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Abstract 

In the spring of 2011 a Bamse magazine was launched addressing the asylum-seeking children in 

Sweden. It was the Migration Board and Egmont Kärnan AB, which through a partnership used 

Bamse to explain the asylum process for asylum-seeking children. The project was called 

directional information to asylum-seeking children. A few weeks after the publication of the Bamse 

magazine media noted the magazine and then the criticism started drizzling. 

  The media reactions to the Bamse magazine were deeply critical. Journalists who 

drew attention to the discourse picked out pieces from the magazine to highlight the sensitive 

parts of the asylum process that were figured. This resulted in sharp criticism against the 

Migration Board, Egmont Kärnan and the Bamse magazine regarding their decision to publish a 

magazine which, according to media does not reflect the reality of what many of the asylum-

seeking children have.  

  The purpose of this study is to investigate the cooperation between the Migration 

Board and Egmont Kärnan. Its purpose also lies in the possibility of power media has to 

influence the discourse. The study was conducted through interviews and then goes on to a 

discourse analysis of the media reporting in connection with the publication of the Bamse 

magazine.  
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1 Inledning  

 

Det är ingen stor nyhet att det ofta stormar kring Migrationsverket. Det är troligtvis inte heller 

någon som märkbart skulle höja på ögonbrynen om man påstod att det ofta är negativa skrivelser 

kring denna statliga myndighet. Men när vår älskade lilla björn Bamse ingick ett samarbete med 

Migrationsverket som resulterade i en tidning riktad till asylsökande barn, blev det ramaskri. Inte 

för att allmänheten ansåg att björnen är vår alldeles egna svenska egendom, utan med anledning 

av den bild Bamse målade upp. 

 I april 2011 lanserade Migrationsverket och Egmont kärnan en Bamsetidning som 

riktade sig till asylsökande barn. Tanken var att använda tidningen som informationsmaterial där 

vuxna skulle få hjälp att förklara asylprocessen för barn mellan 5-12 år. Enligt Migrationsverket 

gjordes detta för att de ansåg det nödvändigt att samtala med barnen om processen för att den 

ska fungera väl för alla inblandade, de asylsökande barnen, föräldrarna samt handläggarna på 

Migrationsverket. Informationsmaterialet har tagits fram med hjälp av fyra olika 

hjälporganisationer, Rädda Barnen, Röda Korset, Individuell människohjälp, och BRIS.1  

 Detta samarbete kan verka relativt oproblematiskt men här går meningarna isär. 

Den kritik som uppdagades av media i samband med lanseringen av tidningen blev högljudd. 

Rubrikerna löd att Bamse har sålt ut sig till högstbjudande. Journalisten Mattias Elftorp startade 

debatten i media genom en artikel i Helsingborgs Dagblad den 18 Maj 2011. Där kritiserades 

Bamsetidningen och Mattias Elftorp skrev att det var en ”retuscherad bild av verkligheten”2. 

Enligt både Migrationsverket och referensgruppen finns det ett behov av bättre och tydligare 

information till asylsökande barn, frågan är dock om detta samarbete var ett steg i rätt riktning. 

Bamse har letat sig in i många hem och har under 28 år varit en älskad favorit. Det är med 

anledning av detta som jag valt att behandla samarbetets problematik i min uppsats.     

 

 

                                                           
1
 http://www.migrationsverket.se/info/3850.html Besökt 29/11-2011 

2
 Elftorp, Mattias, Världens dummaste björn, Helsingborgs dagblad, 18/05-2011 

(http://hd.se/kultur/2011/05/18/varldens-dummaste-bjorn/) Besökt 29/11-2011 

http://www.migrationsverket.se/info/3850.html
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1.1 Syfte och frågeställning 
Jag har valt att skriva om samarbetet mellan Migrationsverket och Egmont kärnan (tidigare 

Bamseförlaget) och den problematik som uppstod när Bamse skulle förklara asylprocessen för 

barn. Lanseringen av denna Bamseupplaga ledde till stark kritik från journalister och 

mediekommunikatörer riktat mot Migrationsverket och Bamsetidningen.  

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för medias makt att påverka människors 

uppfattning och medias möjlighet att styra över diskursen. Intressant är också hur 

Migrationsverket och media skiljer sig i uppfattningen om hur bra materialet fungerar i 

förhållandet till syftet.   

  Jag kommer även att behandla barnens perspektiv, vilket i detta fall har resulterat i 

en underfråga som handlar om huruvida Bamsetidningen fungerar som bra informationsmaterial 

för att förstå den situation de befinner sig i och om detta fungerar i en linje med barnets bästa i 

tankarna.  

Min huvudfråga blir:  

Vad ville migrationsverket få fram med samarbetet, och hur tolkade sedan media slutprodukten?  

Mina underfrågor är: 

Fungerar detta som lämpligt informationsmaterial till de asylsökande barnen? Vilka dilemman framkommer i 

debatten?     

1.2 Avgränsningar 

För att möjliggöra denna uppsats har jag varit tvungen att avgränsa mig till det primära i min 

frågeställning, vilket är intentionen med tidningen samt medias reaktion. Jag har inte läst in mig 

på psykologi och utvecklingsforskning och kommer därmed inte att grunda mina resonemang på 

barns förståelse, utan om Bamsetidningen i efterhand fungerar för de asylsökande barnen. 

Tidigare forskning om asylsökande barns förståelse för situationen de befinner sig i finns i form 

av en magisteruppsats som skrevs av Helene Ekdahl i samband med framställningen av den 

nämnda Bamsetidningen.3 I magisteruppsatsen diskuterades asylsökande barns möjlighet att 

komma till tals på Migrationsverket och behovet av informationsmaterial. Jag kommer inte att gå 

närmre in på denna aspekt. Min forskning komplettera den tidigare forskningen genom att 

                                                           
3
 Ekdahl, Helene, Barnperspektiv – Information till asylsökande barn och deras rättighet att komma till tals på 

Migrationsverket, Magister, Malmö Högskola, 2010  
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fokusera på resultatet av samarbetet och hur Bamsetidningen i efterhand tolkades. 

Magisteruppsatsen av Helene Ekdahl är således inte ett primärmaterial, utan ett sekundärmaterial 

som endast har använts för att stärka ett fåtal av mina antaganden. Det finns många intressanta 

spår att följa upp inom ämnet, men det får lämnas till vidare forskning.    

