart fastna vid en
tematisering av materialet hör min tveksamma uppfattning under arbetets gång till huruvida
det var - eller rättare sagt huruvida jag förmådde motivera att det var - diskurser jag
identifierat. I vissa fall var diskurserna i hög grad kopplade och avgränsade till specifika
samtalstrådar på forumet (de åtta samtalen jag valde). Jag ställde mig tveksam till min analys
och om jag möjligen just fastnat i en tematisering. Då dessa föreställningar, t.ex. den om
ensamkommande som våldtäktsmän vilken jag fann uttryckt i hög grad inom tre specifika
trådar men också artikulerad vid fåtal andra tillfällen, var så pass tydliga var de emellertid
värdefulla iakttagelser menade jag. När jag sedan ansåg mig finna hur talen gjordes trovärdiga
och vilka konsekvenser föreställningarna sedan gav såg jag det som jag ändå frigjort mig från
en begränsande tematisering i någon mån och närmat mig diskursanalysens arbetsförfarande.
Föreställningarna föreföll även om de i vissa fall var avgränsade till specifika samtalstrådar just
vara särskilda sätt att tala om och förstå världen med särskilda beskrivningar och
uttrycksformer vilket gick i linje med min användning av diskursbegreppet.
Funderingarna om diskursernas avgränsning inom vissa samtal är möjligen inte en relevant
reflektion från min sida rörande Antakis et al. (2003) kritik mot diskursanalys. Begränsningen
av diskurser till vissa samtal kan ses nödvändigt där det skulle vara omöjligt för mig att kunna
identifiera diskurser utifrån alltid närvarande föreställningar om barnen oavsett samtalsämne.
Jag tror mig kunna spåra förklaringen till min skepticism och tendens att i hög grad reflektera
kring somliga diskursers bundenhet till specifika samtalstrådar. Eventuellt påverkades jag av
att den första föreställningen i samtalen som jag uppfattade var den om att det handlade om
vuxna individer vilken jag sedan kom att betrakta som en egen diskurs och sätt att se
ensamkommande (och världen). Denna föreföll träda över samtalsgränserna på ett tydligt sätt
och var återkommande i talen oavsett samtalsämnen.
Min analys, rörande till exempel den om de särbehandlade där jag tillåter att diskursen
innefattas både av talet kring medias och myndigheters handlade, skulle kunna ses som om
jag öppnar för föreställningen om en ”större” diskurs än en diskurs som enbart skulle behandla
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medias särbehandling. Jag vill undvika att använda mig av uppdelningen ”små” och ”stora”
diskurser vilket Alvesson (2002) och Börjesson och Palmblad (2007) gör men också betraktar
som en vansklig indelning vad jag utläser. Utifrån hur jag använder mig av diskursbegreppet
har jag svårigheter att särskilja stora och små diskurser och kanske beror svårigheten på
tidigare resonemang, föreställningen om att finna en myriad av diskurser om forskaren går
tillräckligt nära. Uppdelningen mikro- respektive makronivå har jag aningen lättare att förhålla
mig till och relatera till beträffande min egen studie. Jag ser mikronivå som den jag studerat i
föreliggande fall, dvs. på en nivå i vardagens konkreta diskursiva praktiker, som jag diskuterar
utifrån kontextens avgränsning (men vilken jag tillåter mig jämföra med andra kontexter i
Resultatdiskussionen likväl). Jag sökte studera den praktiska användningen av diskurser kring
ensamkommande barn i ett avgränsat socialt sammanhang och min användning förefaller gå
i linje med hur jag uppfattar Alvessons (2002) användningen av mikronivå.
På makronivå infinner sig å andra sidan i mina ögon studiet av möjligen mer abstrakta
diskurser sett till avgränsning, mer institutionaliserade föreställningar och studiet av sociala
strukturer. Här tillskriver jag också att diskurserna går över tid och över kontextgränser i
undersökningar. Börjesson och Palmblad (2007) exemplifierar en ”stor” diskurs som den om
hälsa, en diskurs med lång historia och olika bärare över tid. För mig är diskursen om hälsa
inte ”stor” i sig utan blir så i studiet på makronivå men där den också kan studeras på en
mikronivå i den avgränsade kontexten. Såsom t.ex. på ett forum i ett antal samtalstrådar.
Avgränsningen mellan nivåerna blir för mig relaterad till vad forskaren gör med analysen men
vilket i sig öppnar för att gränsdragningen mikro-makronivå, så som jag upplever den
teoretiska uppdelningen, går att problematisera ytterligare.
I föreliggande studie hade jag inte som avsikt att studera hur ensamkommande barn ses och
har setts under olika historiska skeenden. Jag sökte inte förklaringar till varför talet om de
ensamkommande ser ut som det gör utifrån ett historiskt perspektiv med eventuellt
förändrade sociala och kulturella strukturer som förklaringar i min analys. Wetherell och
Potter (1992) gör t.ex. analys av hur vita nyzeeländare praktiserar diskurser kring ”ras”,
”kultur” och ”nation” och hur dessa bidrar till diskriminering av maorierna. De gör i detta en
historisk tillbakablick genom studiet av policydokument från 1970-talet och kan konstatera en
förskjutning i hur ”kultur” används i talen hos informanter i intervjuer nu decennier senare.
Min användning av makro respektive mikro är med andra ord inte helt tydlig och friställd från
vidare oklarheter för här kan konkreta intervjusituationer eventuellt bli till studier på
makronivå genom en vidare, bredare analysform utifrån mitt synsätt. Utrymmet för analys av
historiska förändringar gör att Wetherell och Potters (1992) analys i högre grad än min egen
möjligtvis kan betraktas som poststrukturalistisk.
Samtidigt finns förändring och individers inte totala bundenhet till diskurser inbyggd i min
analys. Jag identifierar möjligheter för skribenter på forumet att kombinera olika diskurser och
därigenom vara aktiva subjekt och delaktiga i produktionen av diskurser. Men någon
förändring i sig är inte i fokus när jag gör nedslag vid ett enda tillfälle i en teoretiskt avgränsad
kontext. Någon sådan analys är inte möjlig. Därför skulle den kreativa användningen av olika
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diskurser som jag implicit här antyder kunna ses mycket begränsad, rent av deterministisk, där
individerna är bundna till diskurserna eller snarare till kombinationen av dessa i sina tal.
Oklarheterna om nivåerna mikro respektive makro till trots har jag hittills i studien tillåtit mig
- och fortsätter att tillåta mig - använda begreppen i det att jag menar att föreliggande studie
genomfördes på en mikronivå55.

Vems tal - i vilken eller vilka kontexter?
Tillhörande diskussionen om mitt avstånd till materialet men också till diskussionen om citat
som retoriska verktyg som jag diskuterade i avsnittet Reflexivitet betecknar jag min roll som
undersökare att dramatisera mitt empiriska material, såsom Blomberg (2010)56 formulerar
forskarens roll. Citat kan öka genomskinligheten i en studie menar Bergström och Boréus
(2012) men användning av citat bör samtidigt betraktas kritiskt (James, 2007). När reflexivitet
diskuterades menade jag att selekterade utsagor som sedan citeras av mig som undersökare
kan ge sken av en större öppenhet än vad som faktiskt erbjuds läsaren. Jag kan välja de utsagor
som stödjer mina analyser och helt bortse ifrån de som talar emot. Användandet av citat
betecknade jag i hög grad som ett retoriskt verktyg jag som undersökare och sedan skribent
har att tillgå. Sett till att dramatisera empirin jag studerat ser jag här att citat trots sin retoriska
och förledande funktion är betydelsefulla. Forskarens tendens att dramatisera materialet
härleder jag till att en analys trots allt eftersöks där mönster, strukturer och talens funktioner
studeras. Jag härleder också den framskrivna dramatiken i föreliggande fall till
diskurspsykologins dramatiska betraktande av vardagskommunikation. Här ser jag citat som
viktiga vilket jag ska försöka förtydliga.
