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Abstract  
The purpose of this essay is to study how undocumented migrants situation is constructed in 
Swedish massmedia discourse. The purpose has also been to study how the compromised 
human rights of undocumented migrants in Sweden are legitimated in massmedia discourse 
and how resistance is constructed. The following main questions have been processed in this 
essay: 
 
- How are undocumented migrants and their situation constructed in Swedish massmedia 
discourse? 
- How is society’s part in the situation constructed? 
 
Following questions are related to the main questions: 
 
- How is the situation that undocumented migrants face in Sweden legitimated in discourse?  
-What social consequences do the constructions have for undocumented migrants and for the 
Swedish society? 
 
The questions have been answered through a discourse analysis on empirical material 
consisting of ten news clips from Swedish public service television SVT and ten articles from 
the online editions of the main national newspapers Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 
Aftonbladet and Expressen. The analysis was done with analytic methods from discursive 
psychology and with the sociological theories at hand in this essay.  
 
The conclusions drawn from the analysis are that the situation is constructed according to 
different interpretative repertoires drawing on humanitarian discourses and economic 
discourses, which lead to separate social consequences and ideological categorisations of ”us 
and them”. The rethoric constructions of the situation in massmedia contributes to the 
legitimation of the marginalisation of undocumented migrants in Sweden through the focus on 
political and financial aspects and the legal status of the migrant before human rights. 
 
Key words: undocumented migrants, massmedia, discourse analysis, human rights, 
marginalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning  
Syftet med studien är att undersöka hur irreguljära migranter, eller ”papperslösa” flyktingars 
situation konstrueras diskursivt i svensk massmedia. Syftet är även att studera hur 
”papperslösa” flyktingars villkorade mänskliga rättigheter i Sverige legitimeras diskursivt i 
massmedia och hur konstruktioner av motmakt görs. Följande frågeställningar behandlas i 
uppsatsen: 
 
- Hur konstrueras ”papperslösa” flyktingar och deras situation diskursivt i svensk massmedia? 
- Hur konstrueras samhällets roll i situationen? 
  
Följande underfrågor är relaterade till frågeställningarna:  
 
- Hur legitimeras situationen som ”papperslösa” ställs inför i Sverige diskursivt?  
- Vilka sociala konsekvenser kan konstruktionerna ha för ”papperslösa” och för samhället?  
 
Frågeställningarna besvaras genom en diskursanalys av ett empiriskt urval bestående av tio 
nyhetsinslag som sänts i Sverige Television och tio nyhetsartiklar från Dagens Nyheter, 
Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressens Internetupplagor. Analysen genomförs med 
diskurspsykologiska analytiska verktyg utifrån de befintliga sociologiska teorierna.  
 
Resultatet visar att situationen konstrueras enligt skilda tolkningsrepertoarer som bygger på 
humanitära och ekonomiska diskurser som leder till olika sociala konsekvenser och 
ideologiska kategoriseringar av ”vi och dom”. Resultatet visar även att retoriska 
konstruktioner av situationen i massmedia bidrar till att legitimera att ”papperslösa” individer 
marginaliseras i Sverige genom att fokus i rapporteringen ligger på politiska och ekonomiska 
aspekter samt ”papperslösa” individers legala status framför mänskliga rättigheter. 
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1 Introduktion 
 
1.1 Inledning 
I Sverige lever människor som är på flykt från sina ursprungsländer på grund av krig, väpnade 
konflikter, naturkatastrofer eller fattigdom. Ett statistiskt okänt antal saknar giltigt 
uppehållstillstånd. Det rör sig om tusentals människor som bor i Sverige och som av fruktan 
för utvisning håller sig gömda för myndigheterna: vissa har fått avslag efter en asylprocess, 
andra befinner sig i Sverige utan att någonsin ha varit registrerade i det svenska rättssystemet 
– det kan till exempel vara individer som har anlänt med turistvisum och stannat kvar, eller 
personer som har förts in i landet av människosmugglare. I massmedia benämns dessa 
individer ofta som ”papperslösa” flyktingar och för allmänheten är innehållet i 
nyhetsrapporteringen och den politiska debatten i media ofta den enda kontakten med dessa 
individers situation.  
 
Jag väljer att använda citationstecken och refererar i regel till ”papperslösas situation” 
eftersom ”papperslös” inte är en egenskap och det handlar inte om en homogen grupp, utan 
individer med skilda bakgrunder i varierande åldrar, av olika kön, etnicitet och 
klasstillhörighet – det enda som de har gemensamt är den utsatta situationen som det innebär 
att stå utan rättsskydd om de utsätts för brott, utan skolgång (gäller barn som aldrig har varit i 
en asylprocess i Sverige) och utan fri sjukvård. Barn har alltid rätt till fri sjukvård, men enligt 
en studie som Läkare Utan Gränser (2005) har utfört vågar många inte söka vård av rädsla för 
myndigheter och lider i onödan. Jag väljer också att använda ”papperslös”, eftersom 
begreppet är mycket vanligare i massmedial diskurs än till exempel det mindre etnocentriska 
begreppet ”irreguljär immigrant”, som omfattar individer som bryter mot de regler för inträde 
och vistelse ett land har och som syftar på transnationell migration (Khosravi 2006:285). 
 
Sverige ligger längst ner på den internationella flyktingorganisationen PICUMs (Platform for 
International Cooperation on Undocumented Migrants) lista över ”papperslösa” flyktingars 
rättigheter till fri vård och skolgång i Europa och FN riktar skarp kritik mot Sverige för att 
bryta mot mänskliga rättigheter/barnkonventionen i och med de livsvillkor som flyktingar 
utan giltiga papper ställs inför. Sverige är ett av världens ledande länder när det kommer till 
levnadsstandard och sjukvård. De rättslösa förhållandena rimmar illa med bilden av den 
svenska välfärdsstaten och väcker ett intresse att undersöka diskurserna kring ”papperslösa” 
flyktingars situation i samhället och hur de knyter an till maktrelationer och människosyn. 
Trots internationell kritik och den akuta samhällsrelevans som den sociala marginaliseringen 
borde ha ur humanitär synpunkt dröjer regeringens förslag på förbättringar i frågan. Med 
tanke på att det rör sig om att brott mot mänskliga rättigheter begås på svensk mark med stöd 
av svensk lagstiftning som trädde i kraft den 21 maj 2008 som lagfäster att ”papperslösa” 
endast är berättigade det som bedöms som akut vård mot betalning. Eftersom kränkningarna 
sker mot en av landets svagaste sociala grupper kan man också fråga sig varför den allmänna 
opinionen inte är starkare. Enligt FN:s rapportör Paul Hunt signalerar staters diskriminering 
av rätten till hälsa för ”papperslösa” att mänskliga rättigheter inte gäller i alla situationer, till 
exempel när en individ saknar medborgarskap i det land hon vistas i (s. 19-20). Svensk 
lagstiftning bortser från att politiska och sociala rättigheter knutna till ett medborgarskap 
skiljer sig från mänskliga rättigheter som hälsa, vilket enligt internationella konventioner 
omfattar alla människor oavsett nationalitet. Det tyder på att ideologiska föreställningar om 
nationalstatens medlemmar och ”de andra” kan vara djupt rotade i Sverige.  
 
Enligt de los Reyes och Mulinari (2005:28-30) möjliggör nationalstatens konstituering kring 
ett språk, ett bestämt geografiskt territorium och idén om en homogen nationell ”ursprunglig” 
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befolkning att gränser upprättas och legitimeras mot dem som inte anses höra till nationen. 
Det innebär även en föreställd nationell identitet och gemenskap som leder till ett ”vi och 
dom”-tänkande som reproducerar ett system av exkludering där gemenskapen har ett 
avståndstagande från ”de andra” som förutsättning. Etnicitet och kön är centrala kategorier för 
förståelsen av fördelningen av materiella och symboliska resurser i samhället, de utgör 
avgörande komponenter i det ekonomiska systemets uppbyggnad som i de ”papperslösa” 
flyktingarnas fall kränker grundläggande mänskliga rättigheter. Medborgarskap är förknippat 
till mycket mer än formaliteter som exempelvis pass: det innebär sociala, civila och juridiska 
rättigheter och skyldigheter, men också erkännande (Castles & Miller 1998:238-239). Vad 
händer när erkännandet av människovärde är avhängigt medborgarskap i ett samhälle? I Det 
mångkulturella samhället och erkännandets politik (2003:37, 39) talar Charles Taylor om att 
individers identitet präglas av det erkännande, eller icke-erkännande, som samhället ger dem. 
Det är förtryckande att tvingas in i en inskränkt tillvaro där omgivningen förnekar ens 
människovärde, vilket sker i ”papperslösa” flyktingars fall när det kommer till den mänskliga 
rättigheten till hälsa och avsaknaden av rättsskydd i Sverige. Att erkänna varje människas 
värde är det enda förenliga med ett demokratiskt samhälle, oavsett medborgarskapsstatus och 
nationalitet.  
 
1.2 Historisk bakgrund 
Föreställningen om den nationella identiteten och etniska identiteter är moderna fenomen och 
har sitt ursprung i de industriella nationalstaternas framväxt på 1800-talet. Den moderna 
nationalstaten har strävat efter en kulturell homogenisering och bland annat uppkomsten av 
den obligatoriska skolan, kartografin och nationella tidningar bidrog till ett ”nationellt 
tänkande” som förfrämligat immigranter i modern tid. Med nationalstatens uppkomst började 
statsbärande befolkningsgrupper göra anspråk på kulturellt tolkningsföreträde med konflikter 
som konsekvens runt om i världen. Det har lett till främlingsskapande och uteslutning av vissa 
befolkningsgrupper på grundval av en social konstruktion om nationen som evig och naturlig: 
följaktligen är begrepp som ”nationell identitet”, ”etniska grupper” och ”invandrare” 
föränderliga sociala och kulturella begrepp som får sina innebörder i historiskt tidsbundna 
sammanhang som bygger på maktförhållanden i samhället. Sedan uppkomsten av 
föreställningen om det ”svenska” finns det myter om den svenska kulturen och befolkningen 
som homogen och opåverkad av invandring. En historisk tillbakablick visar dock att Sverige i 
alla tider har haft en invandring som har påverkat samhällsutvecklingen och bidragit till 
uppbyggnaden av landet med den kunskap och arbetskraft som invandringen inneburit, samt 
att svenska utlandsresor bidragit till den internationella utvecklingen (Svanberg & Tydén 
1999:9-11).  
 
Globala migrationsflöden har gemensamma historiska rötter och de är relaterade sinsemellan. 
Västvärlden satte igång stora förändringsprocesser i andra samhällen, inledningsvis genom 
kolonialiseringen och har sedan genom militära ingripanden, politik, internationell handel och 
ekonomiska investeringar bidragit till orättvisorna i världen. Ökad migration är ett resultat av 
ekonomiska, sociala, demografiska, kulturella, politiska och miljömässiga förändringar som 
uppstått som konsekvenser av avkolonialiseringen och moderniseringen. Därför är det 
begränsande att se migration som ett oberoende, isolerat fenomen enbart beroende av 
immigranters rörlighet i världen. Migration är en del av de sociala processer som är kopplade 
till den globala utvecklingen som inleddes redan på 1400-talet med den europeiska 
kolonialiseringens utbredning samt de hierarkiska och eurocentriska värderingar som 
exploateringen grundades i. Med det följde ekonomiska och kulturella praktiker som påverkar 
utvecklingen i hela världen idag och som leder till migration/flykt. Mellan 1945 och 1970 var 
tre typer av migration de vanligaste till industrialiserade länder i väst: arbetskraftsmigration 
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(dessa individer sågs ofta som tillfälliga ”gästarbetare”), arbetskraftsmigration från 
kolonialiserade länder till tidigare kolonialisationsmakter och slutligen permanent migration 
till USA och Australien - först från Europa och senare från Asien och Sydamerika. Det skedde 
även en massmigration av Europeiska flyktingar efter andra världskriget, samt omflyttningar 
på grund av avkolonialiseringen.  
 
Så kallad ”illegal migration” till de industrialiserade länderna i väst ökade mellan 1974-1995. 
I kombination med ökningen av asylsökande flyktingar i mitten på 1980-talet ledde 
extremhögerns intresse för begränsningen av migrationen till en politisering av 
invandringsfrågor. Ett större tryck på kontrollerandet av migrationsflöden aktualiserades och 
har i samtida politisk debatt lett till två skilda linjer: en vars mål är en allt mer restriktiv 
kontroll av migration och en annan vars mål är att lägga fokus på de orättvisor som är de 
grundläggande orsakerna bakom migrationen. Irreguljär migration i sig är en produkt av de 
lagar som reglerar rörligheten mellan länder (Khosravi 2006:291). Fram till slutet av 1800-
talet kunde exempelvis arbetare från Europa och andra länder i väst flytta fritt till USA, 
Canada och Australien. Från och med 1880-talet började nationer begränsa invandringen på 
grund av etnicitet eller nationell tillhörighet, eller enligt kriterier kopplade till 
arbetsmarknaden. Sedan dess har illegal migration förekommit runt om i världen. På 1970- 
och 1980-talen infördes skarpare lagstiftning i de flesta stater som innebar att anställning av 
”papperslösa” immigranter blev straffbart. Immigranten blev utvisad och arbetsgivaren fick 
böter - dessvärre drabbar sanktioner som dessa den enskilde arbetaren hårdast, medan 
arbetsgivare drar nytta av att exploatera den rättslösa arbetskraften. Ett annat sätt att begränsa 
migrationen har varit strängare gränskontroller och ökade krav på visum (Castels & Miller 
1998:67-68, 96-98, 104,139). Den historiska bakgrunden står i direkt koppling till samtida 
politiska och sociala diskurser kring migration i västvärlden och sätter diskursanalysen som 
följer inte bara i en social kontext, utan även i ett historiskt sammanhang.    
 
1.3 Tidigare forskning 
Saskia Sassen (2000) lyfter också fram den historiska utvecklingens betydelse för den globala 
migrationens karaktär.  Enligt Sassen är migrationsflöden begränsade i tid och rum i sin 
omfattning, vågor av flyktingar och immigranter väller inte in, trots att delar av befolkningens 
kollektiva föreställningsvärld i mottagarländerna anser att så är fallet. Efter första världskriget 
uppstod föreställningen om massmigration. Migrationsfrågor har varit sammanlänkade med 
andra transnationella processer av politisk, kulturell och ekonomisk art genom historien. 
Kopplingar mellan specifika ursprungsländer och mottagarländer visar på att migration 
formas och är en del av specifika system, beroende på till exempel faktorer som 
kolonialisation eller konflikter. Det är inte enbart enskilda immigranters vilja att flytta som 
bevarar migrationsflöden (ibid. s.185-188, 205-206).  När det kommer till legal migration har 
de flesta ingen önskan att lämna sina hemländer, med undantag för de situationer då individer 
tvingas på flykt av förföljelse och konflikter - majoriteten av befolkningarna i fattiga länder 
har ingen avsikt att emigrera och situationen har varit den samma sedan 1800-talet då det inte 
fanns gränskontroller eller statlig administrativ kontroll på migration. Forskning visar att den 
så kallade ”illegala” migrationen följer samma mönster som den legala och är förmodligen 
formad av liknande systemiska villkor. Detta innebär att den illegala migrationen också är 
begränsad i omfattningen (ibid. s. 194, 196-197).  
 
1.3.1 Tidigare forskning kring konstruktioner i massmedia 
Enligt Ylva Brune (2000) har stater i västvärlden byggt upp en självidentitet som grundats i 
det kolonialistiska mötet med andra länder. Föreställningen om ett väsensskilt ”vi och dom” 
uppstod genom klassificeringen av den egna kulturen som överlägsen andra och en strävan att 
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erövra världen. Den svenska identitetsbilden och synen på ”de andra” har legat nära den 
europeiska: historiska studier av svenska uppslagsverk, reseskildringar, journalistik och 
skolböcker från 1700-talet till andra världskriget visar att svenska upphovsmän för texterna 
har identifierat sig med Europa, västvärlden, ”den vita rasen” och kristendomen. Brune (2000) 
menar att fördomar har förändrats genom historien och i sin studie av nyhetsjournalistik 
mellan 1970 och 1990-talen uttrycker nyheterna inga åsikter och uppmanar inte till bestämda 
värderingar av händelser eller påståenden, utan lämnar bedömningar och eventuella 
handlingar till mottagaren. Men rapporteringen är inte frikopplad från samhällets fördomar 
och kultur, massmedia deltar i ett nationellt identitetsskapande i konstruktionen av nyheter där 
gränser mellan kontrasterande utsagor om ”vi och dom” och ”gott och ont” förhandlas, 
etableras och utmanas diskursivt. Nyheter produceras rutinmässigt och görs begripliga för 
konsumtion genom användandet av välkända stereotyper, symboler och tankesystem. I 
nyheterna konstrueras en version av verkligheten som strukturerats för att skapa mening 
genom etniska och kulturella stereotyper som tas för givna i samhället och framställs som en 
avspegling av verkligheten (ibid. s. 19-20).  
 