1.3 Teoretiska utgångspunkter samt begrepp 
Kommunikation är sällan neutral. När man som journalist kommunicerar genom sina artiklar sker 

det mer eller mindra alltid ett urval av fakta, perspektiv och vinklar. Samhällen i sin tur formas 

genom kommunikativa processer och därigenom är media en stor bidragande faktor. Mediernas 

bild är således en ofullständig bild av verkligheten. Enligt Jesper Strömbäck kan journalister välja 

vad de vill gestalta och beroende på hur man väljer att uttrycka sig kan man påverka läsarens 

intryck. I dagens samhälle är det svårt att tänka sig ett samhälle utan medier, det är genom dessa 

många får stora delar av sitt informationsflöde och bildar sina åsikter. Genom detta finner vi att 

media idag innehar en form av makt som är väldigt betydande ute i samhället.4  

Makt begreppet är ett värdeladdat begrepp som kommer att fungera som en 

utgångspunkt för diskussionen genom uppsatsen. Det är utifrån Strömbäcks teori kring medias 

påverkan i samhället jag primärt kommer att utföra undersökningen.  

 I andra delen under kapitel 3 kommer jag även ta intryck av Marianne Winter 

Jørgensen och Louise Philips teori kring diskursanalys. Denna teori använder jag mig av för att på 

ett adekvat sätt ha möjlighet att analysera medias tolkning av samarbetet mellan Migrationsverket 

och Egmont kärnan. Diskursanalysen bygger på en språkfilosofi som hävdar att ”vårt tillträde till 

verkligheten alltid går genom språket”5. Winter och Philips menar att vi med hjälp av språket 

skapar en representation av verkligheten, som förutom att enbart spegla den existerande 

verkligheten även bidrar till att skapa den.6 

 Maktbegreppet är också en central del i diskursanalysen. Diskurser bidrar till att 

skapa de subjekt vi är och de objekt vi kan veta något om, vilket leder till hur den sociala världen 

konstitueras. Enligt Michel Foucaults diskursanalytiska undersökningar kom han fram till att 

makt har ett starkt förhållande till kunskap vilket formade en teori om att det är genom 

makten/kunskapen som vår sociala omvärld skapas, där objekt skiljs åt samt får relationer till 

varandra.7 Jag kommer således att utgå från teorin att makt inte är något man utövar över andra, 

                                                           
4
 Strömbäck, Jesper, Makt, Medier och samhälle, 2009, s. 9-10 

5
 Winter, Jørgensen, Marianne och Philips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, 2000, s. 15 

6
 Winter, Jørgensen, Philips, 2000, s. 15 

7
 Winter, Jørgensen, Philips, 2000, s. 20-21 
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utan att det är det som frambringar det sociala livet. ”Det är makten som frambringar den 

kunskap vi har och våra identiteter och de relationer vi har till varandra som grupper eller 

individer”8.  

 Diskursanalysens teori går hand i hand med specifika metoder för analys där 

språket spelar en aktiv roll. Därmed spelar de även en aktiv roll i den sociala och kulturella 

förändringen. Diskursteorin syftar till att skapa en förståelse för det sociala livet som en diskursiv 

konstruktion där man kan analysera sociala fenomen genom det diskursanalytiska verktyget.9 Jag 

ska använda mig av detta verktyg för att undersöka hur vi skapar verkligheten, och analysera hur 

olika aktörer i media använder sig av sin makt för att göra sin bild av samhället gällande.           

1.4 Metod och material 

 För att ha möjlighet att besvara frågeställningen kommer en kort redovisning av 

Bamsetidningens bakgrund och tillkomsthistoria, vilken åldersgrupp tidningen riktar sig till, samt 

vilka bakomliggande orsaker som möjliggjort samarbetet. Bamsetidningen är således en del av 

mitt primärmaterial. Därefter kommer en redovisning av det intervjumaterial som innefattar 

intervjuer med den person från Migrationsverket som ledde projektet samt med en person från 

den referensgrupp som arbetat aktivt med arbetet kring framställningen av tidningen. Även 

Bamseförlagets VD Ola Andréassons tidigare kommentarer, i samband med intervjuer angående 

kritiken från media, kommer att redovisas. Utifrån detta kommer första delen att mynna ut i en 

kort granskning av intervjumaterialet för att få en tydligare bild av samarbetet innan jag börjar 

analysera medias framställning av tidningen.  

 För att på bästa möjliga sätt komma åt att besvara min frågeställning använde jag 

mig utav en metod kombination. Jag kombinerade intervjumetoden med diskursanalys för att på 

den vägen finna ett primärmaterial som jag kunde grunda mina antaganden på. Detta valde jag då 

det inte tidigare gjorts studier om själva samarbetet mellan Migrationsverket och Egmont kärnan, 

och på så vis fanns väldigt lite trovärdigt material att få tag på. För att kunna genomföra 

uppsatsen var jag tvungen att avgränsa intervjudelen till det jag ansåg var nödvändigt för att få en 

bra grundförståelse kring problematiken. Detta beror på den tidsmässiga begränsningen och en 

svårighet att komma i kontakt med fler personer i referensgruppen.  

När jag studerade olika intervjutekniker inspirerades jag mest av Annika Lantz bok 

”Intervjumetodik”, som tar upp tre former av intervjuteknik: Standardiserad, ostandardiserad och 

                                                           
8
 Winter, Jørgensen, Philips, 2000, s. 45 

9
 Winter, Jørgensen, Philips, 2000, s. 47  
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semistandardiserad. Den metod jag valt att arbeta med är den semistandardiserade 

intervjutekniken. Jag valde den för att det lämnas bättre utrymme för följdfrågor än i den 

standardiserade intervjutekniken, samt eftersom den semistandardiserade intervjutekniken ger 

större möjlighet för en djupare förståelse. Den ostandardiserade intervjutekningen valde jag bort 

då jag fortfarande ville ha en form av struktur och möjlighet att styra intervjun för att få svar på 

de frågor jag var intresserad av. Jag har således använt mig utav Lantz semistrukturerade 

intervjumetod för att få fram diskussionens centrala delar genom att genomföra kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med personer som var engagerade i beslutsprocessen kring 

skapandet av tidningen. Med kvalitativ intervjumetod fokuserar man på en eller flera personers 

uppfattningar och erfarenheter, vilket gör att det fungerar väl för denna uppsats genom att gå på 

djupet av frågan. Valet av metod grundar sig i en avgränsning av vad som är viktigt för uppsatsen 

och jag har valt intervjuer för att fördjupa min kunskap i det väsentligt för uppsatsens innehåll.10 

Syftet med intervjun är således att skapa en bättre förståelse för processen kring skapandet av 

tidningen och öka värdet av grundförståelsen för att sedan kunna knyta an till min teoretiska 

utgångspunkt.  

 Jag har valt att genomföra en intervju med Migrationsverkets huvudansvariga för 

Bamseprojektet, Anneli Kungsman-Persson. Jag valde Anneli med anledning av, som jag 

uttryckte i stycket ovan, att få fördjupad kunskap i tidningsprocessens tillkomst för att på så vis få 

bättre möjlighet att besvara frågeställningen på ett adekvat sätt. Jag ville även få en inblick i 

arbetet kring tidningen för att sedan kunna studera medias tolkning från ett mer medvetet 

perspektiv. Ytterligare en viktig del i urvalet av intervjupersonerna, rörde vem som på bästa sätt 

kunde besvara vart barnens perspektiv fanns med i bilden. Detta var också en anledning till 

varför Röda Korset var en viktig del i mina intervjuer, då jag hade svårighet att få kontakt med 

ytterligare personer som ingick i projektets referensgrupp.     