Med dramatisering av empiri följer i mina ögon, då skribenters framskrivna föreställningar ska
gestaltas, forskarens andra ord och andra formuleringar än de som skribenterna eller talarna
som studerats själva använt sig av. Följden ser jag som en nödvändighet då just en analys ska
bli möjlig och inte enbart en tematisering av innehållet. Med detta ser jag problem med min
närhet och distans till materialet. Problemet är emellertid inte med avseende till att avståndet
påverkas utan att det tenderar att bli svårt att urskilja hur det ser ut och hur långt det är. Vilka
ord är det jag själv som undersökare använder för det som skrivs av skribenterna? Vilka ord
är det skribenterna på forumet själva använder? Hur nära har jag som undersökare placerat
mig sett till talet jag nyttjar för att återge och analysera det studerade talet?
Vad jag förstår har problematiken debatterats i diskursanalytiska forskningstraditioner av
Schegloff (1997) och Billig (1999) där Schegloff (1997, ref i Blomberg, 2010) lyft dilemmat med
att det inte i studier görs tydligare vad som är studiedeltagares begrepp och vad som är
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Möjligen tillför Lindgrens (2006) resonemang en värdefull infallsvinkel när hon använder sig av ytterligare
begrepp i diskussionen om makro- respektive mikronivå: ”Top-down-perspektiv” skriver hon, ”fokuserar på
frågor om makt och ideologi och syftar i regel till att synliggöra hur människor talar och positioneras genom
diskurser. I kontrast till detta mer Foucaultinspirerade perspektiv inriktas bottom-up perspektivet istället på
människors tal som diskursiva handlingar. Här inriktas studierna på de subtila och soﬁstikerade retoriska drag
som människor använder sig av i vardagligt tal i syfte att skapa trovärdighet och legitimera sig själva och sin
vardag”. (s. 48, felstavningar i citatet är reviderade från min sida).
56
Vars studie om mobbning delvis bygger på en diskurspsykologisk ansats.
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forskarens. Begreppen har då en tendens att mixas samman. Att helt kunna beskriva vad en
studiedeltagare gör utan att tillföra forskarbegrepp anser jag mycket svårt - vilket jag förstår
utifrån Blomberg (2010) att Schegloff med sin strikta analys också fått kritik för. Det är likväl
här som jag ser citat viktiga i resultatredovisningen då de trots sin retoriska effekt för att
underbygga det jag påstår i analysfasen också indikerar en begreppsmässig närhet alternativt
distans. Med användning av citat menar jag på samma gång inte att jag i studien har lyckats
skriva fram en tydlig lingvistisk skiljelinje mellan mig och skribenterna på Flashback Forum. Till
exempel har jag i relation till skribenternas uttrycksformer genom en skiftande
begreppsmässig analys lyft diskursen om de särbehandlade, där skribenterna inte själva
använder ordet särbehandlade. Annat exempel är min tolkning av uttrycksformen ”barnen”
där jag tolkade det som en föreställning om de vuxna var närvarande i talen utan att den vuxna
uttryckligen gick att identifiera i skribenternas utsagor alla gånger.
Såsom jag förstår Schegloffs (1997) kritik gäller den inte bara språkbruk och den
svåridentifierade relationen och gränsen mellan studiedeltagare och forskares språkval. Även
forskarens avgränsning och definiering av kontexten där deltagarna rör sig inom berörs.
Schegloff (1997) exemplifierar med sin egen text där texten kan ses producerad inom ramen
för att introducera en kommunikation med läsaren, skriven inom en stridslysten
debattkontext, i kontexten av ett hotellrum, där texten skrevs i frånvaron av skribentens fru
etc. Schegloffs (1997) poäng är att alla kontexter är lika sanna och att det är ett dilemma när
en forskare definierar kontexten framför någon annan och sedan utifrån den förstår
deltagarna däri. I föreliggande studie har jag själv avgränsat en kontext vilken utifrån
resonemanget kan diskuteras sett till dess möjligen framskrivna egenskap som den enda
kontexten. Precis som Schegloff (1997) resonerar kan även kontexten de åtta samtalstrådarna
på Flashback Forum - vilka behandlade ensamkommande barn i någon mån - delas upp i en
mängd olika fysiska kontexter då studien gäller material på Internet. Skribenterna kan själva
ha upplevt och definierat en mångfald av olika fysiska och känslomässiga kontexter vid
publiceringen av utsagorna. Skribenternas praktiserande av diskurserna jag identifierat kan
därmed betraktas ha skett i andra kontexter än de studien har uppmärksammat.
Då jag studerade olika samtalstrådar som var inplacerade under olika ämnesområden - vilket
kallas forum på Flashback Forum (Integration och invandring samt Aktuella brott och
kriminalfall) kan kontexten jag som undersökare definierat ses som flera olika kontexter. Även
i den förhållandevis avgränsade kontexten Flashback Forum. Då utsagorna därtill publicerades
över olika tid (vilket i sig är tämligen självklart då varje samtal går över en viss tid och då
ständigt kan ses omgiven av nya tidskontexter57), där de sträckte sig över tidsintervallet 200901-19 till 2013-11-10, blir Schegloffs (1997) diskussion intressant. Här rör det sig om flera år
trots allt. Att min avgränsning med detta framstår som en egen konstruktion blir tydlig.
Avgränsningen var emellertid vad jag upplevde ett nödvändigt val för studiens utformning.
Avgränsningen och den egna föreställningen om hur konkret en sådan verkligen är ser jag
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Vilket gör min egen uppdelning av makro- respektive mikronivå svårhanterlig sett till resonemanget om
historiska förändringar. Vad krävs för tidsspann för studie av en eventuell historisk förändring i tal?
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likafullt relevant att utmana då en av socialkonstruktionismens premisser, den om att
människan är en kulturell och historisk varelse där vår kunskap är kulturellt och historiskt
specifik, präglad av sin kontext (Burr, 2003), blir svår att förhålla sig till.

Författarens retoriska val
Att jag som författare vill få mina tolkningar att framstå som trovärdiga skulle jag vilja påstå
är uppenbart sett till sammanhanget mitt arbete gjorts inom, dvs. inom ett vetenskapligt
sammanhang. Här skriver jag utifrån en förväntad granskning av arbetets genomförande och
dess vetenskapliga kvalitet. Mitt eget sätt att uttrycka mig och hur jag väljer att skriva fram
min egen roll och mitt eget intresse genom föreliggande uppsats bör därför uppmärksammas
ytterligare. Under avsnittet Reflexivitet lyftes hur jag som författare har precis samma
retoriska verktyg till förfogande som de jag redogjorde för i samband med DAM-modellen,
med vilka jag ville studera samtalstrådarna på Flashback Forum. Med dessa hade jag möjlighet
att söka stärka trovärdigheten i mina egna analyser och slutsatser av just dessa samtalstrådar.