En annan studie av Ylva Brune (1998) gjord år 1993 om nyhetsjournalistik kring flyktingar 
knyter an till samma tema om schabloniseringen av ”den andra” i svensk massmedia. Studien 
visar att innehållet i rapporteringen handlade om myndigheters beslutstagande, kostnader, 
lagändringar och antal anländande flyktingar. Nyheterna gav en bild av en ”flyktinginvasion” 
och den kontroll som myndigheternas uppgift var att utöva på den, det förekommer få 
personliga berättelser om tillvaron som flykting. Brune (1998) lyfter fram att flyktingar 
problematiserades bland annat genom beskrivningar av hur mycket de betalat för att resa till 
Sverige, hur de hade rest och vilka problem deras ankomst innebar för myndigheterna. Brune 
gör en genremässig liknelse till kriminaljournalistik när det kommer till rapporteringens 
karaktär om asylsökande och ”illegala” flyktingar. Brunes studie visar också att 
nyhetsrapporteringen inte innehöll ifrågasättanden av diskurser som konstruerade ”illegala 
flyktingar” som orsaken till ökad främlingsfientlighet. Brune (1998) nämner en tysk 
medieundersökning av Brosius & Esser där nyhetsförmedlingens metaforer och ordval som 
”illegal” och ”flyktinginvasion” anses bidra till främlingsfientlighet och legitimera rasistiska 
handlingar (ibid. s. 32-36). Konstruktioner av ”de andra” i Brunes studie (1998) knyter an till 
förfrämligande konstruktioner av immigranter samt föreställningar om nationalstaten. 
Flyktingar positioneras som objekt för svenska myndigheters åtgärder och arbete i form av 
utredningar, avvisningar, utvisningar och kartläggningar. Enligt Brune präglas diskurser i 
svenska nyheter om flyktingars ankomst till landet av polisiär misstanke år 1993. 
Myndigheternas ordning konstrueras som utsatt för hot utifrån i form av svaga gränskontroller 
i angränsande länder, samt ett hot inifrån i form av flyktingar som gömmer sig i landet efter 
utvisning. Konstruktionen av ”de andra” är tudelad i ”de onda och de goda”, flyktingar 
framställs i två olika journalistiska genrer: Den mörka ”massan” som strömmar in i landet 
som ett hot som måste kontrolleras respektive som det lidande oskyldiga offret för krig och 
byråkrati, vilket barn ofta gestaltades som. Journalistiken kring utvisningar 1993 konstruerade 
det värnlösa barnet som ”den goda andra” med resultatet att en analys av ideologiska eller 
politiska maktrelationer uteblir. Ifrågasättande av asyllagstiftning och gränskontroller som 
hindrar individer på flykt att komma till Sverige är obefintlig i rapporteringen. 
Positioneringen av ”vi” sker i relation till ”dem” genom politiker, experter och 
myndighetsföreträdare - dessa källor har definitionsmakten och rätten till 
problemformuleringar i subjektspositioner som tas som självklara och som inte granskades 
enligt studien. Frivilligorganisationers och FN:s röster är begränsad i nyheterna 1993, i de fall 
de förekommer i artiklar för de fram ett humanitärt perspektiv om rättigheter och fristad för 
flyktingar (ibid. s. 37-38, 41-43, 53-56). 
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Van Dijk (2000) lyfter fram massmediala diskurser som förs främst av politiker och experter 
som den huvudsakliga källa till kunskap, ideologier och föreställningar som människor har 
om etniska minoriteter i samhället. Van Dijk (2000) talar om en ”symbolisk rasism” som är 
subtil och utövas indirekt, både som vardagsrasism individer emellan, men även av 
makthavare i massmedial diskurs. Van Dijk menar att de flesta vita läsare/tittare har 
begränsad daglig kontakt med minoriteter, samt få alternativa källor till information utöver 
massmedias rapportering. Rapporteringen är ofta vinklad och konstruerar motsatser i ”vi och 
dom”-termer, i brist på alternativa källor är diskurser i massmedia mycket inflytelserika (ibid. 
s. 34, 36-37). Enligt Van Dijk cirkulerar nyhetsrapportering om etniska minoriteter kring 
ämnen som har en negativ dimension som exempelvis ”illegala” flyktingar, 
migrationspolitiska beslut, mottagningsproblem, sociala problem och kategoriseringar. 
Studien tar även upp kontrasteringen till ett positivt ”vi”. Beroende på kontext betonas eller 
utelämnas detaljer både för att framhäva ”våra” goda sidor och konstruera motsatsbilder i 
relation till ”dem”. Diskurser i massmedia kan bidra till rasism genom de symboliska negativa 
representationer som konstrueras om immigranter och minoriteter (ibid. 38, 40-41, 48). Delar 
av Van Dijks syn på massmedial diskurs som kontrollerande av individens medvetande kan 
dock kritiseras (ibid. s. 41) och påståendet att ”Negative attitudes about minorities are in the 
interest of most white readers” (ibid. s. 37)  är generaliserande och deterministiska. Dessa 
påståenden underskattar individers förmåga att tänka själv och är inte förenliga med denna 
uppsats eftersom motmakt och individens handlingskraft och möjlighet att skapa social 
förändring är centrala för syfte och frågeställning.  
 
1.4 Problemformulering 
Frågan om ”papperslösas” situation i Sverige har varit aktuell länge i samtida offentlig debatt 
och jag avser att studera hur mening skapas i massmedia om individerna och situationen i 
fråga, samt hur samhällets roll konstrueras. Anledningen till att jag väljer att analysera 
konstruktionen av diskurser i massmedia är dels för att de budskap som förmedlas där når den 
breda allmänheten och även för att nyhetsrapporteringen förmodligen är den enda 
informationskällan som många har till ”papperslösas” situation. Massmedia utgör ett forum 
och en arena där exempelvis makthavande politiker kommunicerar diskursiv mening som 
sträcker sig till enskilda individer i samhället. Diskurser bygger på kulturellt färgad, 
producerad samhällsspecifik kunskap som är historiskt tidsbunden och som påverkar 
individers tankar och handlingar (Burr 2003:5-7). Att granska uttalanden av politiker, 
representanter för biståndsorganisationer, ”papperslösa” och experter öppnar förståelsen för 
vilka sociala intressen som styr diskursernas karaktär och vilken ”funktion” 
nyhetsrapporteringen kan fylla socialt. Genom en diskursanalys av ett urval bestående av 
artiklar och nyhetsinslag är målet att med hjälp av befintliga sociologiska teorier identifiera 
olika sociala syften som kan tänkas vara kopplade till diskursernas karaktär, beroende på vem 
som uttalar sig i olika kontexter. Vilka budskap förmedlas implicit och explicit 
symboliskt/språkligt om ”papperslösas” situation? Det är av intresse att se till exempel hur 
ordval och metaforer används eller hur text och bild är redigerat för att förmedla symbolisk 
innebörd. Genom att studera uttalanden av representanter från frivilligorganisationer, experter 
och ”papperslösa” individer framträder olika konstruktioner av samma situation. Hur gestaltar 
exempelvis makthavande politiker ”papperslösa” individers situation, hur bemöter de kritik 
och motiverar att situationen kan fortsätta utan att en ändring sker? Biståndsorganisationer 
och flyktingar själv för fram budskap som bygger på andra diskurser som kan ses som 
motmakt i förhållande till exempelvis politikers argument.  
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1.5 Syfte och frågor 
Syftet med uppsatsen är att analysera hur samtida diskurser om ”papperslösa” flyktingars 
situation i svensk massmedia konstrueras i artiklar och i nyhetsinslag. Syftet är också att 
studera om vissa sociala grupper kan tänkas dra nytta av de olika konstruktionerna av 
situationen samt de maktförhållanden som retoriska uppbyggnader av språket indikerar. Hur 
legitimeras det diskursivt att ”papperslösa” flyktingars utsatta situation är fortsatt oförändrad i 
välfärdens Sverige, trots det akuta humanitära läget? Vilka föreställningar förmedlas av olika 
aktörer om ”papperslösa” beroende på kontext, respektive samhället och dess roll i 
situationen? Frågeställningarna lyder: 
 
- Hur konstrueras ”papperslösa” flyktingar och deras situation diskursivt i svensk massmedia? 
- Hur konstrueras samhällets roll i situationen? 
  
Följande underfrågor är relaterade till frågeställningarna:  
 
- Hur legitimeras den situation som ”papperslösa” ställs inför i Sverige diskursivt?  
- Vilka sociala konsekvenser kan konstruktionerna ha för ”papperslösa” och för samhället?  
 
1.6 Avgränsningar 
Jag avgränsar mitt problemområde till studiet av konstruktionen av diskurser i massmedia och 
hur de faktiska marginaliserande livsvillkoren som ”papperslösa” individer ställs inför i det 
svenska samhället kan kopplas till maktrelationer, samt tänkbara sociala konsekvenser som 
den diskursiva praktiken i massmedia kan ha. Avsikten är inte att analysera individer som 
lever i Sverige utan papper, utan de sätt som individerna konstrueras i massmedia. Avsikten är 
inte heller att studera de skäl till att människor vistas utan uppehållstillstånd i Sverige eller att 
ta ställning till dessa skäl i relation till Sveriges lagstiftning när det gäller regleringen av 
migration. Fokus ligger på det faktum att utsatta människor som bor i Sverige diskrimineras 
enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter med stöd av svensk lagstiftning samt hur 
situationen konstrueras diskursivt av olika agenter i massmedia. 
 
1.7 Disposition 
Kapitel ett utgör en introduktion med inledning och historisk bakgrund av uppsatsens 
problemområde: konstruktionen av ”papperslösa” flyktingars situation i svensk massmedia. 
Här behandlas även tidigare forskning, avgränsning samt syfte och frågeställningar. 
 
I kapitel två presenteras den diskurspsykologiska metod som tillämpats i analysen och 
centrala analytiska verktyg, samt en beskrivning av tillvägagångssätt och urval. 
 
Kapitel tre innehåller en beskrivning av den teoretiska referensram som analysen grundats i, 
här redogörs uppsatsens socialkonstruktionististiska utgångspunkt närmare. En kort 
genomgång av intersektionalitet och stämplingsteori kompletterar uppsatsens maktperspektiv. 
 
Kapitel fyra består av analys och resultat, det empiriska materialet som utgörs av 
tidningsartiklar och nyhetsinslag analyseras utifrån den teoretiska referensramen.  
 
I kapitel fem presenteras de slutsatser som analys och resultat visar på om konstruktionerna av 
”papperslösa” flyktingars situation. 
 
I kapitel sex förs en avslutande diskussion kring resultatet och slutligen ges förslag om vidare 
forskning. 
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2 Metod 
 
2.1 Diskursanalys enligt Wetherell & Potter 
Diskursanalysen på ett urval av artiklar och nyhetsinslag gjordes enligt Wetherell & Potters 
(1992) modell av diskurspsykologi. Metodens centrala syften är att belysa frågor som rör 
konstruktionen av jaget, världen och den andre diskursivt i kommunikation och vardaglig 
social interaktion. Sociala grupper och individer konstrueras och definieras diskursivt genom 
ständig förhandling och positionering - själva innebörden av att vara människa och individ 
kan bara förstås genom sociala och kulturella praktiker. Följaktligen kan inte social handling 
separeras från diskursiv praktik (ibid. s. 59, 75). Valet av diskurspsykologi som metod är 
medvetet för att studera det sätt som människor i olika kontexter framställer världen och vilka 
konsekvenser språkbruk och ordval kan ha, individer kan aldrig göra sig oberoende av 
konstruktionerna eftersom det inte existerar en värld utan olika ”versioner” av verkligheten 
(ibid. s. 62). Analysmetoden är lämplig i studiet av ”papperslösas” situation med tanke på hur 
individer skapar uppfattningar om verkligheten och hur de uppfattningarna utgör en del av 
ideologiska praktiker, som exempelvis föreställningar om en homogen nationell identitet och 
”den andre”. Genom studiet av enskilda individers berättelser blir det möjligt att identifiera de 
olika tolkningsrepertoarer som individer bygger sina berättelser på i massmedia, dessa 
implicerar i sin tur större samhälleliga diskursiva mönster som är knutna till maktförhållanden 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:26-28).  
 
Det är relevant att se till vad som sägs och hur det sägs i tal och skriftspråk. Det är även av 
intresse att se på vem det är som uttalar sig och i vilka kontexter olika diskurser förs eftersom 
makt/motmakt är centrala begrepp för förståelsen av diskursernas karaktär. Diskurser kan 
utgöra både en produktiv drivkraft till förändring i samhället eller reproducera den befintliga 
maktordningen, beroende på de kategorier och perspektiv som är dominerande i ett visst 
samhälle/en viss kultur i en bestämd historisk tid. Individers intressen styr på vilket sätt de 
konstruerar sig själv, andra och världen - med analytiskt fokus på dessa aspekter kan  
diskursers ”funktion” för den som uttalar sig belysas (Winther Jørgensen & Phillips 2000:13-
14, 20-21, 114).  
 
De olika konkurrerande ”versioner” av verkligheten som konstrueras om ”papperslösas” 
situation studeras genom att identifiera mönster i form av tolkningsrepertoarer som 
producerar/reproducerar diskurser och hur dessa legitimeras och andra alternativ avfärdas 
retoriskt, beroende på sammanhang. Därmed framkommer också vilka subjektspositioner och 
kategorier som produceras/reproduceras genom diskurser och blir tillgängliga för individer 
utan giltiga papper i Sverige. Det öppnar även för studiet av konstruktioner av ”det svenska” 
och samhällets roll. Hur utsagor är uppbyggda i texter förmedlar olika diskursiva meningar 
beroende på de kontexter som de utvecklas i och ger en bild om hur berättelser kring 
”papperslösa” och deras situation konstrueras i  massmedia genom aktivt och kreativt 
språkbruk av individer i exempelvis intervjusituationer (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:12-14, 97).  
 
2.2 Diskursanalytiska verktyg 
2.2.1 Kategoriseringar 
Syftet är inte att kategorisera individer, utan att analysera de diskursiva praktiker där 
konstruktionen av olika kategorier sker som legitimerar exploatering och marginalisering av 
vissa samhällsgrupper (Wetherell & Potter 1992:102). Genom diskursiv praktik konstrueras 
likheter och skillnader, identiteter och grupper - kategorier som ”nation” och ”papperslös” är 
inte naturligt givna utan bygger på sociala kategoriseringar och i analysen granskas de 



 

 8 

strategier varigenom konstruktionerna görs (ibid. s. 146-147). Genom att se till exempelvis 
variationer i tal och uttryck kan olika mönster och kategorier identifieras i textmaterialet, 
dessa tyder på olika tolkningsrepertoarer som individer använder retoriskt som resurser i tal 
genom att bygga upp resonemang i olika kontexter (ibid. s. 154). 
 
2.2.2 Tolkningsrepertoarer  
Wetherell & Potter (1992:90-93 samt Winther Jørgensen & Phillips 2000:114-116) använder 
begreppet tolkningsrepertoar istället för diskurs för att framhäva att diskurser används i social 
interaktion som dynamiska och flexibla resurser och att det inte rör sig om abstrakta språkliga 
system som talar ”genom” individer (I denna uppsats används både begreppet diskurs och 
tolkningsrepertoar enligt de definitioner som presenteras i kapitel 2 och 3). I vardagslivet 
utgör tolkningsrepertoarer olika uppsättningar av begränsade termer, begrepp och 
beskrivningar som används på bestämda grammatiska sätt för att bli meningsfulla, de tas ofta 
som för givna i de sammanhang som de utvecklas i. Repertoarerna ger individer resurser som 
de kan använda för att konstruera verkligheten diskursivt i tal, skrift, redogörelser, samtal 
eller annan kommunikation. Tolkningsrepertoarer blir identifierbara genom mönster som 
framträder när flera individer i skilda sammanhang och kontexter konstruerar mening enligt 
dem. Genom att se till hur tolkningsrepertoarerna används och av vem blir det möjligt att 
identifiera vilka diskurser som förs av individer i olika maktpositioner i samhället (Wetherell 
& Potter 1992:6-7). Exempel på diskursiva mönster i texterna kan vara återkommande 
symboliska innebörder i tal, visuell symbolik i bild, metaforer och grammatisk uppbyggnad 
med specifika ordval etc. Hur framställer exempelvis en intervjuperson sig själv och andra? 
Vilka associationer kan ordval och symbolik tänkas väcka? 
 