Kontakten med Röda Korset var viktig då de var en av de organisationer som 

agerade som en del av den referensgrupp som Migrationsverket och Egmont kärnan samarbetade 

med när de tog fram Bamsetidningen. Jag valde att intervjua Röda Korset för att få deras 

perspektiv och kunskap för att sedan jämföra mot Migrationsverket syn. Jag ville även få inblick i 

Röda Korsets kunskap kring frågor gällande barn och barnens perspektiv, för att på så vis kunna 

svara på min underfråga.   

 I andra delen av uppsatsen har jag valt att använda mig av diskursanalys för att 

kunna titta på medias gestaltning i tidningar och även på två bloggar inom loppet av tre dagar. De 

                                                           
10

 Lantz, Annika, Intervjumetodik, 1993, s. 30-31 
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verktyg jag lånat från diskursanalysen är språkets betydelse för analysen. Jag har även använt mig 

av teorin om makt och hur olika aktörer använder sig av den, vilket väckte funderingar hur det 

fungerar för att påverka den sociala och kulturella förändringen. Detta gav mig ett bra sätt att 

genomföra min analys. Jag har sökt igenom ett större material och valt ut delar med ett innehåll 

som var intressanta för vidare analys och för besvarning av min frågeställning. Jag har valt att 

fokusera på den första artikeln som skrevs av Mattias Elftorp i HD den 18 Maj 2011 för att sedan 

titta på ytterligare tre artiklar och två blogginlägg som skrevs till följd av den först nämnda 

artikeln. Många av de artiklar jag läste igenom hade en kritisk ståndpunkt kring samarbetet mellan 

Migrationsverket och Egmont. Jag gjorde därför ett urval genom att plocka ut några av de första 

artiklarna som skrevs för att få så hög originalitet som möjligt. Mitt val var viktigt även med tanke 

på validitet och trovärdighet för att skapa en bra forsknings grund. Därför har jag utgått från de 

stora nyhetstidningarna, med den första artikeln som utgångspunkt. 

  Jag startade uppsatsen med en tanke om att göra en diskursanalys på medias 

reaktion på Bamsetidningen, då mitt intresse väcktes när jag följde debatten i våras. När jag 

började skriva insåg jag ganska snart att jag behövde förtydliga bakgrunden av diskursen genom 

att undersöka Migrationsverket och Egmonts intention. Då det inte finns någon tidigare 

forskning som primärt riktar sig till intentionen mellan Migrationsverket och Egmont utan främst 

behovet av informationsmaterial, valde jag att utvidga min metod genom att kombinera med 

intervjumetoden. Det kändes som ett självklart val, men nu i efterhand inser jag att det var 

betydligt mer arbete än vad jag först trott. Jag blev tvungen att avgränsa mig ännu mer för att få 

tiden att räcka till, vilket resulterade i att alla frågor jag fann intressanta inte kunde besvaras.      

 Ytterligare ett problem med den diskursanalys jag genomfört är den ensidiga 

debatten. Jag hade svårt att hitta någon journalist eller debattör som uttalat sig positivt om 

tidningen. Många journalister skrev liknande artiklar vilken resulterade i en svårighet att göra en 

jämförelse mellan dem. Kombinationen med intervjumetoden gjorde även att det blev svårt att 

förhålla sig neutralt i frågan då jag fick en bra kontakt och förståelse från personerna jag 

intervjuade. Jag fick en tydlig känsla av hur engagerad Anneli Kungsman-Persson var i detta 

projekt. Detta resulterade i att det blev svårt att styra intervjun i den riktningen jag ville, och 

belysa frågorna jag ville, då Anneli ville få fram alla de tankar media aldrig såg. Resultatet av 

intervjun var förmodligen en kombination av ett eget intresse, min oerfarenhet kring 

intervjuteknik samt det faktum att intervjun gjordes på telefon vilket gör det svårare då man inte 

har ögonkontakt och ser kroppsspråket på personen man intervjuar. På så vis får man inte lika 

lätt en känsla av den personen man intervjuar, som om man hade suttit mitt emot varandra.    
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2 Bakgrund 

Bamse skapades av Rune Andréasson den 11 september 1962, men det var inte förrän i januari 

1973 det första numret av serietidningen Bamse kom i tryck.11 Bamse var i grunden en 

äventyrstidning, men blev successivt mer och mer känd för att ta upp viktiga rättvisefrågor 

rörande barn. Under tiden utvecklade tidningen en allt mer moralisk riktlinje med ofta citerade 

budskap som till exempel ”många små svaga tillsammans kan besegra den starke”.   

2.1 Hur samarbetet blev till  

Intentionen från Migrationsverket och Egmont var att skapa ett informationsmaterial som riktade 

sig till asylsökande barn. Materialet togs fram genom ett projekt som medfinansierats av 

Europeiska flyktingfonden och under tidens gång har migrationsverket dessutom samarbetat med 

en rad frivilligorganisationer, som jag nämnde i min inledning. Detta tog form i en specialskriven 

Bamsetidning som riktade sig till barn mellan 5-12 år, samt två broschyrer som riktade sig till de 

lite äldre barnen (Broschyrerna är inte intressanta för denna uppsats då de inte utstått samma 

kritik som Bamsetidningen).12   

 När Migrationsverket tillsammans med Egmont tog fram materialet gjorde man det 

i syfte att öka barnens förståelse för asylprocessen genom att förklara centrala delar i processen. 

Migrationsverket var noga med att påpeka att Bamsetidningen inte var ett inlägg i den 

asylpolitiska debatten, även om det är nog så viktigt att diskutera asylpolitik. 

2.2 Bamsetidning riktad till asylsökande barn – innehåll 

För att ge en inblick i tidningens innehåll kommer en kort redovisning av tidningen. 