Jag skriver inte enbart om diskurserna jag identifierat, jag gör något när jag skriver om dem
(Potter, 1996) och påverkar och förskjuter därmed talet om ensamkommande barn (vilket jag
behandlar under avsnittet Vidare etiska aspekter – konsekvenser av studien).
Jag kunde stärka min trovärdighet genom att under avsnittet Reflexivitet skriva fram att jag
medvetet vill skapa infallsvinklar och kryphål för den kritiske läsaren att granska mitt material.
Jag nämnde där hur mitt jag skulle komma fram i resultatavsnittet till viss grad, vilket jag
menar att det också gjorts till viss del. Här skulle läsaren ges möjlighet att förstå att det var en
subjektiv tolkning som presenterades och inte utläsa en omotiverat hög trovärdighet i mina
uttalanden. Så som om det vore en sanning eller sanningen som gavs uttryck. På så sätt föreföll
jag redan innan resultatet presenterades konstruera ett ointresse av att min text skulle
framstå som högst trovärdig för läsaren från min sida, där jag medvetet tycktes underminera
trovärdigheten genom att ge upp användandet av empiriska repertoarer och genom att jaget
tilläts komma fram riskera bilden av att resultatet mer blev sett som slumpmässigt, subjektivt,
än om jag hade använt en passiv skrivform. Jag föreföll vilja röra mig längre ner i Latour och
Wolgars (1986; ref i Potter, 1996; Börjesson, 2003) hierarkiska modell vilket hypotetiskt kunde
rubba trovärdigheten i läsarens ögon. Men med detta stärka öppenheten och tydligheten att
jag skapat ett resultat. Jag vill gärna tro att detta gjordes för att skapa en öppenhet gentemot
läsaren att förstå att det är en version som presenteras. Empiriska repertoarer använde jag
likväl i resultatavsnittet vilket jag fann nödvändigt för att möjliggöra en någorlunda läsbarhet
och undvika ständiga förstörande upprepningar av jaget i texten.
Jag vill nu vända mig till mina strategier för att konstruera trovärdighet i resultatavsnittet. Jag
vill lyfta mitt förfarande att där vid framförallt två tillfällen skriva fram mina första initiala
analyser eller snarare reflektioner för att sedan ändra mig och skriva fram hur jag istället
tolkade materialet. Båda gångerna gällde hur jag reviderat mina tolkningar kring krispunkterna
mellan åldersdiskurserna. Förfarandet kan förstås som en retorisk strategi för att från läsarens
sida uppfattas som en reflekterande undersökare, en undersökare som beaktar det ideala
arbetsförfarande som Alvesson (2002) lyfter beträffande diskusanalytikerns dilemma med
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reflexivitet. Det skulle kunna vara ett val från min sida för att visa en öppenhet/ge sken av
öppenhet men som egentligen inte behöver betyda särskilt mycket mer än en retorisk strategi
att konstruera en sådan upplevelse. Mina första presenterade tolkningar kan därtill ha lyfts
fram, medvetet odetaljerade, för att få de senare vilka jag sedan ställde mig bakom att framstå
som än mer utförliga och därigenom trovärdiga än vad de egentligen är. Omedvetna strategier
kan jag förvisso inte redovisa för men min medvetna tanke med att välja att skriva fram mina
spontana tankar även om jag sedan inte ställde mig bakom dessa var att jag ansåg att dessa
reflektioner illustrerade väl hur jag som undersökare resonerat vilket illustrerade enligt min
bedömning min egen tankeprocess. Tankeprocessen som jag önskade synliggjorde att det
redovisade resultatet just var en process, en konstruktion av mig som undersökare. Detta
jämfört med om resultatet frekvent hade presenterats som en ”färdigställd” produkt där
egenskapen av en produkt hade riskerats att förbises från läsaren.

Författarens nya förståelse av reflexivitet
Till resonemanget om egna retoriska val menar jag en ny förståelse av reflexivitet för min del
som jag inte upplever att jag tidigare resonerat kring relateras. Jag är försiktig med att uttala
mig huruvida jag lyckades närma mig Alvessons (2002) ideala diskursanalytiska förfarande om
omprövning av trovärdighet i egna analyser. Men jag är heller inte säker kring min avsikt att
lyckas med densamma. Vad jag menar med detta är att jag, i en förenklad uttrycksform av
Alvessons (2002) ideala arbetsform, sökte ifrågasätta mina tolkningar vilket innebar att jag
sökte om det fanns fog för mina analyser och om mina spekulationer om funktioner i utsagor.
Här återkommer användandet av mina egna retoriska val. För att kunna tvivla kring mina egna
tolkningar, för att kunna ifrågasätta rimligheten i dessa, var jag - som jag ser det - tvungen att
förmå blicka bakom mina egna retoriska strategier. Att dessa överhuvudtaget nyttjades från
första början ser jag inget besynnerligt med. Den förste som behövdes övertygas rörande mina
initiala skisser över materialet jag önskade studera var trots allt jag själv.
Resultatet blev att samma person som avsåg att se skeptisk gentemot tankar och senare
slutsatser nyttjade ett särskilt övertygande språk vilket försvårade detsamma. Parallellt med
visionen att kunna närma mig Alvessons (2002) riktlinjer pågick därmed en förhandling med
mig själv där jag skrev fram tankar och idéer på ett inte alltid förvandlingsbart sätt. Jag gjorde
mina anteckningar trovärdiga sett till vad de ville förmedla, anteckningarna gjordes trovärdiga
för att använda empirisk repertoar och de ”putsades” och artikulerades för att framstå som
rimliga. Övertygande empiriska repertoarer stärktes med utvalda citat som riskerade, men
sannolikt också lyckades, influera mig till mina slutsatser. Jag föreföll - vilket jag alltså ser som
rimligt i ett vetenskapligt sammanhang - vilja övertyga mig själv att det fanns en trovärdighet
i mina analyser. Samtidigt önskade jag sätta parentes runt mig själv och kritiskt granska mina
egna nedskrivna tankebanor likt en ”utomstående”. Just den ”utomstående” föreställningen
eller visionen kan eventuellt ha stärkt retoriken ytterligare spekulerar jag.
Retoriken i mitt sätt att uttrycka mig är utifrån diskussionen alltså inte bara av vikt att
poängtera för läsaren som granskar trovärdigheten i mina tolkningar eller hur jag valt att
motivera min egen studie. Mina egna retoriska verktyg - om så bara i anteckningar eller senare
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i utkast av resultatredovisning eller i skisser på hur samtalssekvenser fortlöpte med specifika
förhandlingstekniker - var också ett evident hinder för mitt eget arbete där reflexivitet fick en
något annan innebörd för min del än vad jag tidigare tillskrivit begreppet. Svårigheten att
kunna ifrågasätta egna tolkningar som på pappret med hjälp av särskild retorisk organisering
föreföll mer rimliga än andra gör mig tveksam till hur jag faktiskt iscensatte Alvessons (2002)
ideala arbetsförfarande i tillfredställande hög grad. Jag skrev sannolikt också bort mig själv
från tolkningarna genom en passiv uttrycksform på grund av enkelhet och effektivitet - där
samtliga val i skrivprocessen lämnade en förledande bild av empiri kvar.