2.2.3 Retorisk konstruktion 
Vilka alternativ lämnas osagda och vad förs fram explicit i diskursen? Genom att analysera 
retorisk uppbyggnad av konstruktionerna i massmedia kan man bilda sig en uppfattning om 
hur berättelser ”åstadkommer” bestämda versioner av verkligheten genom det sätt som text/tal 
organiseras i olika kontexter. Med målande beskrivningar eller vaga formuleringar framställs 
världen på olika sätt genom användandet av kategoriseringar och kontrasteringar av dessa. I 
studiet av retorik i texterna ligger fokus inte bara på hur argumentering för en viss version 
konstrueras, utan även hur andra alternativ görs otänkbara i processen (Wetherell & Potter 
1992:95-96). Det är av intresse att studera hur rättfärdiganden, kategoriseringar, ordval, 
ansvar och identifiering konstrueras i texturvalet (ibid. s. 2). Vilka konkreta sociala 
konsekvenser kan retoriska konstruktionen av diskurser i massmedia ha för ”papperslösa”? 
 
2.2.4 Subjektspositioner 
Vilka subjektspositioner blir tillgängliga för ”papperslösa” kvinnor, män och barn genom 
representationer respektive kategoriseringar i olika kontexter och hur konstrueras samhället i 
förhållande till dessa subjektspositioner? Enligt Wetherell & Potter (1992) konstruerar 
politiska ideologier aktivt grupptillhörighet och med det nya identiteter och subjektspositioner 
för individer (ibid. s. 61). En analys av dessa aspekter ger en indikation om de möjligheter och 
begränsningar individer utan giltiga papper har i samhället, subjektspositioner knyter an till 
maktrelationer i samhället eftersom olika konstruktioner innebär olika rättigheter och 
bemötanden i konkreta sociala sammanhang. Det är även intressant att se hur ”papperslösa” 
individer konstruerar situationen i artiklar och nyhetsinslag, vilka aspekter som lyfts fram i 
kontexter som rör levd verklighet som ”papperslös” i Sverige. Konstruktioner av ”vi och 
dom” ger en indikation av kollektiva subjektspositioner som görs tillgängliga för individer i 
olika kontexter beroende på exempelvis kön, etnicitet, ålder och klass. 
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2.3 Urval 
Urvalet av 10 artiklar från de fyra största dag- och kvällstidningarnas Internetupplagor 
(Hadenius & Weibull 2002) samt 10 nyhetsinslag som har sänts i SVT består av 
konstruktioner av ”papperslösas” situation. Valet av källor baseras på att det rör sig om 
nationella tidningar och television som når en bred konsumentkrets. Urvalsmaterialet består 
av nyhetsrapportering i skilda kontexter: kriteriet är att få spridning genom artiklar och inslag 
där ”papperslösa” medverkar, där makthavare och ledamöter från oppositionspartier uttalar 
sig, där frivilligorganisationer som möter dessa individer i sin verksamhet kommer till tals, 
samt internationella röster från exempelvis FN och PICUM. Syftet med att analysera olika 
agenters konstruktioner av diskursiv mening kring ”papperslösas” situation är, utöver syftet 
att identifiera olika versioner, också att inte bidra till reproduktionen av en viss diskurs som 
den enda dominerande (Winther Jørgensen & Phillips 2000:180). Genom att föra fram olika 
perspektiv och de representationer som förekommer i olika kontexter kan alternativa diskurser 
som bidrar till social förändring identifieras. Jag väljer medvetet att begränsa urvalet 
tidsmässigt till åren 2006-2008 för att bibehålla den samtida debatten i fokus för att inte 
förlora relevansen för analysen genom att gå för långt tillbaka i tiden. Nyhetsinslagen sändes i 
SVT:s Rapport och Aktuellt mellan 27/7-2006 och 22/4-2008. Artiklarna i urvalet 
publicerades på Internet i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen 
mellan 2/12-2006 och 13/1-2008.  
 
2.4 Procedur 
Analysen inleddes med upprepad läsning av texterna i artiklarna samt observationer av det 
visuella materialet. Analytiska anteckningar fördes redan i ett tidigt stadium i identifieringen 
av diskursivt meningsfulla utsagor, formuleringar och bildspråk enligt uppsatsens teoretiska 
referensram och i relation till frågeställningarna. Återkommande mönster, kategorier och 
positioneringar framkom som antingen visade på upprepningar eller variationer i utsagor och 
möjliggjorde identifieringen av meningsfulla tolkningsrepertoarer som bygger på olika 
diskurser som är relevanta för uppsatsens syfte. Upprepningar och variationer är av intressanta 
eftersom de är tecken på olika sätt att konstruera händelser, fenomen och processer i den 
sociala verkligheten för att åstadkomma olika effekter diskursivt. Mönstren ledde till att 
meningsfulla kategorier började framstå som hängde ihop med varandra inbördes och som i 
sin tur kunde relateras till tänkbara sociala konsekvenser. Analysen skedde i en ”växelverkan” 
där jag återgick från analysen till det empiriska materialet i takt med att förståelsen för 
materialets innehåll växte, det relevanta empiriska innehållet för studien trädde fram vid 
upprepad läsning och observationer (Wetherell & Potter 1992:101-102).  För att ge analysen 
struktur delades urvalsmaterialet upp i olika återkommande teman som förekom i 
konstruktioner av ”papperslösa” och deras situation. Dessa teman presenteras i form av 
rubriker i kapitel fyra som utgör analys och resultat. Under analysprocessens gång knöts det 
empiriska materialet metodologiskt och teoretiskt samman med litteraturen, vilket illustreras 
genom de konkreta exempel i form av citat och sammanfattningar av urvalsmaterialet. I 
analysen av nyhetsinslag studeras även aspekter som den sociala miljön, kameravinklar och 
redigering av tal och bild i kontexter där ”papperslösa” medverkar, utöver specifika ordval 
och hur språklig mening byggs upp retoriskt i olika kontexter. Symboliskt bildspråk i inslagen 
är av intresse som eventuella subjektiva budskap som också framställer individer på bestämda 
sätt och bidrar i konstruktionen av de subjektspositioner som blir tillgängliga. Som avslutande 
moment i tolkningsprocessen formuleras slutsatser baserade på analys och resultat. Dessa 
kopplas till tänkbara sociala konsekvenser, vilket är avgörande för att knyta diskursiva 
mönster till ”papperslösa” flyktingars situation i Sverige (ibid. 105). 
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2.5 Validitet 
Socialkonstruktionismen kritiseras ibland för att vara relativistisk och icke-ställningstagande 
när det kommer till frånvaron av positivistiska sanningsanspråk, samt att det i viss mån skulle 
påverka forskningens validitet och reliabilitet. För att bemöta argument av den typen så 
implicerar redan valet av de sociala förhållanden och fenomen som en forskare studerar och 
de teoretiska perspektiv som hon väljer att arbeta efter ett socialt ställningstagande som inte är 
relativistiskt (Winther Jørgensen & Phillips 2000:111). För att vara öppen i min roll som 
forskare vill jag redogöra för min förförståelse om forskningsområdet. Den bygger främst på 
ett intresse kring frågor som rör mänskliga rättigheter, individers rörlighet i världen och de 
rättslösa livsvillkor som människor på flykt lever under, både i Sverige och internationellt, 
samt hur dessa aspekter knyter an till människosyn. Jag är även engagerad i en 
frivilligorganisations flyktingverksamhet där jag möter individer på flykt i arbetet. Min 
förförståelse av ”papperslösas” marginaliserade position i samhället har bidragit till att 
maktrelationer ligger i fokus för studien. För uppsatsens reliabilitet bör tilläggas att det 
vetenskapliga kriteriet att sträva efter reflexivitet och öppenhet kring min förförståelse samt 
medvetenhet om min roll som forskare ur etisk synpunkt har skett genomgående i tolkningar 
av textmaterialet.  
 
För att redogöra för metod valet och dess lämplighet vill jag lyfta fram att enligt Wetherell 
och Potter (1992) är de ideologiska teman som behandlar konstruktioner av Maori 
befolkningen i författarnas studie inte unika för Nya Zeeland, utan liknande ideologier 
förekommer i konstruktioner av ”vi och dom” i många västerländska samhällen (ibid. s. 4, 
104). Därför är valet att analysera textmaterialet enligt författarnas diskursanalytiska metod 
lämpligt för denna studie, eftersom de kategoriseringssystem som diskursiva konstruktioner 
om kultur, nation och etnicitet bygger på är globala - västerländska diskurser som exkluderar 
vissa samhällsgrupper bygger på den historiska utvecklingen i världen. I enlighet med 
Wetherell och Potter (1992) har analysen utgått ifrån att sociala objekt konstitueras genom 
social organisation och mening om dem skapas genom olika former av samtida och historiska 
diskurser (ibid. s. 65). Med ett urval som lyfter fram olika diskursiva versioner av 
”papperslösas” situation omfattar analysen ett mångsidigt empiriskt material om 
problemområdet där även ”papperslösas” utsagor analyserats. Jag är medveten om att det 
finns andra sätt att tolka urvalsmaterialet och att min analys är en av många möjliga sätt att se 
på konstruktionen av ”papperslösas” situation och övriga samhällets roll i sammanhanget. Jag 
är också medveten om att jag med den här undersökningen bidrar med en ny konstruktion av 
”verkligheten”, och att även den är en av flera möjliga. Med hjälp av empiriska exempel och 
citat är mitt mål att visa på faktiska förhållanden som kan relateras till diskursiv praktik som 
belyser uppsatsens syfte och frågeställning adekvat och ger studien validitet (Burr 2003:156-
159). 
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3 Teoretisk referensram 
 
3.1 Socialkonstruktionism och diskurspsykologi 
Uppsatsarbetet utgår från ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt med diskurspsykologi 
som både teori och metod. Centralt för socialkonstruktionismen och diskurspsykologin är att 
sociala grupper, identiteter och attityder inte ses som essentiella, de är socialt konstruerade 
och produceras i interaktion. Kunskap och det sätt som individer kategoriserar och förstår 
verkligheten på är historiskt tidsbundet och samhällsspecifikt, därmed skapas och upprätthålls 
föreställningar om världen som inte återspeglar en objektiv verklighet ”som den är”. Det 
innebär att den sociala världen är en konstruktion och individer skapar den aktivt genom att 
använda diskurser som resurser - språket är performativt och ses som en typ av social 
handling i interaktion i bemärkelsen att diskurser leder till konkreta sociala praktiker som får 
olika konsekvenser för individer beroende på diskursernas karaktär. Diskurspsykologin har 
rötterna i socialpsykologin och språket ses som konstitutivt: individers subjektiva 
psykologiska verklighet konstitueras genom språket och därmed konstrueras även individers 
levda verklighet diskursivt.  
 
3.1.1 Konstruktioner av ”vi och dom” 
Fenomen och företeelser blir endast meningsfulla genom diskurser, med en teoretisk 
referensram som utgår från språket som konstitutivt betonas att skilda diskurser skapar skilda 
subjekt och objekt. Inom diskurspsykologin uppstår jaget och identiteten diskursivt genom en 
ständig förhandling och omkonstruktion i social interaktion (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:97-98, 104-105, 107). Fokus ligger på hur individer retoriskt använder språket för att 
konstruera berättelser och beskrivningar av ”verkligheten” i vardagssituationer (Burr 2003:16-
17). Teorin lämpar sig till min frågeställning eftersom föreställningar om till exempel kultur, 
en homogen nation och det förfrämligandet av ”den andre” som dessa föreställningar 
förutsätter är socialt konstruerade och föränderliga. Det är av intresse för frågeställningarna 
att se hur skapandet av ”vi och dom” går till diskursivt av individer som uttalar sig i 
massmedia och vilka internaliserade sociala föreställningar om till exempel gemenskap 
enskilda individer använder i identitetskonstruktion: genom att definiera ett ”vi” konstrueras 
automatiskt gränser mot ”dom” som kan innebära marginaliserande subjektspositioner för 
personer som inte motsvarar de kriterier som associeras till den egna gruppen. 
 
3.1.2 Makt och ideologi 
För att klargöra begreppen ideologi och makt, så utgår denna studie från Wetherell & Potters 
(1992) definition av ideologier som diskurser som kategoriserar världen på sätt som bidrar till 
att vidmakthålla och legitimera sociala förhållanden. Ideologier är inte bara idéer och 
föreställningar, utan de är kopplad till handling och individers levda verklighet: ideologier är 
kraftfulla med verkliga sociala effekter. De finns inom alla områden och institutioner där 
människor har lärt sig att identifiera sig själv och andra på bestämda sätt, som exempelvis på 
skolor, i massmedia och inom myndigheter. Genom ideologier konstitueras vissa individer på 
sätt som låser fast dem i hierarkiska subjektspositioner - individers möjligheter i samhället 
avgörs av det bestämda sätt som de blir konstruerade (ibid. s. 28-29). Makt ses som diskursivt 
organiserad och är inte absolut, individer besitter den inte. Teorin lämpar sig till frågeställning 
och syfte ur ett maktperspektiv eftersom den möjliggör en analys av hur konstruktionen av 
diskurser i massmedia kan gynna vissa gruppers intressen och hur motmakt utövas. Enligt 
Wetherell & Potter (1992:18, 33) hänger makt och ideologi ihop i och med att kunskap, texter 
och tal är förbundna med sociala och materiella processer i samhället - genom att studera hur 
legitimering och rättfärdigande av ”papperslösa” individers situation görs diskursivt 
understryks att diskurser är en form av social handling. Ideologiska diskurser är socialt 
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konstruerade och de mystifierar och döljer ojämlika maktförhållanden i samhället. 
Maktdimensionen blir påtaglig eftersom det ofta talas om ”papperslösa” i massmedia och 
individerna i fråga har begränsade möjligheter att uttala sig offentligt i sin sak. Enligt Burr 
(2003:75-77) består inte diskurser av neutrala representationer, de är intimt kopplade till 
institutioner, strukturer och sociala praktiker som avgör vad individer har rätt att göra och vad 
andra kan göra emot dem. Det finns även en maktdimension i att vissa diskurser i samhället 
accepteras som sanningar. Inom diskurspsykologin ses inte diskurser som abstrakta storheter 
som talar ”genom” individer, utan aktören är aktiv i konstruerandet och tillskrivs agency. 
Utöver ovanstående aspekter har jag valt diskurspsykologi för att det ger en icke-
deterministisk teoretisk referensram i bemärkelsen att individer kan skapa nya diskurser, 
vilket öppnar för möjligheten att få till stånd både ideologisk och social förändring. Studiens 
teoretiska fokus ligger på individers aktiva användning av språket som resurs i interaktion. 
Trots det är det viktigt att nämna att diskursers begränsande karaktär inte underskattas - den 
sociala världen är reglerande och individer är relativt låsta vid de subjektspositioner som finns 
tillgängliga och accepteras som meningsfulla i samhället beroende exempelvis på kön, 
etnicitet eller klass som är aktuella för denna studie (Winther Jørgensen & Phillips 2000:11-
12, 27, 116).  
 
3.2 Intersektionalitet 
Det finns inga sociala identiteter eller sociala positioner som inte är konstruerade utifrån 
kategorierna etnicitet, klass och kön. Individers strategier, handlingar och institutionaliserade 
föreställningar gör kategorierna meningsfulla, dessa faktorer samverkar för förekomsten av 
orättvisor. Därför är ett intersektionellt perspektiv lämpligt till uppsatsens syfte och 
frågeställningar, det finns olika former av överordning och underordning som påverkar 
maktordningar i samhället. Genom intersektionalitet öppnas möjligheten till att 
problematisera relationer mellan kön, etnicitet och klass som reproducerar ojämlikheter i 
massmedial diskurs (de los Reyes & Mulinari 2005:18, 24, 90). Att enbart se till exempelvis 
aspekter kopplade till etnicitet i studiet av konstruktioner av ”papperslösa” i massmedia ger en 
endimensionell och könlös förståelse för de konsekvenser som konstruktionerna har för 
”papperslösa” och samhället. Kvinnor, män och barn som lever gömda drabbas på olika sätt, 
faktorer som ålder och kön innebär olika maktresurser. Enligt Röda korsets uppgifter är 2/3 av 
de ”papperslösa” som vistas i Sverige kvinnor, exempelvis graviditeter medför onödiga, och 
ibland långsiktiga, komplikationer för kvinnor och deras barn utan tillgång till mödravård och 
BVC. Enligt de los Reyes & Mulinari (2005) har det skett en feminisering av migrationen, 
kvinnors utsatthet som ”papperslösa” fördjupas av lagstiftningen (ibid. s. 21) och barns 
säkerhet är avhängig de förhållanden som deras vårdnadshavare lever under.  
 