Bamsetidningen syftar till att nå ut till de asylsökande barnen genom att förklara hur 

asylprocessen fungerar. Detta gör Bamsetidningen genom en berättelse om två asylsökande barn, 

kaninen Mim och grävlingen Meles. De båda barnen söker asyl med sina respektive familjer, med 

skillnaden att Mims familj kommer från ett land i krig. Meles familj däremot upplever att de 

tillhör en grupp som är diskriminerade i sitt hemland och levde därför i social misär. Man får följa 

de båda familjerna från det att de får träffa Bamse för första gången. Bamse räddade Mims familj 

från en båt som var fast ute på havet efter en flera dagars lång färd. När de möttes berättade Mim 

att de flytt från krokodilerna som invaderat deras land och bränt ner deras by. Bamse låter dem 

stanna hos honom och hans familj och hjälper familjen att komma i kontakt med 

                                                           
11

 http://www.bamse.se/bamsefakta/rune-andr%C3%A9asson.aspx Besökt 29/11-2011 
12

 http://www.migrationsverket.se/info/3850.html Besökt 1/12-2011 

http://www.bamse.se/bamsefakta/rune-andr%C3%A9asson.aspx
http://www.migrationsverket.se/info/3850.html
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Migrationsverket. På Migrationsverket får man följa deras första samtal och en förklaring av vad 

som kommer att ske.    

När Mim börjar skolan träffar hon Meles, ett annat barn som söker asyl 

tillsammans med sin familj. Där förklarar Meles att hans pappa inte fick jobb för att arbetsgivaren 

som var varg inte gillade grävlingar, vargarna styrde landet och diskriminerade grävlingarna. 

Familjen ville därför försöka få asyl i ett annat land för att få det bättre. Vidare i tidningen kan 

man läsa om deras känslor i samband med asylsökandet och hur de kan hantera dem genom att 

prata med vuxna. Sedan får man följa Mim som får stanna och Meles familj som fick avslag och 

måste åka hem. I samband med detta får man en förklaring av asylprocessen samt ett uppslag där 

Skalman pratar om känslorna i samband med att söka asyl och att vara flykting.  

Sedan Meles fått besked om att de måste åka hem får man följa honom när han 

försöker få med sig sin älskade leksak hem, ett tåg han byggt själv. Bamse förklarar för Meles att 

”även om jag är stark kan jag inte lösa alla problem” men hjälper Meles genom att ta med honom 

till Skalman som lyckas krympa tåget så han kan ha det i fickan. Slutligen får man se när Meles 

kommer tillbaka till sitt hemland och möts av resten utav släkten och välkomnas hem och det 

presenteras ett lyckligt slut. Berättelserna är en spegling av två olika situationer i asylprocessen, 

men är riktad till barn vilket gör att det är en något förenklad bild av verkligheten.13  

Det är tydligt att tidningen har ett barnperspektiv, då den tar upp problem gällande 

skolgång, lekkamrater och familj på klassiskt Bamse vis. Skalmans förklarar han hur processen 

fungerar från första dagen barnen kommer till Sverige, att de genomför förhör och att de får 

vänta på besked. I tidningen finns även ett uppslag som tar upp olika känslor man kan uppleva 

under svåra perioder och hur man kan hantera dem genom att prata. Nästa uppslag berör barns 

rättigheter och en beskrivning av de svåra ord som tas upp i tidningens. Tidningen ger en bild av 

barns rättigheter och hur processen fungerar. Den tar upp känslor och hur man kan hantera dem, 

rättigheter och skyldigheter, samt en förståelse om att det inte alltid är enkelt som barn att förstå 

vuxnas värld.    

2.3  Migrationsverkets tankar om intentionen 

Jag kommer här att redogöra för hur Migrationsverkets huvudansvariga, Anneli Kungsman 

Persson, såg på samarbetet med Egmont under min intervju. Jag kommer att lyfta fram de frågor 

                                                           
13

Adolfsson, Sussane, berättare, Qassim, Andreas, bildtecknare, Bamse, Mim och Meles - en special tidning om 
att söka asyl, Egmont kärnan AB, Sverige, 2011 
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jag anser mest väsentliga för detta avsnitt för att i ett senare skede knyta an till hur Anneli ställer 

sig till kritiken.     

 

Anneli berättade att hon sedan 1998 har arbetet på Migrationsverket. Innan dess har hon arbetat 

som lärare men har under årens gång utbildat sig i barns rättigheter. De hade på Migrationsverket 

sedan länge velat ha informations som riktade sig till asylsökande barn. I projektbeskrivningen 

skulle det vara ett samarbete med just Bamse. När jag frågade om vad som gjorde att de startade 

projektet svarade Anneli: 

”Barn har rättigheter och behöver information om dessa. Ibland har jag mött asylsökande barn som inte 

känner till att de är asylsökande. Även handläggare har sökt information till barnen som på ett bra sätt 

sedan förklarar för barnen vilka rättigheter barnen har. Hur går det till? Vilka rättigheter har jag? I detta 

arbete involverade vi många asylsökande barn, för att få fram vad barn vill veta, vilken information de vill 

ha.” 

 

När vi talade kring olika perspektiv menar Anneli vidare att media inte vet hur Migrationsverket 

fungerar. Hon uttrycker tydligt att det är med just självmantåtervändande Migrationsverket arbetar 

med, det är deras uppdrag att arbeta med dem som accepterar att åka tillbaka. Annars är det 

polismyndighetens sak. Anneli vill också förtydliga att tidningen inte riktar sig till dem som inte 

vill åka tillbaka. Inte heller till de barn vars föräldrar väljer att gömma sig. Tidningen riktar sig till 

de barn och familjer som åker tillbaka självmant efter de fått avslag på asylsökningen.  

När jag ställde frågan hur de kom fram till utformningen av tidningen, och vilka 

överväganden samt urval de fick göra, svarade Anneli:  

”Vi har jobbat så nära barn och ungdomar. Vi samverkade med gymnasielever som följt arbetet med 

migrationsverket under ett halvår. Även en student från en utbildning i mänskliga rättigheter var med och 

skrev sin magister i samband med detta samarbete. Hon utförde intervjuer, pratade med handläggare på 

migrationsverket och de viktiga vuxna runt om kring barnen. Dels för att ta reda på vad barn vill veta, 

vilken information de fått och vad tidningen ska innehålla. Vi har även vart ute i skolklasser och frågat vad 

de vill ha med i tidningen. De ville ha med en historia om någon som fick stanna, och en historia om 

någon som fick åka hem.” 

När jag frågade om det stora åldersspannet på 5-12 år förklarade Anneli att de medvetet la sig på 

en nivå där ett barn på tio år själv kan förstå. I de yngre ålderskategorierna riktar de sig till de 

viktiga vuxna. Detta för att om en viktig person i barnens liv kan förstå innehållet, kan de i sin tur 

förmedla detta till de minsta barnen. Intentionen har enligt Anneli hela tiden varit att hjälpa 

barnen. Förstår de vuxna, hjälper de också de mindra barnen att förstå. 