Författarens kunskap och förståelse satt inom parentes? Identifiering av
åldersdiskurserna
Från att ha lyft mina reflektioner kring avstånd till materialet, vems tal och kontext det är jag
studerat samt diskuterat min egen retorik och syn på vad som också bör beaktas i talet om
reflexivitet vänder jag mig nu specifikt till aspekter - svagheter måhända - med mitt
arbetsförfarande som jag urskiljer och hur jag menar att dessa hanterats. För att försöka möta
problematiken med reflexivitet vände jag mig som nämnts tidigare till Winther Jørgensen och
Phillips (2000) innan jag påbörjade studien. Författarna betonade hur forskaren behöver
försöka sätta parentes kring sig själv och sin egen kunskap vid diskursanalys så därmed inte
forskarens värderingar överskuggar analysen. Denna parentes vill jag problematisera genom
att behandla hur jag ändå inte ser att en sådan upprättats i mitt tolkningsarbete men att också
den egna kunskapen eller snarare förståelsen möjliggjort mitt tolkningsarbete. Jag betraktar
min egen förståelse som ett bidrag i mitt analysarbete. Detta skulle kunna illustreras med
diskussion om arbetsförfarandet kring samtliga diskurser jag identifierat men jag väljer nedan
att specifikt lyfta identifieringen av åldersdiskurserna. Här menar jag att något som kan ses
som en svaghet och begränsning utifrån min oförmåga - eller ovilja - att omsluta min egen
kunskap och förståelse inom en parentes ändock bidragit till ett värdefullt resultat.
”Svagheten” gäller grad av defamiliarization58 (Alvesson, 2002) och min benägenhet till
utläsning av när en barndiskurs - och för den delen också en vuxendiskurs - praktiserades på
forumet.
Vid den första krispunkten mellan ålderdiskurserna vilken jag sedan reviderade min tolkning
kring och enbart urskilde som en kritisk punkt i vuxendiskursen menade jag vid omarbetning
av analysen att barndiskursen trots allt inte gick att finna i samtalet. Jag menade att det var
vuxna som ställdes mot vuxna, 18-24-åringar mot 25-30-åringar (Bevisa att ett enda
flyktingbarn visat sig vara 25-30 år. Nej alltså inte att dom bara varit 18 - 24 år utan att dom
varit 25-30 år). Jag drog slutsatsen att det enbart var en kritisk punkt i vuxendiskursen och inte
en krispunkt mellan ålderdiskurserna. Barnet, termen barnet, nämndes aldrig och heller inte
barnet enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (SFS 1994:137), där ensamkommande
barn beskrivs som en gemensam beteckning för ”barn under 18 år som vid ankomsten till
58

Viktig aspekt i forskningen enligt Alvesson (2002) där undersökaren försöker undvika att se den sociala världen
som självklar och familjär. Istället bör denne försöka betrakta omvärlden (det som studeras) som främmande
och ny, som en tämligen ”märklig” plats.
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Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses
ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare”.
Vid den andra punkten, tillfället då Facebook-fotot användes i argumenteringen att
vederbörande (den misstänkte ensamkommande som diskuterades i samtalet) ser ut att vara
sin ålder, dvs. 16 år, menade jag emellertid att en kritisk punkt mellan åldersdiskurserna nu
uppstått. Framförallt senare i samtalet när utlysning av foto på personen i 30-årsåldern
gjordes argumenterade jag för en sådan punkt. Här hade jag lättare för att finna en gräns
mellan diskurserna - eller kanske mer specifikt - lättare för att argumentera för en sådan visat
sig - och orsaken menar jag är min förståelse, min uppfattning av vad som är ett barn och vad
som inte är ett barn. Jag hänvisade till lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (SFS
1994:137). Men definitionen användes inte som första och enda enhet för att kunna särskilja
eller argumentera för att det förelåg två åldersdiskurser på forumet. Istället menar jag att en
föreställning hos mig om vem som är barn respektive vem som är vuxen influerade och till och
med avgjorde min tolkning. Jag kunde inte utifrån definitionen av ensamkommande barn
avgöra när barnet respektive den vuxne var närvarande. Här gjordes mina tolkningar utifrån
personliga förståelseramar varvid parentesen kring min egen kunskap och förståelse inte tycks
ha varit märkvärdigt solid.
Jag återkopplar till avsnittet om reflexivitet. Även om begreppet används på olika sätt är det
gemensamma enligt Denscombe (2004) övertygelsen om att det inte går att uppnå en
fullständig objektivitet rörande den sociala världen. Forskaren är en del av den sociala världen
och kulturen denne studerar och rör sig inom. Denne kan inte kliva ur för att inta en objektiv
position. Hur ett barn ses i föreliggande studie, vad som kännetecknar ett barn i talen på
forumet ser jag har styrts av min föreställning av barn och vad som är närliggande, relevanta
synonymer för densamma. Detsamma gäller också vuxna. Och utifrån dessa föreställningar
drog jag mina slutsatser. Mest tydlig ansåg jag en särskiljning diskurserna emellan var (eller
snarare identifiering av en av dem) när barnen uttryckligen påtalades i talen. Här fann jag att
skribenterna skrev fram barnet genom barn, små barn och lilla barnet. Här konstaterade jag
utan att söka någon förståelse vad skribenterna menade med barn att barnet var närvarande
vilket gav särskild trovärdighet till diskursen om de sexuellt utsatta. Dessa behöver inte ha
stämt med tidigare nämnd definition (SFS 1994:137) att barn är personer under 18 år. Jag
nöjde mig med att barnet skrevs fram för att mena att barndiskursen praktiserades.
I andra fall var det svårare. Barnen fanns närvarande i flertalet fall men då i form av ”barnen”,
inte barnen. Dessa förstod jag som att det inte var barnen utan istället en föreställning om de
vuxna som uttrycktes. Men kopplingen, ”hoppet” till de vuxna, kan eventuellt kännas långt
eller till och med grundlöst. Den vuxne inbegrips inte explicit i uttrycksformen. Här gjorde jag
min tolkning utifrån den framskrivna uppfattningen av åldrar och användningen av
uttrycksformen ”barnen” som yttrades i samma utsagor samt hur uttrycksformen
accepterades i samtalen. Med vad jag menar samtal där jag uppfattade att uttrycksformer för
vuxna praktiserades, alltså att en vuxenkurs var närvarande i mina ögon. ”Barnen” kunde där
användas friktionsfritt. Uttrycksformerna män, kvinnor och äldre herrar förstod jag med andra
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ord som att det var föreställningen ensamkommande vuxna som gavs uttryck. Men här
användes inte vid alla tillfällen uttryckligen den vuxne och en specifik ålder i samma tal av
samma författare (vuxna förekom dock i samma utsagor där åldrar över 18 år påtalades, här
vänder jag mig till lagen om mottagande av asylsökande (SFS 1994:137) återigen men också
till min egen föreställning om ett barn och i det vad som kan vara en vuxen). Den vuxne var
istället något jag läste in i talen flera tillfällen utifrån uttrycksformerna vilka i mina ögon
framstod som på något sätt oförenliga med barnet.