Ur det intersektionella perspektivet är jag intresserad av att se hur barn respektive vuxna 
individer utan uppehållstillstånd konstrueras i massmedia och om det förekommer olika 
tolkningsrepertoarer beroende på ”papperslösa” individers kön och/eller ålder. Även  
synen på "kulturer" som något oföränderligt och kopplat till bestämda nationaliteter och 
individers natur påverkar människosynen. Det bidrar till hierarkiska föreställningar som leder 
till uteslutning av vissa grupper i samhället när det gäller tillgång till bland annat välfärd och 
rättvisa arbetsvillkor. Gränsdragningar blir ännu viktigare i västvärlden när ”de andra” inte 
befinner sig på avstånd, utan genom globaliseringens historiska effekter tvingas fly/migrera. 
Enligt de los Reyes & Mulinari (2005) finns det kopplingar mellan ojämlikhet i den globala 
arbetsdelningen och maktrelationer på nationell nivå. Ideologiska diskurser som bygger på 
nationella föreställningar utgör en del av processen som legitimerar och konstruerar 
definitioner av skilda rättigheter för samhällsgrupper. Politiska strategier och ekonomiska 
intressen i västvärlden gynnar eliten, i processen drabbas underordnade grupper som 
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exploateras som exempelvis billig arbetskraft (ibid. s. 14-18, 20-21, 104, 111). I studiet av 
artiklar och nyhetsinslag ger ett intersektionellt perspektiv en teoretisk förståelse för hur 
gränsdragningar sker diskursivt i olika kontexter och hur dessa budskap förmedlar olika 
syften implicit/explicit. 
 
3.3 Stämplingsteori 
Studiet av språkliga strategier som används diskursivt för att rättfärdiga och legitimera de 
livsvillkor som ”papperslösa” ställs inför i Sverige görs utifrån Beckers (1991) 
stämplingsteori. Utgångspunkten är att samhällets lagar, regler och normer leder till processer 
som utesluter individer, det är inte individer i sig som ”orsakar” utanförskap. Vad som anses 
acceptabelt i ett samhälle är historiskt tidsbundet och totalt frikopplat från essentiella 
egenskaper hos den som exkluderas. Det knyter an till begreppet ”illegal flykting” som 
uppstod med moderniteten och de restriktioner av rörlighet mellan nationer som det inbegrep. 
Individer i sig är inte illegala, lagstiftningen stämplar dem som ”olagliga” på basis av den 
juridiska status de får på grund av vistelse i ett land utan giltiga papper. Kriterierna för att få 
legal status har varit föränderliga genom historien och de hänger ihop med politiska och 
marknadsekonomiska faktorer som innebär att vissa nationaliteter gynnas framför andra. Det 
visar på att regler och lagar är godtyckliga/normativa (Becker 1991:131-133) och att politiska 
intressen styr vilka grupper som utesluts, maktordningar är inte givna av naturen. Specifika 
grupper har makten att skapa regler och stifta lagar i ett samhälle: faktorer som till exempel 
etnicitet, klass, kön, ålder, språkkunskaper, yrke och utbildning spelar in i vilken utsträckning 
individer har resurser att hävda sina rättigheter socialt och komma till tals.  
 
Grupper i samhället existerar inte som enskilda ”öar” som lever opåverkade av samhället i 
övrigt, uteslutning sker i social interaktion. Individers möjligheter och begränsningar är i 
högsta grad avhängiga de livsvillkor som samhällets lagar, regler och normer ger dem (Becker 
1991:1-18, 31, 122-128). Exempelvis användandet av begreppet ”illegal flykting” i 
konstruktionen av diskurser i massmedia om flyktingar utan uppehållstillstånd kan leda till 
negativa associationer som förknippas till vissa individer i samhället, vilket i sin tur kan få 
konsekvenser i sociala praktiker och i vardagligt bemötande. Enligt Becker (1991) är skeva 
maktförhållanden och ett offentligt utpekande av att vissa bryter regler nödvändigt för att 
stämpling och social utanförskap ska uppstå. Det sker genom en process där en eller flera 
grupper drar nytta av att stigmatisera vissa individer/grupper i exempelvis massmedia (ibid. s. 
122). Med Beckers stämplingsteori som kompletterande teoretiskt perspektiv i analysen av 
olika representationer och retoriskt språkbruk blir studiet av ansvarsfrågan och samhällets roll 
i konstruktionen av ”papperslösa” problematiserat. Genom att lägga fokus på de sociala 
sanktioner som diskurser implicerar, understryks det faktum att ”papperslösas” livsvillkor är 
avhängiga de rättigheter som samhället ger dem - social utanförskap uppstår inte i ett vakuum. 
Teorin understryker även att marginaliseringen sker i samspelet mellan individer enligt 
samhällets rådande värderingar och regler, det orsakas inte av inneboende egenskaper hos 
enskilda individer.  
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4 Analys och resultat 
 
4.1 Mänskliga rättigheter och samhällskostnader 
I artiklar och nyhetsinslag framträder återkommande ord och meningar som ”papperslösa” 
flyktingar kategoriseras med som är genomgående i textmaterialet, oavsett om 
nyhetsrapporteringen handlar om kontexter där politiker, ”papperslösa” eller 
frivilligorganisationer medverkar. Varierande ordval som ”gömda”, ”illegala”, ”osynlig 
grupp” och ”gått under jord” förekommer i varje text. Genomgående är även att de kontexter 
som papperslösa associeras till är ”hemliga”, ”dolda” och/eller ”isolerade”. Aspekter som att 
”antalet ökar” och ”vårdkostnader” lyfts fram i texterna. Van Dijk (2000) menar att ordval 
och benämningar förmedlar symboliskt implicita budskap som väcker negativa associationer 
(ibid. s. 39).  
 
Att konstruera ”papperslösa” som ”illegala” knyter an till stämplingsteorin, ”papperslösa” 
konstrueras som en grupp som befinner sig i Sverige på olagliga grunder, det fråntar 
uppmärksamheten från samhällets roll i marginaliseringen och fungerar legitimerande för 
orättvisorna som uteslutningen från rättsskydd, sjukvård och skola innebär. I konstruktionen 
av nyheter lyser koncentreringen kring individernas avsaknad av uppehållstillstånd igenom 
och stigmatiserar ”papperslösa” individer. Utsagorna bygger också på ideologiska diskurser 
om en föreställd nationell gemenskap där välfärd är ett självklart privilegium endast till för 
dess medlemmar. Mänskliga rättigheter sätts i en kontext där medborgarskap är ett avgörande 
villkor (de los Reyes & Mulinari 2005:111, 119). Även då innehållet i textmaterialet explicit 
dominerande bygger på diskurser om humanitära aspekter, konstrueras nyheterna implicit 
kring tolkningsrepertoarer som rör ”papperslösa” individers legala status. Innehållet kretsar 
kring vilken myndighet som ska stå för samhällskostnader vid en eventuell lagändring och 
vilka ”de” är som ska omfattas av den subventionerade vård som ”vi” i Sverige skulle 
erbjuda.  
 

Migrationsminister Tobias Billström (m) anser att Sverige redan uppfyller FN:s direktiv om rätten 
till hälsa. Det vore inkonsekvent att erbjuda dessa rättigheter till personer som olagligen vistas i 
landet, det skulle riskera att undergräva hela det svenska asylsystemet, har han bland annat 
framhållit i en riksdagsdebatt. (SvD 8/1-2008 ”Flyktingars rätt till vård bör utredas”) 
 

I samma artikel konstaterar Socialstyrelsens generalsekreterare Kjell Asplund ”Vi vill trycka 
på regeringen, det är inte tillräckligt stor aktivitet” när det kommer till frågan om flyktingars 
sjukvård, att Socialstyrelsen ”ser en risk för att vi idag kränker enskilda individers mänskliga 
rättigheter”. I artikeln tas FN:s kritik av Sverige upp explicit. 
 

Verket hänvisar bland annat till FN:s rapportör Paul Hunt som kritiserar Sverige för att ha en 
diskriminerande lagstiftning och praxis som inte överensstämmer med folkrätten. Han framhöll att 
gömda flyktingar och papperslösa tillhör de mest utsatta grupperna i samhället. Socialminister 
Göran Hägglund (kd) delar Socialstyrelsens synpunkter. Men han kan inte utlova att någon 
utredning tillsätts ens under våren. 
- Det finns ingen gemensam regeringssyn idag. (---) Vi måste gå igenom hur många som omfattas, 
effekterna för landstingen och vilka kostnader som är förknippade med en reform, förklarar 
Hägglund (SvD 8/1-2008). 
 

Kostnader och avsaknaden av en gemensam linje i regeringen konstrueras som orsak till att en 
utredning dröjer, migrationsministerns uttalande taget från en riksdagsdebatt pekar retoriskt ut 
”papperslösa” som ”personer som olagligen vistas i landet”. Tolkningsrepertoaren om ”illegal 
flykting” fungerar som en legitimering av regeringens exkluderande hållning och implicit 
uttrycker uttalandet som ett avfärdande av FN:s kritik om individers kränkta mänskliga 
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rättigheter. Ett genomgående mönster i textmaterialet är just politikers och myndigheters 
bollande av kostnadsfrågan och en vaghet kring det arbete som görs för att se över lagar och 
regler gällande ”papperslösas” rättigheter. 
 

Trots EU:s krav finns idag ingen lagfäst vård för asylsökande eller för dem som saknar 
uppehållstillstånd i Sverige och den nya regeringen har ännu inte bestämt om det hela ska ses som 
en sjukvårdsfråga eller som en invandringsfråga, så tillsvidare gäller det avtal mellan staten och 
Sveriges kommuner och landsting som ger de asylsökande rätt till så kallad omedelbar vård, alltså 
akut livsnödvändig vård och förlossning (reporter, inslag SVT 12/3-2007).   
 
Det finns olika lagar som man har stiftat i Sverige och dom går inte riktigt ihop, hälsa och 
sjukvårdslagen står för sig och migrationsverket har sina lagar som står för sig och nu är det väl 
dags att man för ihop detta. Att man ser till att det kan stämma, att vi tar hand om människor som 
vi har lovat (representant Sahlgrenska sjukhuset, inslag SVT 25/7-2007).  
 
Reporter: Vänsterpartiet är kritiskt och anser att diskussionen har fastnat i om det är lanstinget eller 
staten som ska betala för de gömda flyktingarna. 
-Riksdagsman Camilla Sköld Jansson (v): Innan man har klurat ut alla de olika 
gränsdragningsproblem så måste ju regeringen gå in och säga att: ”Ja, vi tar det här ekonomiska 
ansvaret” och sen att man sätter sig ner och bestämmer på vilket sätt ska vi organisera det här och 
där måste ju målsättningen vara att människor som söker skydd här, de ska också ha rätt till hälsa 
och sjukvård (inslag SVT 27/7-2007). 
 

Konstruktioner av situationen som antingen en sjukvårdsfråga eller migrationsfråga bygger på 
en ekonomisk diskurs relaterad till välfärdsstaten och samhällskostnader. Den humanitära 
diskursen om mänskliga rättigheter blir osynlig i denna kontext. Konstruktionerna visar på en 
otydlighet och förvirring kring lagar och regler om ”papperslösa” individers rätt till vård.  
 
4.2 Ansvarsfrågan 
Enligt Wetherell & Potter (1992:96) konstrueras ideologiskt laddade argument retoriskt 
genom att explicit uttrycka en viss version av verkligheten och lämna konkurrerande 
alternativ implicita. Makthavande politiker frigör sig från ansvaret för ”papperslösa” 
individers situation genom tolkningsrepertoaren ”skyll er själv” och konstruktionerna kan 
fylla den retoriska funktionen att frigöra samhället från ansvar. 
 

Jag tycker att det är beklagligt att det finns människor som lever så – å andra sidan är det vuxna 
människors val. Och vi säger det, vi underlättar hemvändandet, om du vill. Men väljer man ändå 
att stanna, ja då har man skapat ett problem för sig själv (Integrationsminister Nyamko Sabuni (fp), 
SVT 15/7-2007).  
 
Det är frivilligt val att gömma sig, ingen tvingar dig att göra det. Jag tycker att det är betänkligt hur 
stor rättighetskatalog man då ska ha (Migrationsminister Tobias Billström (m), SvD 25/9-2007).  
 

Genom att retoriskt konstruera en bild av att ”papperslösa” har ett val hamnar ansvaret för de 
rättslösa livsvillkoren hos individerna själv. Tolkningsrepertoarerna som Billström och Sabuni 
använder i ovanstående citat fyller funktionen att rättfärdiga regeringens passivitet och 
legitimerar samhällets marginalisering. Utsagorna konstruerar en verklighet där ”papperslösa” 
individer har valmöjligheter i situationen och ”hemvändandet” som Sabuni talar om att 
”underlätta” sätter samhället i en positiv och generös dager. Båda utsagorna lämnar 
oproblematiserat de svårigheter och faror som drivit individerna på flykt, vad alternativen är 
till att stanna i Sverige och vad som väntar i ursprungsländerna vid ett ”hemvändande”. Syftet 
med att kontrastera de uteslutande budskapen med generositet vid ”hemvändandet” fyller det 
retoriska syftet att inte framstå som exkluderande (ibid. 1992:97). Uttalandena är organiserade 
kring ett dilemma där innehållet potentiellt kan tolkas som problematiska ur humanitär 
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synpunkt och att lyfta fram ett medgörligt ”vi” avdramatiseras det ultimatum som budskapen 
förmedlar. 
 
Ett annat exempel på retoriska motsatsbilder konstruerar Billström i artikeln ”Det här är ett 
sätt att ta oron på allvar” publicerad 25/9-2007, där Billström svarar på kritiken som riktats 
mot regeringens passivitet i frågan om ”papperslösas” rättigheter. Konstruktionen görs genom 
att framställa regeringens arbete som effektivt när det gäller den svenska flyktingpolitiken: 
uttalanden om att ”bygga om hela migrationspolitiken”, ”ordning och reda” samt 
”rättstrygghet och rättssäkerhet för den enskilde” producerar en positiv bild av regeringens 
arbete, men lämnar ”papperslösa” individers rättslösa situation utan fri sjukvård och rätt till 
skola outvecklad. Orden ”Sverige gör fantastiskt mycket för att hjälpa människor som är på 
flykt undan förföljelse och förtryck” förstärker bilden av ”generositet” med exemplet att 
Sverige tar emot flest Irakier i hela Europa och att 75 % av dem som kommer får 
uppehållstillstånd. Genom att strategiskt lyfta fram siffror över flyktingar som Sverige tar in 
reproduceras föreställningen om solidariska Sverige som axlar ansvaret bättre än andra 
europeiska länder. Billströms uttalande om att främja arbetskraftinvandring bygger också på 
en positiv och öppen tolkningsrepertoar om invandring och kan fylla funktionen att dölja den 
strama inställningen till individer som fått avslag på asylansökningar med det enda 
alternativet att återvända till ursprungslandet. Implicit signalerar det en hierarkisk syn: vissa 
invandrare välkomnas att bosätta sig i Sverige medan andra avvisas: humanitära skäl och 
mänskliga rättigheter hamnar i skymundan genom de konstruktioner som bygger på 
ekonomiska tolkningsrepertoarer som grundas i ett vinstintresse.  
 
4.3 Visuell symbolik 
Individer konstruerar världen aktivt genom språket och interaktion, språket är performativt 
och inte bara kommunikationsmedel. Människor laddar fenomen och sociala objekt med 
symbolisk innebörd, vilket leder till sociala handlingar och kategoriseringar (Burr 2003:8-9). 
I alla utom ett inslag i de kontexter där ”papperslösa” individer medverkar är det 
återkommande att intervjupersonerna presenteras med dold identitet genom utsuddade 
ansiktsdrag, endast närbilder av ögon/händer eller så är personerna i fråga filmade bakifrån. 
Belysningen är dämpad och de sociala miljöerna är i regel sterila. Genomgående i dessa klipp 
intervjuas personerna inomhus mot kala väggar och/eller i dunkel belysning, medan politiker 
ofta är filmade utomhus eller i väl belysta inomhusmiljöer. Jag tolkar de intryck och 
associationer som den dolda identiteten i bild ger om ”papperslösa” som antingen offer eller 
förövare. Det är av förståeliga skäl nödvändigt att dölja individernas identitet, men likväl kan 
symboliken i bild tänkas ge negativa subjektiva budskap till tittaren i kombination med ord 
som ”illegal”, ”hemlig”, ”dold”, vilket kan leda till väldigt skilda sociala handlingar i 
interaktion och få sociala konsekvenser för individer som saknar uppehållstillstånd. 
I anslutning till bildspråket framkom att ordval och visuell symbolik skiftar beroende på om 
inslaget handlar om ”papperslösa” barn eller vuxna. Nerdragna persienner är exempelvis ett 
symboliskt objekt i bild, när vuxna ”papperslösa” är i fokus filmas persiennerna inifrån, det 
för tankarna till en isolerad och dold tillvaro - individen är avgränsad och befinner sig 
instängd (inslag SVT 30/10-2007). När inslagen handlar om ”papperslösa” barn filmas de 
stängda persiennerna utifrån, vilket kan ge symboliska associationer om att tittaren befinner 
sig utomhus i frihet medan barnen är inlåsta (Inslag SVT 25/10-2007 samt 19/1-2008).  
 