13 
 

 Vidare frågade jag hur man kom fram till vad barn kan förstå. Om man förlitade sig 

på sin egen expertis och det referensgrupp man samarbetat med, eller om det fanns någon annan 

man samarbetat med. Anneli förklarade att de haft en bred grupp av människor, som alla hade 

barnets bästa i tankarna, som hjälpt till att ta fram tidningen. Dels var det referensgruppen, dels 

personer från barn och ungdomspsykiatrin samt en lekterapeut som arbetar med traumatiserade 

barn. När jag frågade om det fanns möjlighet att komma i kontakt med någon utav dessa svarade 

Anneli: 

”Efter allt som hänt i media är det rätt så många som inte mår så bra. Tyvärr. Jag kan höra med dem. Vissa 

har lagt det åt sidan och vissa känner att allt arbete de lagt ner för barnens skull, och sen när detta hände, 

blev en del ledsna och tog det till sig privat.” 

När Anneli pratar om när detta hände syftar det till de negativa skriverierna i media. Det var många 

som arbetade med framställningen av Bamsetidningen som efter all uppståndelse i media har valt 

att lägga det bakom sig och koncentrera på framtida arbete i stället. Anneli understryker att de 

personer som har varit inblandade hade ett tydligt intresse av att göra något gott för de 

asylsökande, och blev därför väldigt påverkade av den negativa kritiken de fick i slutändan.   

2.3.1 Röda Korsets del i framställningen av tidningen 

Jag fick kontakt med Röda Korsets referensperson Hanna Wiksén som arbetat med barn inom 

Röda Korset sen 2005. Den senaste tiden har Hanna arbetat med att ta fram metoder för barn 

som är sekundärt och/eller primärt traumatiserade av krig. Hennes roll i referensgruppen var att 

ge synpunkter på innehållet i tidningen. Hon var tydlig med att påpeka att ingen i 

referensgruppen hade något att säga till om själva samarbetet mellan Migrationsverket och 

Egmont kärnan. Hanna ville också påpeka att det inte var allt som referensgruppen ville ändra 

som kunde ändras, till stor del på grund av Egmonts deadline.  

 När jag frågade Hanna om hur hon resonerat när hon uttryckte en positiv 

inställning till tidningen och hur hon tänker om samarbetet, fick jag svaret: 

”Jag anser fortfarande att resultatet, det vill säga tidningen och de två broschyrer som togs fram är till gagn 

för asylsökande barn. Det vill säga att man kan få en bättre förståelse för situationen som man befinner sig 

i. Läser man tidningen för små barn kan den tillföra mycket för barnen. Bland annat förståelsen kring att 

det finns två alternativ som asylsökande, antingen avslag eller uppehållstillstånd. Det är viktigt för barn att 

på ett enkelt sätt få förklarat för sig vad som kan komma att hända. Att historierna har lycklig slut blir 

endast ett problem när man ser det som ett politiskt budskap, och inte en saga för barn med 

underliggande syfte.” 

Vidare uttryckte Hanna att de som satt i referensgruppen redan från början hade många åsikter 

angående tidningen. Alla var inte positiva. När referensgruppen första gången fick tidningen 
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uttryckte alla kritik rörande det lyckliga slutet. Efter kritiken kom en liten förändring att göra 

slutet lite mer trovärdigt. Några delar gick att förändra något, andra inte. När jag frågade om det 

fanns något konkret hon kunde valt att ändra på såhär i efterhand sa hon: 

”Det är alltid lätt att vara efterklok. När jag funderade kring tidningen tänkte jag att ”Det här kommer det 

att bli diskussion kring”. Men jag trodde aldrig att det skulle bli såhär extremt. Jag trodde inte heller att 

man skulle blanda in vuxen politik kring tidningen. Det var inte helt problemfritt hur man gjorde 

tidningen. Vi fick aldrig vara med och ändra något konkret. Ofta var delen redan färdig när vi fick den, 

vilket gjorde att man endast kunde ändra lite text i någon bildruta, men aldrig helheten.” 

2.3.2 Egmont kärnans kommentarer på slutprodukten 

Ola Andréasson, VD för Egmont kärnan har kommenterat diskussionen genom en intervju i en 

artikel som en journalist skrivit i Helsingborgs Dagblad den 18 maj 2011. Där valde Andréasson 

att kommentera den kritik Bamse fått efter deras samarbete med Migrationsverket. Han 

försvarade tidningen genom att tala om vikten om att informera om hur asylprocessen går till. 

När intervjuaren frågade varför de inte valt att berätta om de flyktingbarn som det inte slutar 

lyckligt för svarade Andréasson: 

”Vi har pratat med både BRIS och barnpsykologer och sånt ska man ju inte berätta om för flyktingbarn, 

det kan man berätta om för svenska barn. Det är bara två berättelser och man skulle kunna göra hur 

många tidningar som helst, situationen för flyktingbarnen ser ju så olika ut.”14 

Under intervjun uttryckte Andréasson även att man inte ska vara rädd för att det kan uppfattas 

som om man tar ställning i den rådande flyktingpolitiken. Man kan inte stoppa huvudet i sanden. 

Vidare säger han att Bamse är en figur som informerar om allting. Bamse har alltid försökt sprida 

kunskap och information, och beslutet att Bamse används i detta sammanhang, är helt rätt.15  

2.4 Diskussion 

Det som är gemensamt för alla intervjuer är den goda intention de inblandade tyckes ha. Det var 

med en tro om att de inblandade gjorde något som i slutändan skulle gynna de asylsökande 

barnen i samhället. Det som skiljer sig markant är dock insikten om samarbetet och hur detta 

samarbete i slutändan kan komma att tolkas. Hanna Wiksén uttryckte i intervjun en oro som 

fanns redan innan tidningen blev publicerad. En oro som kom till uttryck i referensgruppens 

kommentarer dels till Migrationsverket dels Egmont kärnan. Det är intressant hur man arbetat 

med en referensgrupp för att kontrollera att detta samarbete kommer att fungera. Men att i 
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TT Spektra, Bamse – VD försvarar flykting serie, Helsingborgs Dagblad, 18/5-2011, 
(http://hd.se/inrikes/2011/05/18/bamseforlaget-moter-kritiken/) Besökt 8/12-2011 
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(http://hd.se/inrikes/2011/05/18/bamseforlaget-moter-kritiken/) Besökt 8/12-2011  
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slutändan sedan välja att inte lyssna fullt ut på den kritik som ges. En referensgrupp bestående av 

personer som jobbar aktivt med traumatiserade barn borde få ett stort genomslag när man 

publicerar en tidning som riktar sig just till barn i liknande situationer.  

Jag fick under mina intervjuer en förståelse för hur de personer som tog fram 

tidningen tänkte. Det är svårt att inte påverkas av den känslan Anneli Kungsman-Persson 

förmedlade när vi pratade om kritiken Bamsetidningen fått. Det är tydligt enligt Anneli att de 

som jobbade med utvecklingen av tidningen har lagt ner mycket tid och kraft på att göra en 

tidning som kan användas och som förmedlar det som är viktigt kring asylprocessen. Men 

dilemmat ligger i det politiska budskapet mot sagan. Vad är rimligt att ett barn kan förstå? Är det 

lämpligt att använda en sagofigur för att förklara en politiskt laddad asylprocess? Följdfrågan blir 

således om man kunde gestaltat slutet på ett annat sätt för att undvika detta dilemma.  