Men min bundenhet till att förstå materialet utifrån en särskild tolkningsram begränsades inte
till detta. Bara för att inte ensamkommande - enligt min tolkning - konstruerades som barn i
vissa tal, behöver de inte ha blivit konstruerade som vuxna. De skulle kunna finnas fler
relevanta kategorier placerade mellan barnen och de vuxna att arbeta utefter. Fler
benämningar på människor utifrån åldrar skulle kunna ha vägts in av både skribenterna men
också av mig som tolkare. Mina tolkningar gjordes således inte endast utifrån definitionen av
ensamkommande (SFS 1994:137) som jag återkommit till utan i hög grad utifrån min egen
förståelse av hur föreställningen om barn respektive vuxna kunde ta form och att det just var
dessa föreställningar, dessa två indelningar, som var relevanta. Inga andra. Definitionen av
ensamkommande barn användes vid uttryck som behandlade siffror som jag kunde relatera
till barnet i definitionen, termen barnen kunde jag relatera till siffrorna i definitionen (som i
sin tur rör barnet). Men jag gjorde också andra språkliga kopplingar där definitionen inte
längre nyttjades.
Min särskiljning av åldersdiskurserna gjordes med utgångspunkt i min föreställning av hur ett
barn respektive en vuxen kan ta uttryck i det svenska språket. Jag arbetade utefter dessa
föreställningar, läste material utifrån dem, riktade blicken i särskilda riktningar utifrån dessa
konstruktioner sett till min föreställning att sådana konstruktioner gjordes. Här hade jag som
följd svårigheter med uttrycksformen grabben där min erfarenhet av termen indikerade att
grabben kunde användas både för barn och för vuxna. Termen föreföll inte lika tydligt
avgränsad till kategorierna jag arbetade utefter och grabben placerade jag som resultat i ett
vad jag benämnde gränsland mellan diskurserna. Ett gränsland som uppstod utifrån min egen
osäkerhet av hur termen kunde förstås. Ett gränsland jag konstruerade. Men i detta
konstruerades inte bara det enskilda gränslandet mellan diskurserna utan hela distinktionen
av diskurserna i sig. När inte saker passade in i min analys konstruerades ett gränsland vilket
kan ses som om min konstruktion av talen på forumet plötsligt hade föregått konstruktionerna
däri, dvs. av skribenterna själva. Med detta att jag hade börjat styras av mina egna
föreställningar i för hög grad. Men en tematisering var till slut nödvändig och föreliggande
tematisering kopplar jag till mitt avstånd till materialet som diskuterats tidigare.
Min kunskap och förståelse har påverkat mina analyser, begränsat i hög grad men också
möjliggjort och öppnat för just analyser. Jag betraktar därmed inte ovan diskussioner och
analytiska vägval som enbart svagheter. Jag ser ett värde i tolkningen jag gjort utifrån mitt jag
som ett subjekt bundet till den sociala, språkliga världen jag studerat och tolkningen av att
olika föreställningar om ensamkommandes åldrar, vilka jag tillskrivit barn- och
108

vuxenkategorin, kamperar om utrymmet i samtalstrådarna. Inte minst utifrån att definitionen
av ensamkommande barn enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (SFS 1994:137)
gäller just barn som beskrivs skilda från föräldrar eller annan vuxen. Ensamkommande barn
ses som en opassande benämning och utifrån mitt avstånd till materialet har jag tolkat det
som att de konstrueras som vuxna i en vad jag benämner vuxendiskurs. Fler kategorier mellan
åldersdiskurserna skulle kunna argumenteras förekommer i talen på forumet, i mina ögon är
just att kategorin barn inte ses användbar ett resultat som rättfärdigar mitt valda avstånd
gentemot materialet.

Systematik i sökningar
För att underbygga val av sökord när jag samlade in forskning om ensamkommande barn
utgick jag ifrån Wernesjös (2011), Brunnbergs et al. (2011) samt Hessles (2009) arbeten. För
studier om specifikt konstruktionen om ensamkommande barn i olika sammanhang tog jag
del av Wernesjös (2014) avhandling och genomförde därefter så kallade sekundärsökningar
(Östlundh, 2012) på de referenser jag fann relevanta. Då jag själv menade att konstruktionen
av ensamkommande barn även gick att finna inom den psykologiska forskningstradition som
dominerat forskningen kring ensamkommande, där Wernesjö (2011) ser kritiskt på den
relativt enformiga forskning som tidigare bedrivits, ville jag presentera studier kring barnens
hälsa. Därmed användes sökord efter studier kring barnens hälsa där också sökningar på
ensamkommande barns coping/resilience blev aktuella för att illustrera hur forskningsfältet
ser ut och där Wernesjö (2011) ser kritiskt på patologiserandet av barnen som kategori.
Jag valde inte att genom någon form av bilaga i studien redovisa för respektive sökningar
utifrån antal träffar i varje databas. Inte heller för hur urvalsprocessen kring studierna gick till.
Överväganden gjordes, utifrån den vad jag anser tämligen begränsade forskningstradition
kring konstruktionen om barnen som råder, att sekundärsökningarna undergrävde
systematiken som jag i så fall hade velat kunna presentera i en sådan bilaga. Då jag därtill
önskade illustrera hur forskningen kring ensamkommande barns hälsa såg ut utifrån
Wernesjös (2011) kritik av densamma - där en gedigen mängd forskning bedrivits - fann jag
mig tvungen att jag göra ett urval i forskningsfältet vilket resulterade i att systematiken i
sökningarna och efterföljande urval blev bristfällig sett till Hammersleys (2001) presentation
av systematik.
Hammersley (2001) beskriver hur ett systematiskt upplägg (enligt positivism) inte bara ökar
chanserna till valida slutsatser utan att det också ökar reliabiliteten i översikter då sökningen
är möjlig att repetera. Dennes kravbild och kriterier för systematiska kunskapsöversikter var
som nämnts svåruppnådda där jag bedömde värdet i en tabell som bilaga såsom jag nu skulle
kunna redovisa min sökprocess som överflödig. Jag valde istället att presentera sökord för att
ge läsaren en möjlighet att ställning till om dessa var relevanta och om andra/fler kunde ha
använts. Jag lyfte fram var ifrån jag hämtat inspiration rörande sökord. Databaserna
presenterades likaså men dessa motiverades inte. Eventuellt fanns annan relevant litteratur
att finna på andra databaser men motivering av databaser urskiljer jag inte heller i
forskningsöversikten och avhandlingen av Brunnberg et al. (2011) respektive Hessle (2009).
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En fråga som jag finner relevant att ställa är i hur hög grad en systematik faktiskt är möjlig att
erbjuda läsaren. I föreliggande studie skulle en mer omfattande beskrivning av
arbetsförfarandet eventuellt varit möjligt men vad det faktiskt skulle erbjuda läsaren är en
annan sak. För att återkoppla till Hammersley (2001) vill jag uppmärksamma den tveksamma
precision i databaser som jag menar föreligger och som jag saknar i litteratur om systematiska
översikter. Jag vill hävda att databaserna - i föreliggande fall Proquest med sju valda databaser
samt Academic Search Elite - kan visa skiftande resultat beroende på söktillfälle. Med detta
menar jag inte enbart att sökningarna resulterar i fler träffar efter ett antal sökningar, vilket
vore logiskt sett till ökad publicering av forskningsstudier. Problemet är att sökningarna också
visar färre träffar - om sökningarna så bara genomförs med någon timmes mellanrum. Vid
forskningsfält med mycket begränsad omfattning, såsom konstruktionen om
ensamkommande barn så som jag uppfattar fältet, kan förfarandet ge stora konsekvenser
kring vilka resultat som lyfts och vilka slutsatser som dras i en bakgrunddel i en undersökning
eller i forskningsöversikt. Anmärkningen om databasernas reliabilitet utgör, enligt min
uppfattning, en viktig invändning mot den rent utopiska positivistiska diskussion som bland
annat Hammersley (2001) för och också är fullt medveten om kring systematik och precision.