4.4 Otydlighet i lagar och godtycke 
Enligt de los Reyes & Mulinari (2005:118) indikerar en tidigare analys av Emilia Forssell i 
avhandlingen Skyddandets förnuft. En studie om anhöriga till hjälpbehövande äldre som 
invandrat sent i livet (2004) att föreställningar om ”den andre” baserade på kön, etnicitet och 
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klass spelar en avgörande roll för både politisk prioritering och för bemötandet i vardagen hos 
exempelvis välfärdsmyndigheter. Det knyter an till konstruktioner om hur ”papperslösa” blir 
bemötta i vardaglig interaktion och ett framträdande mönster i analysen av textmaterialet var 
ett godtycke som de otydliga lagar och regler som finns om ”papperslösas” rätt till vård och 
skola öppnade för. Analysen visar att det yttersta ansvaret om ”papperslösas” vårdbehov och 
skolgång lämpas över på enskild sjukvårdspersonal, lärare och rektorer.  
   

Alla har rätt till omedelbar vård, även den som lever gömd. Men om du får en dödlig cancer så är 
det inte säkert att det räknas som omedelbart vårdbehov och då blir det ingen operation även om 
det betyder att patienten dör (Reporter, inslag SVT 25/7-2006). 
 

I samma inslag uttalar sig Röda Korsets sjuksköterska, hon sätter ord på det som reportern 
vagt går in på när det gäller avgörandet av vad som klassas som omedelbart vårdbehov: 
 
          Det finns ett enormt godtycke i bedömningen av såna här diagnoser, vad en person tycker är 

akut nödvändig vård kanske inte någon annan tycker är nödvändig vård. Det faller på den 
enskilda vårdgivaren att bestämma över individen som söker och det skapar ett enormt 
godtycke i vår mening, vilket också skapar en enorm orättvisa för den vård som ges till gömda 
(Charlotta Arwidson, Röda Korset SVT 25/7-2006). 

 
Arwidson tar upp att många lider i onödan och att med relativt enkla medel skulle 
förebyggande medicinering av till exempel diabetes, hjärtsjukdomar, frakturer och cancer 
förhindra livshotande följder, vilket sker när åkommorna lämnas obehandlade.  
 

Reglerna har kritiserats för att vara otydliga och lämpa över ansvaret och det etiska dilemmat på 
sjukvårdspersonalen (Reporter, inslag SVT 12/3-2007).  
 
När jag fick första värkarna var jag skräckslagen. Inte för att föda, men för att åka till sjukhuset. 
Först ville de inte ta emot mig. Men jag hade ett brev från läkaren som lovat att förlösa mig 
(Siham, Aftonbladet 8/1-2008, ”Skulle föda - då ringde de polisen”). 
 
De som håller sig gömda efter att ha fått avslag på asylansökan eller aldrig har sökt, ska också tas 
emot akut men de får betala själva. Många avstår helt för att de inte har råd och av rädsla för att bli 
gripna. Läkare utan gränser har också rapporterat om hur en del vägrats vård för att de saknat 
personnummer (SvD 8/1-2008 ”Flyktingars rätt till vård bör utredas”). 
 

Bristen på information och okunskap om lagar och regler på sjukhus leder till att 
sjukvårdspersonalen får det yttersta ansvaret att avgöra om ”papperslösa” individer ska få 
sjukvård eller ej. Tillgången till exempelvis akutvård som ”papperslösa” är berättigade till 
enligt lag mot betalning kan utebli genom den möjlighet till godtycke i bedömningen som 
öppnas i och med otydliga regler, sjukvårdspersonal har en direkt maktposition i 
beslutsfattandet utan tydliga lagar och regler för praxis. Enligt Mulinari & de los Reyes 
(2005:118) sker det en ”särskiljandets praktik” där marginalisering beroende på kön, etnicitet 
och klass inom välfärden klassificerar individer, vilket kan leda till diskriminering i 
myndigheters agerande. 
 
Godtycke var ett mönster som även framkom i inslag om ”papperslösa” barns rätt till 
skolgång och migrationsverkets beslut om utvisningar. 
 

Dels så har vi ju i Sverige överlåtit de här rätt svåra moraliska och juridiska besluten för att gömda 
flyktingbarn ska få gå i skolan, dom har överlåtits på rektorer och lärare som får ta hela ansvaret 
och politiker och stadsmakten har abdikerat och inte velat ta i frågan. Jag tycker det är fegt (…) 
(Jan Björklund (fp), inslag SVT 19/1-2008)   
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I inslaget från SVT  30/10-2007 om ”papperslösa” Elias från Afghanistan som fått avslag på 
sin asylansökan säger reportern att Elias har ”förgäves försökt bevisa att hans liv är i fara om 
han återvänder”. Enligt Migrationsverket är det svårt att bedöma säkerhetsläget i landet:  

 
 Samtidigt som självmordsattacker sker på vissa håll, är det säkrare på andra håll, enligt vissa 
bedömare (reporter, SVT 30/10-2007).  

 
I samma inslag från SVT 30/10-2007 talas det om att Migrationsverket funderar på att öka 
möjligheten att återvända till fler områden som bedöms säkra. Frågetecken uppstår kring vilka 
”vissa bedömare” är och vilka kriterier de har för att försäkra sig om att ”vissa områden” är 
säkrare än andra när det sker självmordsattacker ”på vissa håll”?  
 

Jag hoppas att Migrationsverket ändrar sina tolkningar angående vapenkonflikt i Afghanistan och 
sina perspektiv angående avvisningshotade (Elias, inslag SVT 30/10-2007). 

 
 Elias konstruktion bygger också på tolkningsrepertoaren om godtycke som lagstiftningens 
otydlighet leder till inom sjukvården, han ifrågasätter Migrationsverkets tjänstemäns 
bedömning och tolkning av säkerhetsläget i ursprungslandet. Diskursen om godtycke hänger 
ihop med ”papperslösa” individers rättslöshet och som citaten ur det empiriska materialet 
visar förekommer mönstret i de kontexter där biståndsorganisationers representanter, 
”papperslösa” och politisk opposition uttalar sig om situationen.  
 
4.5 ”Vi och dom” i parallella Sverige 

 
Jag skulle hemskt gärna vilja att svensk sjukvård gällde alla människor i hel världen, men när det 
gäller planerad vård så är det ju så, att då är det människor som bor i Sverige som…som får så att 
säga kostnadsfri planerad vård (Före detta migrationsminister Barbro Holmberg (s), inslag SVT 
25/7-2006). 
  

Uttalandet förmedlar en bild av att ”papperslösa” flyktingar inte bor i det svenska samhället, 
vilket implicit signalerar att ökade rättigheter inte är berättigade till de som inte är ”svenska”. 
Citatet bygger på en tolkningsrepertoar som jag har valt att kalla ”Parallella Sverige”, ett 
mönster som framträder i åtskilliga artiklar och som konstruerar dels ”vi och dom” som 
separata kollektiv och verkligheten som ”papperslösa” lever i separat från det ”vanliga” 
Sverige, möjligen kan det tyda på en konstruktion av en föreställd rumslig distans. de los 
Reyes & Mulinari (2005:22) menar att gränsdragningar mellan ”vi och dem” inom en 
nationalistisk diskurs blir ännu viktigare när ”de andra” inte längre befinner sig på rumsligt 
och tidsmässigt avstånd och ”de” ställer krav på nationens välfärd. Att separera 
”papperslösas” tillvaro från ”det svenska” i massmedial diskurs kan fungera som ytterligare 
gränssättning utöver kategoriseringen av ”vi och dom”.  
 
I artikeln ”Det är ett sätt att ta oron på allvar” i SvD, publicerad 25/9-2007, konstruerar 
migrationsminister Tobias Billström ”papperslösa” flyktingars tillvaro i Sverige som 
avgränsad och oberoende av det svenska samhället. I artikeln används ord som ”Twilight 
zone” som många gömda har ”försatt sig i”. Fler exempel ur andra artiklar på hur en uppdelad 
verklighet konstruerades diskursivt: 

 
Det får inte bli så att vi bygger upp separata system där vi accepterar att människor fortsätter att 
leva sina liv i något slags skymningsland vid sidan om det ordinarie samhället (migrationsminister 
Tobias Billström, DN  2/12-2006, ”Gömda flyktingbarn kan få gå i skolan”). 
 
Här föds ytterligare ett barn in i det papperslösa Sverige. Ett parallellt Sverige som varje år får 
cirka 200 nya medborgare, bara i Stockholm (Aftonbladet 9/1-2008, ”Oönskad - av Sverige”). 
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Ordvalen mystifierar ”papperslösa” individers konkreta, levda verklighet i det svenska 
samhället och skapar samtidigt en distans mellan ”det svenska” och de livsvillkor som 
”papperslösa” ställs inför. Tankarna förs till ett annat samhälle där utsattheten försiggår - den 
konstrueras som ett separat ”skymningsland” och som explicit får ”200 nya medborgare” 
varje år. Utsagorna framställer också att ”papperslösa” har själv ”försatt sig i” livssituationen 
och knyter an till tolkningsrepertoaren som jag valt att kalla ”skyll er själv”. Konstruktioner 
av denna typ fyller funktionen att bortse från att det är samhällets lagar som avgör dessa 
individers marginaliserade livsvillkor.  
 
Analysen visar att tolkningsrepertoaren ”Det parallella Sverige” också kopplas till sociala 
verksamheter i form av frivilligorganisationernas kliniker som ger gratis vård till 
”papperslösa” och att konstruktionen av klinikerna där frivilliga arbetar görs enligt 
tolkningsrepertoarer om en fungerande välfärd som tas som för given. Artiklar och inslag om 
frivilligorganisationernas kliniker konstruerar en verklighet där ”papperslösa” har tillgång till 
fri vård i Sverige och det kan fungera som rättfärdigande för uteslutningen från ordinarie 
sjukvård. 

 
I en del av väntrummet som delats av med ett bomullsskynke gör sig Anita Dorazio beredd att 
lyssna på ännu ett vittnesmål om livet i det Sverige flertalet av oss aldrig ser. (---)  
Just denna kväll är det två allmänläkare, barnmorska, gynekolog, två sjuksköterskor, en 
sjukgymnast, en akupunktör och två jurister som gratis ställer upp med sin tid och sitt kunnande  
 (SvD 13/1-2008 ”Flyktingar får vård i smyg”). 
 

Att lyfta fram resurserna som kliniken har i form av vårdpersonal ger en bild som inom 
tolkningsrepertoaren om välfärdssystemet indikerar på att ”papperslösa” redan får adekvat 
vård tack vare frivilligorganisationerna. Vårdsituationen ”normaliseras” genom 
konstruktioner som beskriver klinikerna med ord som tas för givna socialt och associeras med 
den ordinarie sjukvården.  

 
I praktiken är frivilligorganisationerna i dag de papperslösas enda vårdcentral (Aftonbladet 8/1-
2008: ”De papperslösa får vända redan i väntrummet”). 
 
Kliniken (Läkare i världen) ingår i ett sorts Landsting för gömda flyktingar. Ett komplicerat 
nätverk av pensionerade läkare, sjuksköterskor och specialistläkare som jobbar gratis, delar ut 
gratis medicin, gör röntgenundersökningar på lunchen aborter efter arbetstid och försöker avslöja 
hustrumisshandlare (Aftonbladet 9/1 ”Oönskad - av Sverige”). 
 

Ordval som ”Landsting”, ”Vårdcentral” och ”gratis” väcker associationer om organiserad fri 
vård och kan legitimera samhällets passivitet i situationen. Uttalandena innehåller 
värdeladdad innebörd som bygger på tolkningsrepertoarer om ”vi och dom”: Läkare och 
sköterskor ger vård och konstruerar en positiv bild av ”det svenska”. Implicit positioneras 
”papperslösa” män i det sista citatet som ”hustrumisshandlare” och kvinnor görs följaktligen 
till offer för sina män. 
 
När representanter från frivilligorganisationer kommer till tals konstrueras en annan version 
av verkligheten där de begränsade resurser som verksamheten arbetar med betonas och som 
bygger på diskurser om hur viktig en lagändring är av humanitära skäl.  
  

Det är inte alltid vi kan hitta frivillig sjukvårdspersonal. Svaret blir ofta att de inte vill ta emot om 
patienten inte kan betala för sig. Särskilt besvärligt är det just nu inom mödravården, säger 
Charlotta Arwidson (SvD ”Flera har dött för att de inte fått vård i tid” 8/1-2008). 
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4.6 Diskursen om pengar som rättfärdigar 
Diskursiva teman i texterna bygger på tolkningsrepertoarer som är kopplade till 
föreställningar om den svenska välfärdsstaten där ekonomi, skattepengar och bidrag är 
centrala. Pengar konstrueras som både problem och som en samhällslösning. I artikeln ”det 
här är ett sätt att ta oron på allvar” i SvD från 25/9-2007 konstrueras bidrag som en lösning 
för ”papperslösas” situation:  
 

För att underlätta för dem som ’på ett värdigt sätt’ vill börja ett nytt liv i hemlandet införde 
regeringen den 1 augusti ett nytt återetableringsstöd. En asylsökande, som nekats 
uppehållstillstånd, kan få ett bidrag på 20 000 kronor för att resa tillbaka till länder där ’det är 
svårt att bosätta sig’ på grund av den rådande situationen. 
- Ibland finns en oro i ursprungsländerna för att människor som har sålt allt de äger och betalt 
15 000-20 000 dollar för att ta sig till Sverige ska bli en social och ekonomisk belastning när de 
återvänder. Det här är ett sätt att ta oron på allvar (migrationsminister Tobias Billström, SvD 
25/9-2007).  

 
Den ”oro” som nämns i den ovanstående artikelns rubrik syftar på ursprungsländernas oro för 
att de människor som flytt ska bli en social belastning, inte människors utsatta position i 
Sverige. Tolkningsrepertoaren om välfärdsstaten och social trygghet sträcker sig över 
Sveriges gränser till länder där väpnade konflikter pågår i konstruktionen av artikelns 
innehåll.  
Billströms retorik bygger på ekonomiska diskurser och genom att använda 
tolkningsrepertoarer om bidragsutnyttjande. Att erbjuda möjligheten att söka ett bidrag för 
återvandring som lösning på ”papperslösa” individers situation indikerar på ett antagande att 
individer lever gömda i Sverige av socioekonomiska orsaker – inte för att de fruktar 
förföljelse och död vid ett återvändande - och att pengar kan motivera individer att lämna 
landet. Utsagan om Billströms vilja att utvidga reglerna för återetablering även för personer 
som gömmer sig efter ett avvisningsbeslut, framställer regeringens politik i en ”generös” 
dager: ”Det är inte vår avsikt att hålla dem borta från möjligheten att söka 
återetableringsstöd”.  Konstruktionen av ”vi och dom” i meningsuppbyggnaden markerar en 
gränsdragning och innehållet uttrycker en kontrastering där gömda flyktingar positioneras 
som ett utomstående kollektiv som inte ses som en del av det svenska samhället. Enligt 
Wetherell & Potter används konstruktioner av ett ”vi” som generöst och medgörligt för att 
dölja motsägelsefulla diskurser som kan uppfattas som diskriminerande (1992:24-25).   
 
Diskurser om utnyttjande av välfärdssystemet används också som argument för riskerna med 
att subventionera vården. I inslaget från SVT 22/4-2008 demonstrerar Sverigedemokrater 
emot beslutet att Skåne ska subventionera sjukvården för ”papperslösa” enligt de regler som 
gäller för asylsökande med explicita argument att det öppnar upp för ” alla världens 
människor” att få gratis vård i Skåne, ”bara de kan ta sig hit”. 
 

Vi har inte träffat en enda som är här för sjukvården. Alla är här av andra orsaker, att ge vård 
eller inte spelar ingen roll. Vården styr inte migrationen, de flesta vet inte ens att de har rätt till 
den (Charlotta Arwidson, sjuksköterska Röda Korset, Aftonbladet 8/1-2008 ”De papperslösa får 
vända redan i väntrummet”).  
 

Utsagor som citatet ovan där Röda Korsets sjuksköterska uttalar sig bygger på diskurser om 
motmakt och implicerar genom retoriken de diskurser som de står i konflikt med, de 
dominerande diskurserna iscensätter det diskursiva fältets karaktär (Wetherell & Potter 
1996:84). Citatet ovan är ett direkt motstånd till tolkningsrepertoaren om att flyktingar ”tar sig 
hit” för att utnyttja välfärdssystemet. I skuggan av den ekonomiska diskursen får de 
förhållanden i ursprungsländerna väldigt lite utrymme i textmaterialet: 
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Majoriteten av besökare på kliniken kommer från asiatiska länder eller före detta Sovjetrepubliker 
där de av olika skäl fått se sin tillvaro rasa ihop (Aftonbladet 1/8-2008 ”Flyktingar får vård i 
smyg”). 
 
De är ett ungt par i 20-årsåldern. (…) de har betalat 4 000 dollar var för ett visum som tog dem 
bort från traffickingen, kriminaliteten och miljöförstöringen i Ulan Bator för att söka bot på 
mammans tumör. (…) om ett par veckor kommer de att vara försvunna ur registren. Men de 
kommer att stanna i Sverige och fortsätta hoppas på en operation (Aftonbladet 9/1-2008 ”Oönskad 
- av Sverige”). 