Egmonts deadline var en del utav anledningarna till varför man inte kunde göra alla 

de ändringar referensgruppen uppmärksammade. Bakgrunden till varför Egmonts deadline var så 

viktig kan jag inte besvara, då jag själv inte haft möjlighet att intervjua förlaget och ställa frågan. 

Hanna uttryckte att det var på grund av andra Bamsetidningar som också skulle publiceras men 

då det är en sekundärkälla saknar jag tydlig klarhet i frågan.  

Som jag nämnde under min metod och materialdel hade jag svårighet att få tag på 

ytterligare personer som satt med i referensgruppen. Anneli besvarade min fråga genom att 

hänvisa till att de personerna inte mådde så bra efter all uppståndelse i media och därför har valt 

att lägga detta bakom sig. Även detta är en sekundär källa vilket gör att jag inte med säkerhet kan 

svara på varför de valt att inte ställa upp på min intervju förfrågan genom Anneli, eller om det 

faktiskt är på det vis Anneli uttryckte. 

 3 Analys av medias roll 

När jag studerat medias artiklar gällande resultatet av samarbetet mellan Migrationsverket och 

Egmont kärnan har jag sett flera likheter i framställningarna. Detta kan sedan ha haft stor 

betydelse för hur människor i allmänhet har uppfattat Bamsetidningen. Media har beskrivit 

samarbetet som propaganda. Journalister har uttryckt skarp kritik och skrivit hårda slagord mot 

både förlaget och Migrationsverkets ansvariga. Det journalister samt lekmän (läs bloggare) tagit 

fasta på är sättet, på vilket man gestaltat asylprocessen. Framförallt slutskedet där man i tidningen 

förklarar att ett barn får stanna och att ett annat barn måste åka tillbaka, men man har inte valt att 
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problematisera processen utan istället valt att ge en finare bild än den många dels asylsökande 

dels allmänheten av oss har.  

 Analysen av materialet handlar om att öka förståelsen för medias språkval och 

vilken betydelse det har för den övriga diskursen, alltså vilken roll media kan spela i slutändan. Jag 

har fokuserat på att studera utmärkande formuleringar och hur trenderna i diskursen såg ut under 

perioden. Det är svårt att utröna vad som påverkat vad, men jag har fokuserat på hur diskursen 

såg ut och hur den första artikeln satte sin prägel på den övriga diskursen.  

3.1 Medias framställning av Bamsetidningen  

Den 18 Maj 2011 publicerades den första artikeln gällande Bamsetidningen i Helsingborgs 

Dagblad. Där rapporterades att Egmont kärnan sålt ut Bamses själ genom att publicera en tidning 

om asylpolitik. Redan i ingressen får man en tydlig bild av hur artikeln kommer att fortsätta 

genom dess sätt att använda just ordet asylpolitik. Vidare kan man läsa att journalisten inte har 

något emot propagandaserier, så länge de är ärliga med vad de handlar om.16 Det blir tydligt att 

han är skarpt kritisk till hur Migrationsverket använt sig utav Bamse för att nå ut till barn.  

”Den starke Bamse, dopad med dunderhonung, ser det som sin självklara plikt att skydda de svaga i 

världen. Någonting som rimmar illa med dagens migrationspolitik, där det högsta målet verkar vara att så 

få som möjligt ska få stanna i Sverige.”17  

Det verkar som att journalisten vill uppmärksamma den svenska asylpolitiken och hur långt ifrån 

sagans värld den är. Användningen av ordet migrationspolitik ger ytterligare fog för att journalisten 

snarare belyser asylpolitikens problematik. Vidare i texten finner man en beskrivning av bamse 

tidningens syfte, som är att rikta information till asylsökande barn på ett förståligt sätt.   

”En välvillig tolkning skulle vara att den är ett ärligt försök att informera om asylprocessen på ett enkelt 

sätt för barn, men även om det är intentionen så blir resultatet något helt annat. Någonting som inte alls är 

lika trevligt.”18 

I nästa stycke kommer en beskrivning av det man utelämnat i tidningen, bland annat 

åldersbestämning genom skelettröntgen. Dessutom ger journalisten ett förslag att tidningen hade 

varit mer trovärdig om en utav karaktärerna hade sytt ihop sin mun i en desperat protest mot 
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 Mattias Elftorp, Världens dummaste björn, Helsingborgs Dagblad, 18/5-2011 
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avvisningen.19 Genom att lyfta fram politik, migration och orättvisa skapar journalisten en bild av 

en verklighet som med största sannolikhet kommer att väcka uppmärksamhet.  

 Redan ett par timmar efter den första artikeln blivit publicerad hade flertalet 

journalister samt lekmän uppmärksammat den och publicerat sin version i ämnet. Göteborgs-

Posten uppmärksammade diskussionen och publicerar en artikel den 18 Maj 2011. Förutom en 

introduktion till hur diskursen startade ger journalisten på Göteborgs-Posten även sin syn på 

saken.  

”Vad gäller Migrationsverket gör myndigheten vad den kan för att verkställa de politiska beslut som fattas. 

Problemet är att svensk asylpolitik under lång tid varit en skamfläck. När frågorna blivit brännande har 

tjänstemän hukat bakom politiker som oavsett politisk kulör, valt att titta åt ett annat håll.”20  

Det blir tydligt att det främst är just politiken journalisten på Göteborgs-Posten tar fasta på. Och 

hur kritisk Göteborgs-Posten är till politiken ser man i ordvalet skamfläck. Vidare i artikeln kan 

man läsa journalistens utläggning av kritiken kring Migrationsverket genom att skriva hur man på 

Migrationsverket skålade efter de lyckade avvisningarna av de apatiska barnen härom året. 