Tidigare menade jag att en mer omfattande beskrivning av sökprocessen eventuellt kunde ha
presenterats. Genom det sätt som sökningarna genomfördes på i föreliggande studie skulle
emellertid inte en sådan mer omfattande redovisning erbjuda läsaren något värdefullt enligt
min bedömning. För att här slutligen motivera mitt förfarande med mina systematiskt sett
måhända diskutabla sökvägar gjordes dessa utifrån forskningsfältens omfattning. Östlundh
(2012) argumenterar för att sekundärsökningar bör tillämpas då forskaren annars riskerar att
gå miste om viktig litteratur. När det gällde forskningsfältet om konstruktionen av
ensamkommande barn sökte jag just ett sådant arbetssätt, dvs. att i så hög grad som möjligt
finna relevanta studier. Jag ville med förfarandet reducera risken att gå miste om relevant
litteratur vilket prioriterades framför explicit systematik. Därmed inte sagt att all relevant
litteratur inkluderades i studien. Med forskningsfältet ensamkommande barns hälsa var saken
en annan. Här var studierna så pass många till antalet att jag gjorde ett selektivt urval. En
redovisning av det selektiva urvalet skulle erbjuda läsaren en möjlighet att se kritiskt på mitt
förfarande varför en studie valdes att inkluderas i studien framför en annan. Jag ser dock inte
forskningsfältet om barnens hälsa som centralt för föreliggande studies inriktning i sig utan
där jag med studierna ville erbjuda läsaren en överblick av forskningen som kritiserats. Det var
främst kritiken gentemot forskningen som jag fann betydelsefull för min egen studie.

Grad av granskning
Bland diskursanalytiker förs diskussion huruvida forskare explicit ska ta ställning till sitt
material. Antaki et al. (2003) ser kritiskt på hur vissa så kallade diskursanalytiska studier inte
görs diskursanalytiskt just på grund av ett ställningstagande där forskare kan komma att ta
ställning och visa sympati gentemot respondenter och sitt material - särskilt om
respondenterna i studierna blivit utsatta för t.ex. diskriminering eller rasism. Antaki et al.
(2003) menar att om forskare väljer att sympatisera med en grupp och för retorisk effekt väljer
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att lyfta fram särskilda citat eller aspekter riskerar diskursanalysen att bli platt och gå miste
om diskursens komplexitet.
Jag har försökt se kritiskt på min grad av granskning av de olika identifierade diskurserna och
utsagors trovärdighet, reflekterat över vilka citat jag valt att lyfta fram och eftersträvat att
sedan granska benägenhet till reflektion för varje val. Jag uttryckte under avsnittet Reflexivitet
att mina sympatier ligger hos de ensamkommande barnen där mina studier och arbeten inom
det akademiska fältet görs i syfte att på något sätt bidra till ökad förståelse och därigenom
förbättrade levnadsvillkor för barnen. Huruvida detta påverkat mig i den grad att diskursernas
komplexitet, såsom Antaki et al. (2003) varnar för, gått förlorad, kan jag inte svara på. För bara
det faktum att jag ställt frågan hur barn gestaltas på ett forum och hur dessa föreställningar
blir trovärdiga ser jag som ett ställningstagande från min sida, oavsett hur jag skrivit fram mina
sympatier för barnen. Mitt uppvisade intresse är ett ställningstagande i sig. Med studien har
jag menat att frågan är relevant att ställa, att söka svar på och sedan också ge vidare utrymme
för i vetenskapliga sammanhang.
Rörande grad av granskning riktar jag misstänksamhet mot de tillfällen då jag vänt på mina
frågor som jag ställde för mig själv i analysarbetet. Under avsnittet Dataanalys redogjorde jag
för ett par frågor som användes i analysskedet utöver frågorna ”vad gör utsagan trovärdig i
sammanhanget?” och ”vad är utsagan designad för att åstadkomma?”, vilka var frågor jag
inspirerats av från Lindgrens (2006) och Burrs (2003) arbeten/texter. Här valde jag att vidga
förfarandet till frågor ”vad gör utsagan mindre trovärdig?” och ”vilka retoriska brister finns i
utsagan?”. Formuleringarna menade jag innebar möjligheter till en mer kritisk granskning av
materialet och fördelar vid en retorisk analys. I vilken grad dessa kritiska granskningar gjordes
gentemot olika utsagor och diskurser kan diskuteras. Eventuellt granskandes de utsagor som
inte gick i linje med min egen föreställning om barnen i högre grad än de som eventuellt gjorde
det. Jag som undersökare reagerade till exempel på diskursen om de sexuellt utsatta där
språkbruket gav en obehaglig känsla med dess vulgära ord och beskrivningar.
Misstänksamheten gentemot grad av granskning gäller även när jag ställde frågor om vad som
gjorde utsagor och diskurser trovärdiga, dvs. frågorna inspirerade av Lindgren (2006) och Burr
(2003). När jag sökte analysera de retoriska bristerna gick jag längre och försökte beskriva vad
som saknades utöver de retoriska verktygen jag presenterade i samband med DAM-modellen.
Här gav jag mig ett större utrymme i analysen vilket i ljuset av granskningsgrad kan ses
bekymmersamt. Här kan jag haft en större benägenhet att retoriskt granska för mig
främmande, märkliga eller kanske orimliga utsagor och diskurser. Det större utrymmet för
analys, där jag alltså inte längre var begränsad av det retoriska ramverk jag tidigare
presenterat för studien, skulle vid de omvända frågorna kunna försvåra för en läsare att
granska min benägenhet till likvärdig analys. Därför skulle jag här kunnat bedöma utsagor och
diskurser i alltför olika grad med uppfattningen att en skillnad inte skulle vara tydlig.
En helt likvärdig granskning av utsagorna och diskurserna ser jag visserligen inte möjlig. Jag
kan inte heller föreställa mig hur en sådan ”mätning” och konklusion överhuvudtaget skulle
kunna iscensättas. Analyserna sett till retorisk organisering skiftade då diskurserna i mina ögon
såg olika ut där jag fastnade för olika saker som talen föreföll lägga tyngdpunkten på. Här finns
också en risk, vilken Antaki et al (2003) skriver om och vilken jag inte bör underskatta, att jag
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tvärtom ovan resonemang om att i högre grad ha granskat eller kritiserat för mig
”främmande” bilder av barnen sett till trovärdighet istället tenderat att granska utsagor som
på något sätt gick i linje med min egen föreställning särskilt kritiskt. Detta i syfte att manövrera
eventuell kommande kritik kring att mina sympatier lyst igenom och ”förblindat” mig i mitt
arbetsförfarande. Förfarandet skulle då få illustrera att mina sympatier för ensamkommande
barn inte hindrat mig i arbetet att se kritiskt på materialet utifrån retorisk organisering. Det
skulle då - och kanske har - resulterat i en lika bristfällig analys som vid mitt förstnämnda
scenario utifrån Antakis et al. (2003) resonemang. Att min position till materialet påverkat mig
i någon grad kommer jag likväl inte ifrån menar jag. På något sätt, i olika grad och i olika
skeenden under arbetets gång, har de influerat mitt arbete. Jag påbörjade projektet med ett
ställningstagande. Jag ansåg att forskningsfrågorna i studien var relevanta att söka svar på.