 
Vaga och anonyma beskrivningar lämnar mycket över för fantasin när det kommer till de 
förhållanden som drivit individer på flykt. I citatet från 9/1-2008 konstrueras mammans 
vårdbehov som en central orsak till att komma till Sverige och att vistas i landet, det 
poängteras även att paret har betalat 4 000 dollar var för att komma hit.   
 
4.7 Konstruktioner av frivilligorganisationernas verksamhet 
Analysen visar på olika tolkningsrepertoarer kopplade till diskurserna om 
frivilligorganisationernas verksamhet, de bygger explicit på en humanitär diskurs kring 
hjälparbetet som frivilliga utför. Representanter för organisationerna använder 
tolkningsrepertoarer om bristande resurser och nödvändigheten av lagändringar, ökad 
information och kunskap på sjukhus om ”papperslösas” rättigheter. Trots det explicit 
humanitära innehållet i rapporteringen vinklas innehållet i textmaterialet med ordval och 
metaforer som implicit stigmatiserar ”papperslösa” samt ger en skum och olaglig klang till 
organisationernas verksamhet. I textmaterialet finns även indikationer på att rapporteringen 
om organisationernas verksamhet konstruerar en romantiserad bild av frivilligas insatser som 
visar på ideologiska föreställningar om ”svenska” insatser inom tolkningsrepertoarer om 
”solidariska Sverige”. Enligt Wetherell & Potter (1992:135-136) fungerar romantiseringen av 
”den andre” som annorlunda i kontrast med ett ”vi” som positioneras som det ”vanliga” och 
det som tas för givet. Ett ”vi” som utestänger ”från den vanliga vården” konstrueras implicit i 
positiva termer: 
 
I artikeln ur SvD 13/1-2008 ”Flyktingar får vård i smyg” beskrivs kliniken som ”en trång 
lagerlokal med nedslitna linoleum mattor”, skänkta ”solkiga soffgrupper” och mediciner som 
”skänkts från dödsbon”. Här kan de som är ”utestängda från den vanliga vården uppleva 
värme, omvårdnad och mänsklig gemenskap”. Trots en målande beskrivning av de slitna 
lokalerna uttrycks en positiv bild av ett outtalat ”vi” som skänkt möbler och mediciner. ”En 
sorts stillsam trivsel” sprider sig i lokalerna som ”förvandlas till ett brokigt vardagsrum” när 
”bullmannen” kommer med fikabröd insamlat från konditorier i området, att ”spända ansikten 
vågar släppa fram ett leende” är exempel på romantiserande konstruktioner av situationen. 
Retoriskt lämnas orsakerna till att individer i Sverige får sjukvård i lagerlokaler på dold adress 
oproblematiserat, istället skildrar innehållet vad ”illegala flyktingar” får av ”solidariska 
Sverige”.  
 
I samma artikel ur SvD från 13 januari 2008 kan rubriken ”Flyktingar får vård i smyg” ge 
associationer om att frivilligorganisationernas verksamhet är skum och förbjuden - att vård 
ges ”i smyg” till ”en växande skara” ”illegala” flyktingar på ”hemliga kliniker”. I själva 
verket är frivilligorganisationernas mål att öka allmänhetens kunskap och informera om att 
det varken är olagligt att hjälpa eller att ge vård till ”papperslösa”. Anledningen till att 
papperslösa individer inte går till svenska sjukhus är att de fruktar att bli utvisade samt för att 
de endast är berättigade det som bedöms som akut sjukvård och den måste de betala för. I 
artikeln lyfts även ökade flyktingströmmar fram: 
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Trycket på den underjordiska vården ökar i hela landet. Allt fler söker sig till mottagningarna för 
gömda och papperslösa flyktingar. (---) 
När vi tittar in i väntrummet strax efter klockan sju är det proppfullt i sofforna och kön till 
anmälningsbordet i rummet intill ringlar sig ända från entrédörren. (---) 
Nu ökar tillströmningen av framför allt så kallade papperslösa, flyktingar som kommer hit utan 
dokument och nu vistas i Sverige illegalt (SvD 13 januari 2008). 
 

Konstruktioner av situationen enligt tolkningsrepertoaren ”’papperslösa’ blir fler och fler” i 
sjukvårdskontexter fyller det explicita syftet att skildra ett desperat behov av vård, samtidigt 
konstrueras texterna i samband med ekonomiska tolkningsrepertoarer som fokuserar på 
samhällskostnader och tillgång till svensk välfärd - diskursen om vårdbehov blir tvetydig och 
kostnadsfrågorna kan bli dominerande. 
Tolkningsrepertoaren ”’papperslösa’ blir fler och fler” förekommer även i andra kontexter och 
det beräknade antalet varierar i olika artiklar och inslag. En reporter i inslaget från SVT 12/3-
2007: ”Det rör sig om runt 9 000 personer som tros stå utanför sjukvården”.  
 

Hur många som Ravi som lever illegalt i Sverige vet ingen. Några tippar på 35 000, andra skattar 
uppemot 100 000. Nu är de så många att de blivit en samhällsgrupp. De papperslösa. Den nya 
slavstyrkan utnyttjas av både privata och offentliga företag (Aftonbladet 7/1-2008 ”De är Sveriges 
nya slavstyrka”). 

 
Den stigmatiserande och underordnade subjektspositionerna som ”illegal” och ”slav” ska 
uttrycka den utsatthet som ”papperslösa” ställs inför, artikeln tar upp rättslösheten genom att 
poängtera att individer utan uppehållstillstånd inte kan gå till polisen. Samhällets del i att en 
grupp är ”slavstyrka” konstrueras med allmänna och anonyma ordval som ”arbetsgivarna”, 
”privata och offentliga företag”. Att intervjupersonen ”Ravi” serverar kunder på ett café, 
städar på kontor och att försäljaren på Hötorget tjänar 10 kronor i timmen illustrerar att 
”papperslösas” tillvaro inte är separat från övriga samhället och att exploateringen av 
arbetskraft, som är en förutsättning för västvärldens konsumtion, sker inom Sveriges gränser 
(de los Reyes & Mulinari 2005:20). 
 
4.8 Konstruktioner av levd verklighet 
Att artikulera motberättelser är att återta rätten till en förvägrad subjektivitet (de los Reyes & 
Mulinari 2005:93). Återkommande i de kontexter där ”papperslösa” själv intervjuas är viljan 
att övertyga om hur svår situationen är i Sverige, tolkningsrepertoarerna är främst utsatthet 
och rättslöshet. Konstruktionen av verkligheten som ”papperslös” sker genom berättande om 
det lidande, otrygghet och rädsla som personerna upplever. Även om maktlöshet är en 
tolkningsrepertoar som ”papperslösa” använder för att konstruera situationen med, så 
positionerar inte individerna sig som hjälplösa offer utan utövar motmakt genom att retoriskt 
problematisera svenska myndigheters agerande och de livsvillkor som samhällets lagar 
innebär. 
 
4.8.1 ”Malook”  
Ur artikeln ”Malook: ’Jag dör hellre än åker tillbaka’” publicerad 12/6-2007 i Expressen där 
utvisningshotade Malook från Afghanistan intervjuas om sin situation:  
 

Malook befinner sig i ett förtvivlat vakuum.  
- Vad ska jag göra? Jag behöver livstillstånd. Jag behöver få hit min familj. Jag dödar mig hellre i 
Sverige än åker tillbaka och dödas i Afghanistan (Malook).   

 
 
Utsagan är retoriskt formulerad genom den desperation och de faror som intervjupersonen 
konstruerar sin berättelse med om ursprungslandet innan flykten och om hoten som väntar vid 
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ett återvändande. I artikeln om Malook tas de livsfarliga förhållanden som hans fru och barn 
lever under i Afghanistan upp explicit med UD:s avrådan till svenska medborgare att resa dit. 
Att Malook ”måste återvända till ett farligt Afghanistan”, samt dödshotet mot Malooks far 
och att hans butik brändes ned i kriget ger en indikation om att Malook inte har någonting att 
återvända till vid en utvisning. Trots att UD enligt artikeln bedömer att det råder en 
oacceptabel situation vad gäller mänskliga rättigheter i Afghanistan utan fungerande 
rättssystem/förvaltning förväntas afghaner att ”åka hem frivilligt”.  
 
Konstruktionen av mening kring de förhållanden som lett till flykten fyller funktionen att 
förklara orsakerna till att man kom till Sverige och orsakerna för att stanna. Malooks ordval 
”åka tillbaka” i texten markerar att det inte är fråga om att ”återvända hem”, intervjupersonen 
kategoriserar sig själv som boende i Sverige – denne är redan hemma. Texten i artikeln är 
även retoriskt organiserad att kontextualisera Malooks situation i det ”svenska”:  
 

City träffar Malook utanför Kulturhuset där lyckliga studenter uppflugna på studentflak åker runt 
Sergelfontänen och hurrar in den stundande framtiden (Expressen 12/6-2007).  

 
Retoriskt förankrar det intervjupersonens berättelse i den ”svenska verklighet” som läsaren 
kan relatera till och känner igen. Dock bör nämnas att i artikeln förekommer formuleringen 
”Förväntas åka hem” som rubrik över ett stycke och artikeln kan indirekt reproducera 
tolkningsrepertoaren om att individer utan giltiga papper ”hör hemma” någon annanstans, 
oavsett om de har bott i Sverige i flera år och definierar sig själv som hemmahörande i 
Sverige. 
 
4.8.2 ”Sofia” 
I ett inslag ur SVT 25/7-2006 berättar ”Sofia”, som lever gömd, att hennes mamma blev 
dödligt sjuk i bröstcancer. Sjukhuset krävde henne på 150 000 kronor i förskott som villkor 
för en operation. 
 

Sofia: Dom ville vara säkra på att få pengarna innan operationen. Jag tänkte: ’jag gör vad som 
helst för jag måste rädda min mammas liv.’ (…) 
Reporter: Har du så mycket pengar? 
Sofia: Nej, det har jag inte. Så jag blev helt mållös och tänkte ’vad ska jag göra nu?’ Det handlar 
om liv och död (inslag SVT 25/7-2006). 
 

”Sofias” berättelse bygger på tolkningsrepertoarer om desperation och uttrycker en maktlöshet 
inför en situation där villkoret för moderns behandling, och därmed rätten till liv, är pengar. 
Konstruktionen uttrycker motmakt och fyller funktionen att synliggöra det godtycke som 
lagstiftningen öppnar för på sjukhus i bedömandet av ”papperslösa” individers omedelbara 
vårdbehov. 
 
4.8.3 ”Eduardo” 
I inslaget från SVT 30/12-2007 berättar reportern att ”Eduardo” med ”svåra magsmärtor” 
nekats vård på två akutmottagningar. Tillslut ber han en vän ringa ambulans, men vid 
ankomsten till Huddinge Sjukhus i Stockholm börjar personalen, istället för att ge behandling 
för den akuta blindtarmsinflammationen som han lider av, ifrågasätta ”Eduardos” rätt till vård 
på grund av att han är utvisad från Sverige. Efter sex timmar i väntrummet i ett kritiskt 
hälsotillstånd blir ”Eduardos” räddning att en ny läkare blir inkopplad och han ”blir rasande” 
för att behandlingen uteblivit. ”Eduardo” opereras och efteråt talar han med en sköterska: 
 

En spansktalande sköterska sa att mitt tillstånd varit mycket kritiskt. Om jag hade fått vänta en 
kvart eller en halvtimme till så hade jag dött (”Eduardo” SVT 30/12-2007).  
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I inslaget betonas det retoriskt att Eduardo har arbetat i Sverige och att han har betalat skatt, 
”samma år som han ligger för döden på ett svenskt sjukhus tar Skatteverket gladeligen emot 
58 000 kronor i skatt från ’Eduardo’”.  
 

Jag blev ledsen, eftersom jag insåg att jag kunde ha dött. Men som ”papperslös” har man ju inga 
rättigheter. (---) Vi är ju trots allt alla människor. Oavsett om man har papper eller inte har man 
som människa rätt till sin hälsa (Eduardo SVT 30/12-2007).  
 

Gemensamma drag i analysen av konstruktioner om levd verklighet som ”papperslös” visar 
att de bygger på tolkningsrepertoarer om rädsla, fysiskt och psykiskt lidande, ovisshet och 
rättslöshet i situationen. Liksom ”Eduardo” i citatet ovan, talar Malook i Expressen från 12/7-
2007 om människovärde: ”Vi är också människor, vi hoppas också på att få skratta.”  
Att poängtera sitt människovärde uttrycker implicit det svenska samhällets bemötande och 
behovet av att bli behandlad med respekt och värdighet. 
 
4.8.4 ”Jag gör rätt för mig” 
Enligt de los Reyes & Mulinari (2005:120) innebär främlingskap en närvaro som kräver 
förklaringar och legitimering, den leder till en svårdefinierad känsla av skuld. Ett 
återkommande mönster är intervjuade ”papperslösa” individers behov att explicit uttrycka att 
man betalar skatt och arbetar i Sverige. Det kan tolkas som ett försvar på en outtalad kritik 
som bygger på tolkningsrepertoarer om utnyttjande av det svenska välfärdssystemet och att 
inte ”göra rätt för sig”. Ett exempel på den typen av retoriska konstruktioner görs av Yacine 
som väntar på permanent uppehållstillstånd och i inslaget från SVT 15/7-2007 berättar att ”jag 
jobbar som receptionist på hotell, jag betalar skatt och allting” och ”jag är inte här som 
ekonomisk flykting”. I samma inslag frågar reportern en representant från 
frivilligorganisationen ”Papperslös”:  

 
Reporter: Men det är väl ganska många såna, vad man har sett fall på som jobbar…svart? 
-Representanten från ”Papperslösa”: Ja, för att det är enda möjligheten. De måste få mat i sig. 
De hänvisas till enda möjligheten att ta svarta jobb (SVT 15/7-2007). 
 

Även i artikeln ur Expressen från 12/6-2007 lyfts det retoriskt fram att fram att Malook har 
haft flera jobb i Sverige. Det preciseras även i artikeln att ”Malook tvingas att leva på 
socialbidrag” (text under fotot, min kursivering) eftersom hans tillfälliga uppehållstillstånd 
har gått ut och med det även arbetstillståndet – innebörden som förmedlas är att 
bidragstagandet inte är självvalt. Intervjupersonerna positionerar sig själv som arbetande och 
skattebetalande individer i textmaterialet, att personerna konstruerar utsagor för att övertyga 
om att ”de gör rätt för sig” visar på motmakt till diskurser om ekonomiska motiv till vistelsen 
i Sverige.  
 
4.9 Diskursiva variationer beroende på kön och ålder  
I kontexter där ”papperslösa” barn är i fokus kan en tendens att ”linda in orden” urskiljas i 
textmaterialet, det förekommer diffusa formuleringar om det faktum att vissa barn står utan 
rätt till skola och att barn i vissa fall nekas den vård som de är berättigade till enligt lag. 
 

Papperslösa har inte rätt till subventionerad vård men barn får aldrig nekas. Ändå tvingas många 
barnfamiljer att vända i väntrummet. 
- Det finns en okunskap på vårdcentraler om alla barns rätt till vård. En del vet inte om att det 
ingår i deras uppdrag, säger sjuksköterskan Charlotta Arwidson (Aftonbladet 8/1-2008 ”De 
papperslösa får vända redan i väntrummet”).  
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Om barnet tillhör den nu växande gruppen som gått under jorden så är barnet i det närmaste 
rättslöst (---) Det ligger i sakens natur att det inte finns någon officiell statistik om den här gruppen 
barn (---) de som fått nej i asylprocessen (…) (Reporter, inslag SVT 25/10-2007).  
 
Regeringen har ännu inte fattat något formellt beslut om möjligheter till skolgång för de barn som 
göms därför att familjen ska utvisas (DN 2/12-2006 ”Gömda flyktingbarn kan få gå i skolan”). 
 

Diskursivt betonas barns utsatthet på ett annat sätt än vuxna ”papperslösas”, i citaten ovan har 
mening konstruerats så att det är ”familjen” som har utvisats och meningen ”fått nej i 
asylsprocessen” och ”i det närmaste rättslöst”  är en förmildrad formulering av att barn utvisas 
och är rättslösa. Implicit uttrycker formuleringen ”barn som göms” att föräldrarna gömmer 
barnen och konstruerar dem indirekt ansvariga för barnens situation. 

 
Sverige har haft väldigt fyrkantiga regler, om föräldrarna inte ger sig av ifrån Sverige efter ett 
avvisningsbeslut, så ska inte heller barnen få rätt att gå i skolan och det är en helt ohållbar 
inställning. Man kan inte straffa barnen för någonting som föräldrarna har beslutat (Rädda Barnens 
representant, inslag SVT 24/5-2007).  
 