Journalisten identifierar därigenom Migrationsverket samt deras anställda som okänsliga och 

omänskliga personer, som enbart är ute efter att skicka hem så många barn och familjer som det 

bara går. Sakfrågan förflyttas från Bamsetidningen och samarbetet mellan Migrationsverket och 

Egmont till de verkställande arbetarna på Migrationsverket. Journalisten uttrycker också att den 

aktuella Bamsetidningen bara är en detalj, men att den samtidigt pekar på en förändring som skett 

de senaste åren:  

”För tio år sedan hade det knappast varit möjligt att tänka sig världens snällaste björn i denna 

propagandaskepnad. I dag är mer än vi tror till salu.”21 

 

Det jag slås av är den gemensamma diskursiva ordningen i de olika artiklarna. Det som är 

intressant när man läser artiklarna är journalisternas språkval och formuleringar. Alla uttrycker 

skarp kritik kring samarbetet men passar också på att kritisera den svenska migrationspolitiken 

samt de som arbetar med asylfrågor. Genom språkvalet får media alla inblandade att framstå som 

vettvilliga och utan samvete.  
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Ett annat blogginlägg valde jag på grund av det sätt man specifikt belyste de kritiska 

delarna i Bamsetidningen och varför detta är problematiskt. Det var i Aftonbladets kulturblogg 

man öppnade upp för diskussion samma dag den första artikeln publicerades i Helsingborgs 

Dagblad, den 18 Maj. I inlägget framförs en central tanke som grundar sig i en moralisk aspekt på 

Bamsetidningens utformning. Det uttrycks åter igen en skarp kritik mot tidningen och går ett steg 

längre genom att skriva: 

”Denna specialtidning är ett hån som bagatelliserar varför människor flyr och söker asyl.”22  

Det moraliska dilemmat man tar upp i inlägget syftar till det lyckliga slut som visas under den 

sista rutan i tidningen. Inlägget belyser det faktum att tidningen har ett lyckligt slut med 

sensmoralen att asylsökandebarn har det bättre i sina hemländer. Man lyfter fram kritik kring det 

man valt att inte gestalta i tidningen, det vill säga att alla asyl ärenden inte slutar lyckligt. Precis 

som i Göteborgs-Posten ville författaren till inlägget ha en bättre, mer rättvis bild av 

asylprocessen. Det kom i uttryck i nästa stycke: 

”I verkligheten finns det dock ofta ingen som möter en på andra sidan. Att asylsökande familjer, 

ensamstående och barn gömmer sig på grund av sin enorma skräck att utvisas, tas inte upp av Bamse.”23 

 

Det är tydligt att Migrationsverket och Egmont Kärnan vill att Bamsetidningen ska ha ett lyckligt 

slut. Det är lika tydligt att media inte tycker att det räcker med ett lyckligt slut. Media menar att 

Bamsetidningen borde vara mer verklighetsförankrad genom att beskriva även misslyckade 

asylprocesser. Det är två kraftigt åtskilda bilder som uttrycks av de två sidorna i frågan. Detta 

belyser man i en artikel i Dagens Nyheter den 19 Maj 2011. Där ställs båda sidorna mot varandra 

när en reporter intervjuar Ola Andréasson, VD på Egmont kärnan. Reportern uttrycker följande:  

”En av grävlingarna i serietidningen får stanna i Sverige. En annan blir utvisad och skickas tillbaka till 

hemlandet. Ingen hemlig polis som stoppar grävlingen i fängelse, ingen tortyr, ingen trakasserande 

grannar, inga religiösa hot. Allt är fint i det gamla hemlandet, och grävlingpojken är glad att återse sina 

morföräldrar och sina vänner. Den bilden är ren lögn för en politisk flykting, vem bestämde att den skulle 

tryckas?  

”Det kan ju också vara så som i serien. Men i flera fall är det betydligt olyckligare än i den här 

berättelsen, säger Ola Andréasson.”24 
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Lars Vilks har i en artikel i Expressen den 19 Maj 2011 ställt sig kritisk till om tidningen 

överhuvudtaget borde publicerats. Vilks uttryckte kritik mot journalisterna genom uttalandet 

”Det är flyktingporr att med vällustighet kasta sig över en så känslig fråga.”25 Med detta menar 

Vilks att debatten fått för stora proportioner och ifrågasätter det faktum att man överhuvudtaget 

diskuterar frågan.  

3.2 Att plocka ur delar ur sin kontext 

Gemensamt för många av artiklarna är valet av bilder de publicerat i samband sina texter. Jag 

kommer att visa vilka bilder journalisterna valt att plocka ut som centra för sina åsikter, för att 

sedan sätta det i perspektiv till resterande del av tidningen som jag beskrev i ett tidigare avsnitt. 

Det jag lyft fram hittills i min analys kommer att förtydligas genom bildernas användning nedan.

26 

Ovan visas den bild som har kommit upp flest gånger när jag studerat olika artiklar i samband 

med medias framställning av Bamsetidningen. Mitt val att börja med denna bildruta är med 

anledning av dess förmåga att visa vart kritiken kommer ifrån, genom att läsa dessa två bildrutor, 

men även för att se hur man valt att vinkla asylprocessen. Enligt journalisterna skapas 

problematiken genom att bildtecknarna valt att ge en positiv bild av en asylprocess som ofta är 

jobbig och komplicerad, och som visar att det inte är så farligt att återvända om man fått avslag. 

Media har även reagerat på Migrationsverket samt Egmonts agerande genom att publicera 

Bamsetidningen i sitt befintliga tillstånd. I media lyfts det fram ord som propaganda, asylpolitik och 
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 Söderling, Fredrik, Bamse ger sig in i asylpolitiken, 19/15-2011, (http://www.dn.se/dnbok/dnbok-
hem/bamse-ger-sig-in-i-asylpolitiken) Besökt 13/12-2011 
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 Skarin, Anna, Vilks ifrågasätter specialutgåvan av Bamse, 19/5-
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2011 
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skamfläck vilket tyder på att den huvudsakliga biten i diskursen bygger på kritik till just politiken 

kring asylprocessen men även Migrationsverkets utnyttjande av världens snällaste björn för att 

kunna vinkla politiken till sin fördel.  

 Det är just användningen av Bamse som fungerat som bränsle på elden i diskursen. 

Artiklarna jag lyft fram uttrycker kritik och olustighet om användningen av Bamse som seriefigur 

propagerar för svensk asylpolitik. Valet av media att plocka ut just bilden ovan och använda sig 

av den för att poängtera sin sak, är talande för läsarens öga. För att återknyta till min teori om 

medias makt över diskursen, får media genom att gestalta verkligheten på detta sätt en påtaglig 

slagkraft mot Migrationsverket och Egmont. Kommunikationen mellan media och samhället får 

en ordentlig knuff genom de tidigare problemen Migrationsverket har haft genom riktad kritik 

över avslag på asylsökande, vilket gör att det blir väldigt lätt att blanda in politikiska frågor när 

man läser Bamsetidningen.  