Den kritiska distanseringen till materialet som Antaki et al. (2003) efterlyser snarare än
moraliska ställningstaganden från undersökarens sida har varit - och bör kanske också så vara
- en utmaning genom hela arbetsprocessen.

Är det verkligen bilder om ensamkommande barn som studerats i studien?
Syftet med studien var att utifrån ett diskurspsykologiskt perspektiv identifiera olika inom
Flashbackforumet förekommande diskurser kring ensamkommande barn, med avseende på
deras retoriska organisering. I detta avsnitt vill jag utmana studiens validitet, med vad jag
menar huruvida det verkligen är diskurser om ensamkommande barn jag faktiskt studerat och
sedan diskuterat. I en av diskurserna jag ansåg mig urskilja - den jag benämnde diskursen om
de vuxna - uttryckte jag att den återkommande uttrycksformen av barnet som ”barnet” hade
funktionen att ifrågasätta relevansen av att barnet ens nämns i sammanhanget då det i
diskursen skrivs fram som att det inte är barn utan istället vuxna människor det handlar om.
Här hävdade jag att diskursen i själva verket inte behandlade det ensamkommande barnet
utan den ensamkommande vuxne.
Här blir mitt förfarande gällande urvalskriterier för materialet i studien relevant att granska.
Det går att argumentera för att jag borde ha, istället för att nöja mig med ensamkommande i
sökfunktionen på Flashback Forum, inkluderat även barnen. Mitt beslut togs utifrån min
vetskap om att ensamkommande barn och ensamkommande ungdom varvas i policyer
(Stretmo, 2014). Det togs även med utgångspunkt i Wimelius et al. (2012) konstaterande att
det saknas en gemensam förteckning för barnen oberoende av var i asylprocessen de befinner
sig. Det ensamkommande föreföll därmed vara så långt en terminologisk konsensus råder när
ensamkommande barn diskuteras. Enligt min bedömning var valet jag gjorde att nöja mig med
sökordet ensamkommande i forumets sökfunktion motiverat och gav ett intressant resultat
som jag inte kan se hur jag skulle erhållit om jag på något sätt skulle ha ”godkänt”
samtalstrådarna genom att ta del av innehållet på förhand. Godkännande i form av att t.ex.
barnen eller för den delen ensam-kommande59 inte på något sätt skulle vara utmanat i
interaktionerna. Jag vill hävda att det jag nu påträffade är resultat i studiet om
ensamkommande barn, dvs. diskurser om ensamkommande barn, vilket jag menar studien
inriktas mot. Ett av resultaten är dock att barnets existens inom specifikt diskursen om de
59

Att barnens anländande till mottagarländer inte skulle bli ifrågasatt sett till deras sällskap med andra i
samtalstrådarna.
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vuxna kraftigt och frekvent utmanas och förnekas. Jag gjorde tolkningen att det inte rörde sig
om barn efter att övervägt tolkningen att skribenternas föreställningar om barn nu reviderats
där uttrycksformen ”barnen” indikerade någon form av omförhandlat begreppsinnehåll i
skribenternas egna föreställningsvärldar. Jag förstod det som att barnet förnekades vilket jag
ser som ett värdefullt resultat i studiet om konstruktionen av målgruppen.

Vidare etiska aspekter - konsekvenser av studien
Avslutningsvis återkopplar jag till diskussionen om etiska aspekter. Innan resultatet
redovisades lyfte jag tre etiska diskussioner som jag menade bör föras kring studien med dess
fokus på konstruktionen av ensamkommande barn. I tidigare avsnitt lyfte jag grad av
granskning av materialet och innan resultatet redovisades, i avsnittet Etiska aspekter,
diskuterade jag aspekten med Internets ”offentlighet” och hur jag menade att mitt förfarande
med dold observation bör kunna ses som etiskt försvarbart. Beträffande den återstående
etiska frågan, diskussionen kring konsekvenser av studien, ville jag lyfta den efter att läsaren
tagit del av resultatet för att denne lättare skulle kunna följa med i mina resonemang om
tänkbara följder av forskningsljuset som just riktats. Nu när diskurserna redovisats sett till
innehåll och trovärdighet samt diskuterats i förhållande till tidigare forskning om
konstruktionen om barnen vill jag behandla konsekvenserna av studien och vad jag som
undersökare med mitt sätt att skriva fram studien eventuellt bidrar med.
Föreställningarna som skrivs fram på Flashback Forum, inom den avgränsade kontext jag själv
definierat sett till de åtta samtalstrådarna som valdes utifrån hur jag använde forumets
sökfunktion, kan enligt min mening ses som påtagligt negativa och vissa också
främlingsfientliga föreställningar om ensamkommande barn. Jag åsyftar då främst diskursen
om de särbehandlade, diskursen om våldtäktsmännen men också föreställningen om att det
rör sig om vuxna individer och inte barn. Talet om våldtäktsmännen speglar t.ex. i hög grad de
föreställningar som Hirvonen (2013) identifierade i sin studie på högerextrema webbsidor.
Vad innebär då att ytterligare en studie görs kring talet om ensamkommande barn där vissa
synnerligen negativa, kritiska röster höjs om barnen? Vad fyller min studie för funktion?
Mitt förfarande kan ses kritiskt på utifrån att jag eventuellt höjer rösterna och förstärker
föreställningarna, samma bilder och föreställningar som jag själv menar kan bidra till ett
samhällsklimat vilket är destruktivt och hämmande för målgruppen. Jag kan möjligen ses bidra
till negativa föreställningar om barnen vilka jag ger spridning för inom en vetenskaplig kontext.
Wernesjös (2011) kritiska granskning av hur den hälsoinriktade forskningen kring
ensamkommande konstruerat barnen blir därmed aktuell i mitt fall. Möjligen bidrar studien
till konstruktionen av barnen. Det diskursanalytiska förhållningssättet som används inom
forskning - som användes inom föreliggande studie - kan användas emot forskningen själv
(Edwards & Potter, 1992) och här vill jag förtydliga de risker jag urskiljer men samtidigt vad jag
hoppas att studien ändå kan bidra till.
Mitt förhållningssätt i diskussionen och gentemot kritiken som kan formuleras mot mitt
forskningsintresse är att vad jag kallar vardagliga samtal kring barnen bör uppmärksammas i
forskningssammanhang. Detta oavsett dess innehåll och vilka bilder som däri artikuleras och
identifieras av forskaren. Likaväl som jag finner Stretmos (2014, 2010) inriktning relevant och
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värdefull för att erhålla ökad förståelse för vilka föreställningar som föreligger om
ensamkommande, likaväl finner jag bilder av barnen framskrivna inom lyhörda
forumskontexter som viktiga forskningsfält. Vid fall då diskurserna och bilderna illustrerar
negativa, rasistiska föreställningar och förhållningssätt är ämnet lika centralt att lyfta i mina
ögon som om bilderna inte skulle göra det. Anledningen till att jag anser detta är att
sammanhanget och samhällsklimatet som barnen anländer till och där de i olika grad ska
bygga upp sina liv efter flyktskapet vidare behöver studeras. Även på mikronivåer i specifika
samtal. Föreliggande studies relevans ser jag även utifrån att bilderna av barnen analyserades
sett trovärdighet och hur konstruktionerna framstod som om de förmedlade sanning. Jag var
intresserad av hur bilderna förhandlades fram, hur de gavs uttryck, hur de sades för att
bemöta andra föreställningar. Då dessa tog form på ett öppet diskussionsforum där bilderna
kan ges spridning var och är studiens inriktning för mig en relevant vidareutveckling av
forskningsfältet.