Senast i höstas sa migrationsminister Tobias Billström att gömda flyktingbarn utan 
uppehållstillstånd inte bör ha rätt att gå i skolan, något som bland annat Rädda Barnen reagerade 
på. De menade att man inte kan straffa barnen för att föräldrarna har valt att leva gömda (reporter, 
inslag SVT 19/1-2008). 
 

Citatet av rädda barnens representant under intervjun 24/5-2007 och som reproduceras av 
reporter i SVT 19/1-2008 i omkonstruerad form som att ”föräldrarna har valt att leva gömda” 
i frågan om gömda barns rätt till skolgång i Sverige bygger på skilda tolkningsrepertoarer för 
”papperslösa” vuxna och barn. Uttalandet vittnar om en vädjan att barnen inte ska drabbas av 
vuxnas aktiva val att leva som gömda, när individerna i själva verket har få andra alternativ - 
det implicita alternativet är att lämna Sverige och återvända till den tillvaro i 
ursprungsländerna som individerna har flytt ifrån. Både barn och vuxna drabbas oavsett ålder 
om de stannar i Sverige eller återvänder till ursprungslandet, men barn konstrueras enligt 
tolkningsrepertoaren ”inget val”, vuxna ”papperslösa” görs ansvariga för att utsätta barnen 
genom att ”välja” att gå under jord och ”försätta sig” i och barnen i en svår situation. I 
nyhetsinslaget från SVT 25/10-2007 talar reportern om ”de papperslösa, gömda 
flyktingbarnen”, vilket också bygger på samma tolkningsrepertoar om att ”papperslösa” barn 
drabbas genom att de blir gömda av sina föräldrar/vårdnadshavare.  
 
4.9.1 Om kvinnors utsatthet 

 
Två tredjedelar av patienterna är kvinnor och patienterna blir både fler och äldre. Några kräver 
omvårdnad dygnet runt. Vård som inte finns. 
- Vad händer när gamla ligger hemma och dör i Sverige för att de nekas vård, vi måste ha någon 
slags anständighetsnivå, säger Charlotta Arwidson (Aftonbladet 8/1-2008, ”De papperslösa får 
vända redan i väntrummet”).  
 

I artikeln ”Skulle föda - då ringde de polisen” ur Aftonbladet från 8/1-2008 berättar Siham 
som bott i Sverige i två år utan papper om sin graviditet, hon vågade inte gå till läkare förrän i 
sjunde graviditetsmånaden när hon kände att något var ”väldigt fel”: 
 

- Då lyfte sköterskan luren för att ringa polisen och jag sprang därifrån. 
Nästa vårdcentral bröt inte patientsekretessen. Däremot fick hon rådet att åka hem till Algeriet och 
föda. Hon blev upplyst om att en förlossning i Sverige kostar 30 000 kronor. (---) Melissa föddes 
allvarligt sjuk och man tvingades byta ut allt hennes blod. I tolv dagar fick hon intensivvård och 
kämpade för att överleva (Aftonbladet 8/1-2008 ”Skulle föda - då ringde de polisen”). 
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I citatet konstrueras Siham som en utomstående i Sverige, ordvalen ”hem till Algeriet” bygger 
på tolkningsrepertoaren om att individer med utländsk bakgrund ”hör hemma” i 
ursprungslandet, trots att individen i fråga bor i Sverige sedan två år och har bildat familj här. 
Att en förlossning kostar 30 000 kronor ger en indikation på den skuldfälla som särskilt 
kvinnor i fertil ålder försätts i vid behov av livsavgörande vård, för att inte tala om det lidande 
som Sihams berättelse beskriver. Konstruktionen lyfter fram att förnekandet av mödravård till 
”papperslösa” drabbar även barn, trots lagen om alla barns rätt till vård.  

 
Hon (Charlotta Arwidson) berättar om en höggravid kvinna som nyligen fick förlösas med akut 
kejsarsnitt i förtid sedan det upptäcktes att hon bar på en havandeskapsförgiftning. Barnet var svårt 
tillväxthämmat och måste nu intensivvårdas. 
- Ytterligare ett exempel på hur kortsiktigt det är att inte erbjuda vård i tid, säger hon. (---) 
-Mödravården är av livräddande betydelse för både mor och barn, ändå betraktas den inte som 
akutsjukvård, säger organisationens (Läkare i Världen) barnmorska Christina Jarnald. Många 
flyktingar som vistas i landet illegalt drar sig också i det längsta för att söka vård i rädsla för att bli 
upptäckta. Det innebär att många patienter med kroniska sjukdomar som diabetes eller blödarsjuka 
har svårt att få den kontinuerliga vård dessa sjukdomar kräver (SvD  8/1-2008 ”Flera har dött för 
att de inte fått vård i tid”). 
 

 Redigeringen av slutet i ovanstående stycke taget ur artikeln är retoriskt uppbyggd med en 
inledning som beskriver utsatthet och risker och en avslutning som implicerar att patienter på 
grund av att de är i Sverige ”illegalt” drar sig för att söka den vård som deras åkommor 
kräver. Det lämnas implicit att orsaken till att individer inte söker vård är den svenska 
lagstiftningen.  
 
”Papperslösa” kvinnor konstrueras som offer i andra kontexter:  
 

Vi har en stor grupp kvinnor från Sydamerika som far illa. Det är enormt lätt att låta dem betala 
hyran med sexuella tjänster, säger Charlotta Arwidsson. Hon jobbar på Röda Korsets 
flyktingklinik (…) (Aftonbladet 8/1-2008 ”De papperslösa får vända redan i väntrummet”). 
 
Mariam, 65, bor utan papper hos sin son. Hon halkar på en isfläck och bryter lårbenshalsen (…) 
Hon får spikar i höften och en räkning på 63 000 kronor. Trots att spikarna måste tas bort vågar 
hon sig inte tillbaka då hon inte kan betala räkningen.(…) 
Andrea, 25, är bostadslös och överfalls och våldtas av en okänd man. Hon vågar inte gå till polisen 
eller sjukhus. Först när hon märker att hon blivit gravid går hon till mödravården hos Röda Korset. 
Läkare på ett sjukhus förlöser henne trots att hon inte kan betala. (…) (Aftonbladet 8/1-2008 
”Skulle föda - då ringde de polisen”). 
 

Ovanstående citat illustrerar explicit ”papperslösa” kvinnors utsatthet i samhället, men 
ordvalen i konstruktionerna sätter kvinnorna i centrum och osynliggör dem som ”låter” 
kvinnor betala hyran med sexuella tjänster. Även i stycket om Mariam, 65, ligger diskursiv 
fokus helt på henne och hennes förmåga att betala räkningen på 63 000, var hon får spikar i 
höften och vem som kräver henne på pengarna framkommer inte alls. I stycket om Andrea 
som ”är bostadslös” och har blivit våldtagen konstrueras den hjälp hon får med 
formuleringen: ”Läkare på ett sjukhus förlöser henne trots att hon inte kan betala.” Att lyfta 
fram att Andrea ”trots” oförmåga att betala för sig blir förlöst av läkare fråntar 
uppmärksamheten från det faktum att svenska sjukhus kräver pengar av våldsbrottsoffer som 
inte ens omfattas av rättsskydd. Denna typ av konstruktioner bygger på ensidiga normativa 
kategoriseringar om klass, kön och etnicitet där underordningen är förutbestämd och leder till 
objektifiering av individerna i fråga eftersom institutionella regelsystem och strategier, som är 
avgörande för maktrelationer i processer där kön, etnicitet och klass konstrueras, inte 
problematiseras (de los Reyes & Mulinari 2005:90). 
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4.10 Motmakt 
Analysen visar att utöver individer som saknar giltiga papper är det representanter från 
frivilligorganisationer, oppositionspartier och internationella organ som sätter ord på 
situationen. Konstruktioner av humanitära motdiskurser både synliggör och utmanar 
maktutövande genom att explicit uttrycka den diskriminering som regeringens politik 
resulterar i.  
 

There is a form of discrimination against asylum seekers and against undocumented people. They 
are not being provided with the same medical services on the same basis as Swedish residents and 
under international human rights law, which Sweden has signed up to, that’s problematic (FN:s 
rapportör för hälsa, Paul Hunt, inslag SVT 27/7-2007). 

 
When we look at Sweden in comparison to these other countries it’s very much on the low end, 
and that’s simply very alarming for undocumented migrants themselves because that really is poor 
in terms of their own healthcare conditions (---) There could be diseases that would remain 
unchecked, and also in general, simply denying a group of people access leads to the risk of social 
exclusion and marginalisation (PICUM:s chef Michele Le Voy, inslag SVT 27/7-2007). 
 
Lagen ska ändras så att alla människor som lever i Sverige har rätten till sjukvård här. Det bör 
inte finnas några gränser att man måste ha ett visst papper eller ha de sista siffrorna. Ingen ska 
självklart behöva dö på trapporna till svenska sjukhus (Riksdagsman Gustav Fridolin (mp), 
inslag SVT 27/7-2007).  
 
Vi kan inte fortsätta att vara i ett läge att jag ska bli skyldig 300 000 kr, kanske det första som 
händer när jag kommer till Sverige och har fått uppehållstislltånd, att jag ska försöka betala av 
det resten av livet. Det går inte…det är mycket, mycket problematiskt. Både ur medmänsklig 
synpunkt men också ur integrationssynpunkt (Riksdagsman Erik Ullenhag (fp), inslag SVT 
27/7-2007). 
 
Det är ovärdigt ett land som Sverige att inte garantera alla människor som är här, utav vilken 
anledning dom än vara månde, att få nödvändig vård. Det är för mig så grundläggande att jag 
skäms över situationen som politiker (Riksdagsman Chatrine Pålsson Ahlgren (kd), inslag SVT 
27/7-2007). 
 

En humanitär diskurs går framför kostnader och ekonomiska aspekter i de kontexter där 
politisk opposition och organisationer medverkar. Det talas explicit om villkorade mänskliga 
rättigheter och Sveriges ansvar i frågan.  Pengar konstrueras som ett villkor för rätten att få 
vård och här fungerar tolkningsrepertoaren om pengar som motmakt för att lyfta fram den 
marginaliserande mekanism i form av de skulder individer får om de söker vård. 
Konstruktioner av motmakt lyfter fram riskerna för både individer och samhället som 
relateras till hälsa, medmänsklighet och segregering när mänskliga rättigheter kränks. 
 
I artikeln ”Det här är ett sätt att ta oron på allvar” publicerad i SvD 25/9-2007, avfärdar 
migrationsminister Tobias Billström oppositionspartiernas kritik om ”papperslösas” rätts-
löshet i Sverige med ord som ”trams”, ”kökkenmödding” och att debatten förs av ”proffs-
tyckare” som ”vräker ur sig vad som helst”, vilket konstruerar kritikerna som dåligt insatta i 
frågan och kategoriserar politiska motdiskurser som ogrundade. Samtidigt övertygar han om 
sin egen trovärdighet genom att förneka påståendet att han är passiv i flyktingfrågan: ”Det är 
precis tvärtom, jag tar ansvar för den ordning som riksdagen lagt fast”. Kritiken som nämns 
från oppositionspartier i samma artikel från 25/9-2007 beskriver ”papperslösas” situation med 
orden ”bottenlös misär” och att Vänsterpartiets Lars Ohly ”skäms” över den förda politiken. 
Fakta om papperslösas villkor nämns inte i artikeln och Billströms påstående: ”vi har 
folkrätten på vår sida” lämnas helt outvecklat. Att ignorera och osynliggöra kritiska röster är 
att reproducera en objektifierad bild av ”de andra” (de los Reyes & Mulinari 2005:93). 



 

 28 

5 Slutsatser  
 
5.1 Konstruktioner som bidrar till utanförskap 
Diskurser om kostnader och fokusen på pengar i inslagen indikerar på att den långdragna 
debatten om det är staten eller landstinget som ska stå för kostnader vid en eventuell 
lagändring om fri vård för ”papperslösa” kan fungera som en rökridå för att makthavarnas 
intressen går före mänskliga rättigheter. Ett förhalat beslutstagande på regeringsnivå 
legitimeras genom att partier inte kan enas om kostnadsfrågan om en lagändring om 
subventionerad vård till ”papperslösa” genomförs. Tolkningsrepertoarer som konstruerar 
”papperslösa” som om de kommer till Sverige för ekonomisk vinning och gratis vård, samt 
tolkningsrepertoaren om att ”’papperslösa’ blir fler och fler” kan relateras till diskurser om 
ökade vårdkostnader vid en lagändring. Nämnda tolkningsrepertoarer kan fungera 
legitimerande för makthavande politikers ovilja att ändra lagarna. Andra retoriska 
konstruktioner som kan fungera legitimerande för att ingen ändring sker i situationen är också 
att ministrar avsäger sig ansvarsfrågan för de livsvillkor som ”papperslösa” ställs inför i 
Sverige genom att explicit konstruera situationen som självvald. Som redan nämnts i 
teorikapitlet är det enligt stämplingsteorin politiska och ekonomiska motiv som styr de lagar 
och regler som gäller i ett samhälle, genom att retoriskt lägga ansvarsfrågan på ”papperslösa” 
individer fråntas uppmärksamheten från att det är samhällets lagar som försätter individerna i 
rättslöshet.  Processen sker i ett offentligt utpekande av utsatta individer i massmedia som 
”illegala”, stigmatiserande benämningar kan fungera legitimerande för sociala sanktioner mot 
”papperslösa” (Becker 1996:122-123). Analysen visar att användandet av begreppet ”illegal 
flykting” i artiklar och nyhetsinslag är flitigt, ”papperslösa” konstrueras som skyldiga till sin 
egen livssituation och som oberoende av det svenska samhället av makthavare. Att godta 
konstruktioner som stämplar en samhällsgrupp utan att problematisera det är det samma som 
att acceptera de värderingar som stämplingen bygger på enligt Becker (1996). Stämpling sker 
i en godtycklig process som är frikopplad från essentiella egenskaper hos den som blir 
bedömd. Bedömningen är avhängig maktrelationen mellan specifika grupper i bestämda 
situationer och den sker i social interaktion (ibid. s. 3-4). Ideologiska diskurser som 
stigmatiserar en samhällsgrupp och pekar ut vissa individer som roten till samhällsproblem 
fyller funktionen att avleda fokus från politiska och ekonomiska aspekter som är de egentliga 
orsakerna till marginalisering (Wetherell & Potter 1992:17). ”Skymningslandet” som 
Billström talar om i en artikel är ett direkt resultat av de rättigheter som förnekas 
”papperslösa” med stöd av svensk lagstiftning, inte ett resultat av flyktingars närvaro i landet.  
     
I analysen framkommer retoriska argument som framställer ”papperslösas” verklighet som 
parallell till den ”vanliga svenska” verkligheten utan detaljerade beskrivningar av 
”papperslösa” individers tillvaro. Konstruktionerna producerar en bild som indikerar att 
individer utan giltiga papper inte bor i det svenska samhället och därmed bidrar 
konstruktionen av ett ”parallellt Sverige” till att frigöra samhället ytterligare från ansvar i 
frågan. Samtidigt produceras en föreställd distans till både ”papperslösa” som grupp och även 
en rumslig distans till den levda verklighet som ”papperslösa” i Sverige. Konstruktionen av 
”vi och dom” i textmaterialet fungerar förfrämligande genom att reproducera kontrasterande 
bilder av ”papperslösa” och ”det svenska” där Sverige framställdes som solidariskt och 
generöst.  
 
Ekonomiska diskurser sätter humanitära behov i en kontext där medborgarskap är ett villkor 
för vård. Dessa diskurser bygger på tolkningsrepertoarer om föreställd nationell gemenskap 
och legitimerar att vissa exkluderas från den grundläggande mänskliga rätten till sjukvård. 
Enligt Burr (2005) är rådande diskurser i samhället intimt kopplade till sociala praktiker och 
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institutioner, de subjektspositioner som blir tillgängliga för ”papperslösa” genom 
tolkningsrepertoarer som positionerar individer som ”olagliga” påverkar livsvillkor (ibid. s. 
75-76).   
 
Den visuella symboliken i bild ger indikationer på skilda subjektspositioner som lämnas 
öppna för subjektiva tolkningar som för tankarna till offer eller förövare. I kombination med 
ordval som ”illegal” och språkliga konstruktioner som bygger på exempelvis diskurser om 
kostnader alternativt utsatthet, lämnas frågan öppen hur visuell symbolik påverkar 
subjektspositioner som blir tillgängliga för ”papperslösa”. Enligt Becker (1996:33) leder 
social stämpling av individer på grund av det som uppfattas som brott mot samhällets regler 
till konstruktionen av att individerna i fråga är ”annorlunda” från ”oss”. Anonymiteten i bild i 
samverkan med språkligt innehåll i artiklar och inslag kan bidra till stigmatisering och 
diskurser om ”vi och dom” i ”separata verkligheter. 
 