Studien kan dock ses skjuta fram talet om ensamkommande på ett särskilt sätt. Detta
betecknar jag som en av de allra viktigaste följderna. Här återkommer reflexivitet, där Potter
och Wetherell (1987) menar att reflexivitet både handlar om mitt tal om saker, om händelser
och fenomen men också att mitt tal är en del av dessa saker. Eventuellt bidrar studien till att
vissa diskurser ges utrymme i talet om ensamkommande inom olika fält, t.ex. inom det
vetenskapliga fältet. Det faktum att diskurserna diskuteras och har diskuterats i sammanhang
där jag pratat om mitt projekt inom utbildningen indikerar att så är fallet. Dessa är diskurser
jag själv identifierat på forumet, diskurser jag själv benämnt vid namn och som jag under
projektets gång själv gett plats för i diverse olika vetenskapliga diskussioner. 60
Här finner jag en viktig tillhörande aspekt om hur jag pratar om diskurserna, vilket kan ge
konsekvenser för hur diskurserna inom det vetenskapliga fältet därefter blir talade om. Vid
min självpresentation av att bedriva en vetenskaplig granskning av diskurserna legitimerar jag
måhända att starkt negativa tankar och idéer om ensamkommande barn kan diskuteras,
dekonstrueras, dvs. synas på sin skörhet och uppbyggnad (Alvesson, 2002) eller enklare
uttryckt ”pusslas isär” (Trondman, 2013), utan att de fördöms eller ses kritisk utifrån en
granskare som mer personligen träder fram och markerar sitt ställningstagande. För det
menar jag att jag inte i någon särskilt stor utsträckning gjort. T.ex. närmar jag mig med
försiktighet uttrycksformerna främlingsfientligt och särskilt rasism (se resonemang och fotnot
50). Detta måste dock ske i en balansgång sett till de aspekter Antaki et al. (2003) betonar vill
jag mena där hur sympatier faktiskt yttras blir centralt i resonemanget. Men bara genom att
namnge saker - att använda språket - har verklighet skapats (Börjesson & Palmblad, 2007). Jag
är - såsom Backlund et al. (2012) formulerar sina egna roller som forskare - därmed
medkonstruktör av verkligheten och hur jag eventuellt skjutit fram gränsen för talet om
barnen har jag ställt mot min föreställning om studiens bidrag till att öka kunskapen om vilka
föreställningar om barnen som förekommer och hur dessa byggs upp inom en specifik kontext.
Kunskap jag menar gynnar forskningen om målgruppen och målgruppen i sig. I det bidraget, i
60

Här inkluderar jag problematiken med min modell som introducerade resultatavsnittet. I modellen presenteras
diskurserna jag identifierat men hur dessa ges trovärdighet, hur sanning däri konstrueras, framkommer inte vid
en första anblick. Att de är föreställningar och inte sanningar framkommer inte genom enbart presentation av
modellen.
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dramatiseringen av empirin finns ett framskjutande av talet som jag likafullt eftersträvar. Vad
jag vill betona ovan är de flertalet konsekvenser som studien kan medföra - både genom mitt
skrivna och talade språk - vilka jag som undersökare behöver inse ansvaret kring och
eftersträva att vara medveten om.
Kopplat till hur jag pratar om barnen vill jag i detta sammanhang belysa ensamkommandes
position i min studie. Utifrån FN:s konvention för barnets rättigheter (Unicef, 2009) och
specifikt barnets rätt att komma till tals,61 vilket inte minst gäller forskning (Christensen &
Prout, 2002) och där barn i den så kallade nya barndomssociologin eller nya
barndomsforskningen (Matthews, 2007; Halldén, 2003) kommit att bli sedda som aktörer med
egen agens som bör involveras i högre grad i frågor som rör dem, kan föreliggande studie
betraktas som ett svagt och otillräckligt tillvägagångssätt. Särskilt när ensamkommande barn
som grupp frekvent talas om men sällan själva kommer till tals (Wernesjö, 2014). Trots
behovet av högre grad deltagande för barns del och i detta fall ensamkommande barns del
behöver studier ändock anpassas till dess syfte (James, 2007). I föreliggande fall var det just
talet om barnen som Wernesjö (2014) nämner som jag med studien intresserade mig för och
ville undersöka. Denna form av studier ser jag också, trots vikten av att barns röster skrivs
fram och barn ges möjlighet till delaktighet i olika stadier av analysarbeten i undersökningar,
värdefulla för att förstå barnens livsvillkor.
Även om jag har försökt understryka och behandla föreställningarna på forumet som just
föreställningar från min sida och inte sanningar samt lyfta mitt eget språkbruk och granska
egna retoriska strategier, finns en vidare risk att jag med studien underbygger eller legitimerar
ett särskilt tal om barnen (t.ex. kan min egen användning av målgrupp62 ses problematisk)
samt skriver fram ensamkommande som en särskild grupp utifrån ett särskilt tal. De
ensamkommande riskerar således att bli en speciell grupp individer, omgiven av
föreställningar och idéer som kan framstå som exklusiva de ensamkommande då jag enbart
fokuserar på denna specifika grupp. Ensamkommande kan i högre grad än andra individer så
framstå som om de behöver studeras utifrån talet som konstruerar dem där de genom detta
inte bara talas om på ett särskilt sätt utan också blir en mycket särskild grupp människor då
jag talar om dem på detta sätt. Konsekvensen är kanske långsökt betraktad utifrån mitt
enskilda bidrag men påtaglig sett till vad studien som bidrag till den socialkonstruktionistiska
inriktningen riskerar att konstruera.
Vad jag hoppas att studien bidrar med är icke desto mindre två saker. Dels hoppas jag att
studien bidrar till en förståelse av hur föreställningar om ensamkommande barn konstrueras
med särskilda retoriska verktyg för att framstå som trovärdiga, inom en avgränsad kontext
men vilken jag menar är en lyhörd mikronivå som kan influera andra ”lyssnare” och därmed
ett rådande samhällsklimat. Här används olika övertygande tekniker där också olika diskurser
används i talen för att få andra diskurser att framstå som mer trovärdiga. Dels hoppas jag,
relaterat till min första förhoppning, att studien identifierat sociala konsekvenser som
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Tolfte artikeln: barnets rätt att säga sin mening och få den respekterad (Unicef, 2009).
Kanske blir termen associerad med någon form av behandling, sjukdomsrelaterade inriktade strategier mot
vissa individer. Användningen stärker då eventuellt den patologiserande konstruktionen av ensamkommande
barn som Wernesjö (2011) identifierar inom mycket av forskningen kring barnen. Uttrycksformen ”målgrupp”
finner jag även i Backlunds et al. (2012) studie.
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praktiserade diskurser för med sig och hur dessa legitimerar ett särskilt bemötande av
ensamkommande barn. Som jag i ingressen inledde studien med inkluderar jag i talet om bra
mottagande och bemötande av barnen från myndigheters och organisationers sida rådande
samhällsklimat där barnen anländer. Sett till att ett öppet diskussionsforum studerats ser jag
studien som ett bidrag till förståelsen av ett sådant samhällsklimat och hur det retoriskt
organiseras i en avgränsad kontext.
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