Vuxna och barn konstrueras enligt olika tolkningsrepertoarer: i sammanhang där barns 
situation lyfts fram är utsattheten och otryggheten mer central. Det talas om ”de papperslösa, 
gömda flyktingbarnen” som indikerar på att de har blivit gömda av sina vårdnadshavare - 
individer som ministrar explicit konstruerar som ansvariga för sin rättslösa situation i Sverige. 
I kontexter som rör vuxna ”papperslösa” finns en tendens att konstruera situationen i 
rättslöshet som ett aktivt val och ”skapad” av individerna själv, medan barn konstrueras som 
offer för föräldrarnas val. Konstruktioner som skuldbelägger ”papperslösa” vuxna för 
situationen kan också bidra till att avleda uppmärksamheten från att det är samhällets lagar 
som orsakar barnens utsatthet, samt stigmatisera vuxna ”papperslösa” ytterligare (Becker 
1996:34). Det som Brune (1998) kallade för ”den tudelade andre” där barn konstruerades som 
det ultimata ”goda offret” i studien från 1993 förekom även som ett mönster i denna analys.  
Det förekommer indikationer på objektifiering av ”papperslösa” kvinnor som offer, 
konstruktionerna i texturvalet tenderar att dölja samhällets roll i berättelser om deras situation.   
 
5.2 Godtycke, makt och motmakt 
Analysen visar att otydligheter i ansvarsfrågan och i lagstiftningen kan leda till okunskap på 
exempelvis sjukhus där enskild sjukvårdspersonal gör bedömningar av ”papperslösa” 
individers vårdbehov. Möjligheten till godtycke kan kompromissa ”papperslösa” individers 
rättigheter, vilket också knyter an till Becker (1996) då sociala sanktioner är avhängiga 
individers värderingar, en vilja att ”se mellan fingrarna” eller verkställa regler sker selektivt 
beroende på inblandade individer och situation (ibid. s. 12-13, 130-133). Enligt 
konstruktionerna i massmedia har vårdpersonal en potentiell maktposition på liv och död i 
vardaglig interaktion med patienter som saknar giltiga papper. Analysen visar även att lärare 
och rektorer har möjlighet att avgöra om barn som aldrig varit i en asylprocess ska få gå i 
skolan eller ej. I regel lämnar makthavande politiker frågor om mänskliga rättigheter implicita 
i textmaterialet, alternativt talar de om saken i vaga ordalag utan att utveckla sina svar. 
 
I kontexter där ”papperslösa”, politisk opposition, biståndsorganisationer och internationella 
organ som FN och PICUM uttalar sig tas diskriminering och rättslöshet upp explicit: 
humanitära intressen styr dessa konstruktioner av situationen. Analysen av urvalet visar dock 
tendenser på att då humanitära diskurser dominerar innehållsmässigt i nyhetsrapporteringen, 
ger ordval och symbolisk meningsuppbyggnad i rapporteringen en vag bild av ”papperslösas” 
konkreta livsvillkor. Att osynliggöra förhållanden kan ses som en politisk handling, 
förbiseende är ett redskap i reproduktionen av maktpositioner i samhället (de los Reyes & 
Mulinari 2005:83, 93). 
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 I rapporteringen om frivilligorganisationernas kliniker konstrueras de som ”hemliga”, 
formuleringarna kan föra tankarna till en skum verksamhet när organisationerna i själva 
verket vill öka kunskapen allmänheten och informera om att det inte är olagligt att ge vård till 
individer utan uppehållstillstånd. Ett annat mönster i analysen är rapporteringen om ett ökat 
antal flyktingar och luddigt formulerade beskrivningar av exempelvis individers behov av 
skydd i Sverige. Det förekommer även konstruktioner av frivilligorganisationernas 
mottagningar som ”ett sorts Landsting för gömda flyktingar” som kan fungera som 
legitimerande för att fri sjukvård inte ges till ”papperslösa” inom tolkningsrepertoarer som 
bygger på välfärd och ordinarie sjukvård. Att i kontrast lyfta fram detaljer om ”skänkta 
möbler och mediciner” samt vårdpersonal som jobbade gratis för att hjälpa ”skaror” av 
vårdbehövande utgör implicita positiva konstruktioner av ett solidariskt och barmhärtigt ”vi” 
som hjälper ”de andra” (Wetherell & Potter 1992:24). Frågan är om inte massmedias 
konstruktion av biståndsorganisationers arbete fungerar rättfärdigande till att ”papperslösa” 
utesluts från rätten till vård i och med den vinkling som innehållet ges genom ordval och 
redigering som bygger på positiva identifieringar med ”det svenska” och stigmatiserar 
”papperslösa” som ”illegala”. 
 
I kontexter där ”papperslösa” individer intervjuas framträder mönster som tyder på 
individernas nödvändighet att förklara och rättfärdiga närvaron i landet. Dels genom att 
berätta om rädsla och svårigheter, men också genom att betona att man arbetar och betalar 
skatt. Det kan ses som motmakt till ett outtalat ifrågasättande till orsakerna för individernas 
vistelse i Sverige som diskurserna om pengar och samhällskostnader utgör. Behovet att skapa 
motsatsberättelser som problematiserar samhällets roll i situationen bygger på rättslöshet, hårt 
arbete och människovärde.  
 
Sammanfattningsvis utgår de olika diskurserna som förs i texturvalet från skilda 
tolkningsrepertoarer beroende på vem det är som uttalar sig och i vilken kontext. Humanitära 
diskurser konstrueras i konflikt med ekonomiska diskurser. Enligt Burr (2005:76-77) är 
diskurser kopplade till strukturer och sociala praktiker i samhället och det ligger i 
makthavande gruppers intresse att bestämda diskurser får ”sanningsstämpel” framför andra. 
Motdiskurser som skapar alternativa subjektspositioner för individer vars rättigheter 
kompromissas i samhället visar på att makt inte är absolut, utan väcker motstånd. De olika 
konstruktionerna ger en tvetydig bild av Sverige: dels som en fristad som individer flytt till 
och betraktar som ett hem, men även en stat som förvaltar över välfärden och förnekar vissa 
människors mänskliga rättigheter.  
  
5.3 Sociala konsekvenser 
Konsekvenserna av massmediala diskurser vars tolkningsrepertoarer kan fungera 
legitimerande av exkluderande sociala praktiker hos regering, myndigheter och sjukvård är att 
individer som lever ”papperslösa” i Sverige marginaliseras. Det leder till segregering och 
klassklyftor i samhället när vissa utnyttjas på arbetsmarknaden, förnekas fri vård och rätt till 
utbildning. Wetherell och Potter (1992) menar att diskursiva ideologiska teman i argument 
och representationer som förmedlas genom meningsfulla mönster i konstruktioner av ”de 
andra” utgörs av det som tas för givet i ett samhälle, det självklara definierar samhället och 
dess kultur. Det är de ideologiska diskurserna som anger vilket politiska agerandet som anses 
legitimt och vad som uppfattas som samhällsutveckling samt med vilka medel den 
utvecklingen ska åstadkommas (ibid. s. 1).  De representationer som bygger på diskurser om 
”vi och dom” i det analyserade textmaterialet kan bidra till att kategorisera ”papperslösa” som 
en isolerad grupp som existerar oberoende av övriga samhället, som istället för att ta ”det 
enda alternativet” efter ett avslag och återvända till sina ursprungsländer, har själv valt att 
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stanna i Sverige. Retoriken att lyfta fram ekonomiska frågor i massmedia och tona ner den 
utsatthet som gömda lever under i Sverige samt de förhållanden som råder i 
ursprungsländerna kan fungera legitimerande för ”papperslösas” livsvillkor och att 
kränkningarna av mänskliga rättigheter kan fortsätta med stöd av Sveriges lagstiftning. Att 
konstruera situationen som immigranters individuella problem och positionera ”papperslösa” 
individer som ansvariga för sin livssituation fyller funktionen att frigöra samhället från ansvar 
och delaktighet i de livsvillkor som människor tvingas leva under som gömda i Sverige. 
Konsekvensen av det är i så fall att massmedias konstruktioner bidrar till ”papperslösas” 
sociala utanförskap. Som det framkom i kapitel tre avgörs livsvillkoren av samhällets 
lagstiftning och enligt Beckers (1996) stämplingsteori, existerar, påverkar och formas 
samhällsgrupper i relation till varandra – de existerar inte oberoende. Analysen av 
konstruktioner i texturvalet visar att ”papperslösas” utanförskap skapas i en social process där 
omvärldens agerande är avgörande för individers möjligheter och rättigheter. Genom det 
offentliga ”utpekandet” som sker i massmedia av ”papperslösa” stämplas individer utan 
giltiga papper som en homogen grupp (ibid. s. 8-9). Kategoriseringen av ”papperslösa” enligt 
tolkningsrepertoarer som ”illegala” kan bidra till social marginalisering och förhindra 
individer ytterligare från att leva det liv som är öppet för andra i samhället. På grund av de 
begränsade sociala möjligheterna tvingas den som utesluts socialt att finna alternativa sätt att 
klara sig på - alternativ som i ”papperslösa” individers fall konstruerades som en självvald 
”Twilight Zone” av makthavande politiker (Becker 1996:34-35).  
 
Konkreta exempel på konsekvenser för den enskilde är ganska frånvarande i texturvalet,  
genom konstruktioner av motmakt framkommer det onödiga själsliga och fysiska lidande som 
individer utsätts för utan rätt till vård. Vad händer med förtroendet för det svenska samhället 
när individer nekas vård på liv och död, eller skuldsätts då uppehållstillståndet kommer? 
Socioekonomiska konsekvenser i form av skulder utgör en exkluderande mekanism och 
försvårar etableringen i samhället, vilket leder till segregation. Enligt Becker (1996) är graden 
av delaktighet i samhället avgörande för att bryta utanförskap. ”Papperslösas” situation är ett 
resultat av processer i social interaktion där olika möjligheter till etablering är kopplade till 
strukturella och institutionella faktorer som i sin tur är avhängiga varandra. Ett konkret 
exempel är skulder från vårdkostnader hos kronofogden som stänger dörrarna för den enskilde 
att få banklån, hyreskontrakt och telefonabonnemang när uppehållstillståndet kommer (ibid. s. 
35).   
 
Konstruktioner som framställer barn som gömda av sina föräldrar pekar retoriskt ut 
föräldrarna som skyldiga till att barnen lever under rättslösa förhållanden, dröjande 
lagförändringar vittnar om att ”papperslösa” barns rättigheter trots diskurserna om utsatthet är 
lågt prioriterade av makthavare och konsekvensen är att diskriminering sker genom 
passiviteten att agera i barnens sak (de los Reyes & Mulinari 2005:118). Ett konkret exempel 
på det är att mödravård varken omfattas i akut vård eller inom lagen om alla barns rätt till 
vård. Analysen av texturvalet visar att det drabbar barns hälsa i högsta grad och leder till 
onödiga komplikationer och lidande för både barn och mor vid okontrollerade graviditeter.  
 
Analysen av konstruktionerna som bygger på motmakt lyfter fram att marginaliseringen 
drabbar hela samhället när vissa individers mänskliga rättigheter kränks. Den demokratiska 
värdegrunden att alla människors lika värde ska respekteras faller när sjukhus enligt 
lagstiftningen väntas särbehandla vissa patienter. Att mänskliga rättigheter sätts som 
självklara i en medborgerlig kontext i massmedia bygger på ideologiska föreställningar om 
nationell gemenskap. Sjukvård som ett privilegium för vissa konstrueras som självklart i 
diskurser som bygger på samhällskostnader och ekonomi. Genom att sammanlänka svenska 
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makthavares ställning till den historiska postkoloniala bakgrunden som lagt grunden för 
samtida politiska och ekonomiska diskurser kring migration i västvärlden, öppnas en djupare 
förståelse för globaliseringens betydelse för de ojämlika maktförhållanden som råder 
nationellt. Att sätta det historiska och globala i samband med det som sker i Sverige är 
nödvändigt för att kontextualisera orättvisor i tid och rum. Strukturella, institutionella och 
individuella sammanhang har lett till historiskt specifikt maktutövande där föreställningar om 
välfärden har anknytningar till exkluderande mekanismer mot ”dom” (de los Reyes & 
Mulinari 2005:76-77, 85). ”Papperslösa” individers situation är inte ett isolerat fenomen som 
uppstått på grund av individers migration, utan hänger ihop med både västerländska staters 
och Sveriges politiska och ekonomiska agerade i världen. Enligt den teoretiska definition av 
ideologi och makt som uppsatsens analys utgått ifrån är det möjligt att argumentera att de 
konstruktioner av situationen och olika typer av kategoriseringar av ”vi och dom” som 
förekommer i svensk massmedial diskurs bidrar till de sociala konsekvenserna som drabbar 
”papperslösa” individer och samhället i bemärkelsen att konstruktionerna fungerar 
legitimerande för situationen. 
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6 Avslutande diskussion 
 
6.1 Ansvarsfrågan - ett sätt för samhället att slå ifrån sig? 
Frågan om ansvar har gått som en röd tråd genom analys och resultat, den offentliga debatten 
tycks ha fastnat i diskurser om kostnader, där pengar konstrueras som den centrala frågan. Det 
överskuggar humanitära behov och individers kränkta rättigheter. Det är makthavande 
politiker som för de exkluderande diskurserna vilket tyder på att de har ett vinstintresse i att 
vidmakthålla orättvisorna (Wetherell & Potter 1992:7). När arbetet med denna uppsats 
inleddes var inte ”papperslösa” individers rätt till vård lagfäst, som analysen visat har 
riktlinjer om rätten till akut vård mot betalning tillämpats. De orättvisor som ligger som grund 
för denna studie lagfästes i riksdagen den 21/5-2008, vilket understryker studiens 
samhällsrelevans och nödvändigheten till ökad medvetenhet om de sociala konsekvenser som 
marginaliseringen leder till både för ”papperslösa” individer som exkluderas och för 
samhället. Uppsatsarbetet har väckt starka känslor hos mig själv och viljan att belysa och 
kritisera de sociala orättvisorna som ”papperslösa” ställs inför i Sverige har varit en drivkraft 
bakom uppsatsen. Riksdagens beslut som i princip kom i skrivande stund bekräftar att 
makthavande politikers ekonomiska intressen har företräde framför humanitära behov, det är 
ett faktum att Sverige idag särskiljer vissa individers rättighet till hälsa med stöd av 
lagstiftningen. Det rör sig inte om att Sverige ska bedriva välgörenhet genom att ge fri vård 
till ”papperslösa”, att leva upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen handlar om 
grundläggande demokratiska värden och frågan berör hela samhället. Jag är medveten om att 
min analys av textmaterialet är ett av många möjliga, men förhoppningsvis gör mina 
teoretiska tolkningar och slutsatser av diskurserna som framkom i det empiriska materialet 
rättvisa till de frågeställningar som uppsatsens syfte är att belysa. De diskursiva mönster som 
framkom i min analys visar på likheter mellan tidigare forskning kring konstruktioner av 
flyktingar och minoriteter i massmedial diskurs, både inom Sverige och internationellt: 
ideologiska föreställningar om ”vi och dom” används legitimerande i diskursiva 
konstruktioner som problematiserar ”de andra”. Utöver de konsekvenser som kränkningar av 
mänskliga rättigheter har för drabbade individer och demokratin i Sverige leds tankarna till 
hur språk och subjektiv mening som förmedlas i massmedia influerar till olika sociala 
handlingar på individnivå, vilka signaler sänder massmediala konstruktioner om 
”papperslösa” och situationen till mottagare? 
 
6.2 Förslag på fortsatt forskning  
Studien har väckt många nya frågor. Det är sociologiskt relevant med fortsatt forskning om 
hur stämpling i massmedia och villkorade mänskliga rättigheter påverkar individer som lever 
utan giltiga papper i Sverige, vilka konsekvenser får positioneringarna för individens 
identitet? Hur påverkar livsvillkoren individen och relationen till omgivningen? Som tidigare 
forskning visar är massmedia förmodligen den enda informationskällan som många har till 
”papperslösas” tillvaro. Enligt Wetherell och Potter (1992:2) internaliseras sociala diskurser 
av individer och upplevs som om de är en del av vår subjektiva identitet. Hur influeras 
mottagarens värderingar och uppfattningar av innehållet i massmedial diskurs? 
Receptionsstudier skulle vara mycket intressanta för att se hur tittare/läsare tolkar 
konstruktioner om ”papperslösa” i massmedias. Denna studie utgår ifrån att individen är 
handlingskraftig och aktiv i konstruktionen av verkligheten, vilka bilder väcker 
nyhetsrapporteringen hos den enskilde och vilka sociala praktiker kan den tänkas leda till i 
vardaglig interaktion? En receptionsstudie är sociologiskt relevant, konstruktionerna i denna 
studie visade på möjligheter till godtycke i enskilda bedömningar av exempelvis 
”papperslösas” vårdbehov eller rätten till skolgång. Hur fungerar rollövertagande baserat på 
massmedias rapportering?  
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