27 

Bamse har alltid fungerat som en seriefigur som hjälper de svaga och står upp för de små. När 

man väljer att publicera Bamsetidningen där han uttryckligen säger att ”även om jag är stark kan 

jag inte lösa alla problem” är det lätt att missuppfatta budskapet. Kontexten bildrutan har blivit 

plockad ifrån handlar om ett leksakståg Meles inte kunde få med sig hem då det var för stort för 

att få plats i packningen. Problemet med att plocka ut en bildruta ur sitt sammanhang, landar i 

något helt annat. Det var den 20 Maj 2011 denna bild publicerades på en blogg till följd av den 

första artikeln i Helsingborgs Dagblad, med tillhörande bildtext: 

”Bamse är världens starkaste björn. Bamse är också världens snällaste björn. Eller rättare sagt, han var 

världens snällaste och starkaste björn. Nu konstaterar han istället trött att ”Tja, även om jag är stark kan 

jag inte lösa alla problem” när ett litet barn ber honom om hjälp.”28 
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Genom att lyfta fram denna bildruta tar man ett ställningstagande som visar på stark kritik kring 

att Bamse inte kan hjälpa alla. Det som inte visas i artikeln, som man medvetet valt att plocka 

bort för att styrka den negativa känslan över tidningen, är när Bamse hjälper Meles att komma 

hem till Skalman som i sin tur kan lösa Meles problem med tåget. Vi är inte vana att se Bamse i 

den rollen, att Bamse inte kan hjälpa alla. När man gör ett urval ur en tidning likt ovan, blir det 

problematiskt då man förlorar helhetsbilden av tidningen och på så vis förlorar den sitt 

kontextuella samband. 

3.3 Diskussion 

Att plocka ut delar ur sitt sammanhang gör att man kan vinkla dessa på ett sätt som inte 

nödvändigtvis behöver vara hela verkligheten. Som jag skrev tidigare i min teori influerad av 

Jesper Strömbäck, får många människor ute i samhället den största delen av sitt 

informationsflöde via media. Många människor i samhället läser inte ens hela artiklar som skrivs 

utan läser ingress och tittar på tillhörande bild. Journalisternas möjlighet att välja vad de vill 

gestalta och beroende på hur de uttrycker sig kan läsarens intryck påverkas. Detta gör i sin tur att 

mångas verklighet kommer att grunda sig på källor liknande artiklarna jag valt ut för min analys.          

 Ett problem med medias framställning av kunskap och verklighet är att många idag 

grundar sina värderingar på dessa, vilket resulterar i en verklighet där källkritik lätt kan glömmas 

bort. För att återigen återkoppla till min teori kring medias påverkan på läsarens och hur det kan 

skapa en ofullständig bild av verkligheten.  Med det inte sagt att det inte finns fog för den kritik 

media valt att framställa här, det är snarare så att jag vill poängtera vikten av att förhålla sig kritisk 

till media, för att skapa sig en egen bild av verkligheten. Dilemmat är snarare att även den 

snällaste person kan bli gestaltad på fel sätt, om man är oförsiktig med hur man plockar ut saker 

ur sitt sammanhang. Man ska dock inte heller glömma bort att Migrationsverket och Egmont 

genom sitt samarbete skapat ett liknande maktförhållande mellan Migrationsverket och de 

asylsökandebarnen genom att välja vad de vill gestalta i Bamsetidningen, precis som media har ett 

makt förhållande till människorna ute i det svenska samhället. Detta är ett maktförhållande som 

inte uppmärksammats men som jag anser vara en intressant del i diskursen.  

Det saknas en form av objektivitet i medias texter, även om de belyser väsentliga 

problem med Bamsetidningen. För att låna Hanna Wikséns ord, En känsla av politik har letat sig 

in på arenan och överskuggat tidningens egentliga syfte. Det verkar som att journalisten vill 

uppmärksamma den svenska asylpolitiken och hur långt ifrån sagans värld den är. Något som vid 

närmare fundering inte verkar helt konstigt då en saga är en saga, politik är politik. 
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Det jag slås av när jag sitter och studerar texterna är valet att framställa tidningen 

som något enbart dåligt. Personerna bakom artiklarna tar varje chans de får att slå i tu det syfte 

som Migrationsverket och Egmont hade från början genom att vinkla texterna och måla upp en 

bild av låg empati bakom beslutsfattandet. Det finns fog för den kritik media lyft fram. Det är 

viktigt att informera barnen sanningsenligt när man utger sig för att ha gjort en tidning för att just 

informera om asylprocessen. Samtidigt utelämnas vissa perspektiv i Bamsetidningen eftersom 

Migrationsverket och Egmont vill inge barnen hopp istället för att krossa deras framtidstro. Jag 

har dock inte haft möjlighet att prata med någon barnpsykolog eller läkare angående tidningen, 

vilket gör att jag inte med säkerhet kan veta vad som är rimligt att barn kan förstå. Jag kan inte 

heller uttala mig om Migrationsverkets och Egmonts beslut att utelämna vissa perspektiv faktiskt 

är bra eller inte.  

Intentionen med Bamsetidningen var dock god. Det är något många journalister 

valt att bortse från i sina artiklar, vilket har skapat en ensidig bild i media. Den tidigare 

problematiken kring Migrationsverket och den kritik som handlat om tveksamma avslag på 

asylsökande gör att det blir väldigt lätt att blanda in politiska frågor när man läser 

Bamsetidningen. Detta är ett problem man på Migrationsverket och Egmont borde tagit ställning 

till innan man publicerade tidningen.  

Som jag nämnde ovan är vi inte vana att se Bamse i en roll där han inte kan hjälpa 

alla, men det är ett faktum Migrationsverket jobbar med varje dag. Man borde fundera över om 

det är rätt att rikta all kritik åt själva Bamsetidningen, det är kanske snarare migrationspolitiken 

man borde rikta den åt.  

4 Migrationsverket samt Röda Korsets svarar på kritiken 

Genom att återkoppla till tidigare intervjumaterial kommer jag att redovisa hur Migrationsverket 

samt Röda Korset ställer sig till den kritik som lyfts fram av media. Anledningen till varför jag 

valt att skriva om deras reaktion på medias skrivelser är för att försöka få svar på hur man i 

efterhand resonerar, samt om det finns en förståelse för kritiken.  

 När jag talade med Anneli Kungsman-Persson på Migrationsverket svarade hon på 

kritiken rörande den slutgiltiga produkten. När jag ställde frågan om hon hade tagit möjligheten 

att förändra något i Bamsetidningen om hon hade fått den möjligheten svarade hon: 

”Jag har tänkt den tanken jätte många gånger. Det är jätte viktigt att tänka till. Kunde vi gjort detta 

annorlunda? Men nej, jag hade inte gjort det annorlunda. Barn behöver en framtidstro. Är det så att 
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tidningen inte skulle, att det inte skulle bli bra när de kommer hem, så hade de haft uppehållstillstånd i 

Sverige.” 

Det är väldigt intressant hur synen på Bamsetidningen skiljer sig så kraftigt åt mellan de två 

sidorna i frågan. I media har man valt att belysa delar av migrationspolitiken man anser vara 

bristfällig. När media sen kopplar politik till Bamsetidningen som har ett annat syfte, att 

informera de asylsökande barnen, blir Migrationsverkets syfte osynligt i diskursen. Anneli 

kommenterar detta genom att påpeka: 

”Media i detta såg bara en sida av det. Ett par rutor som tagits ur sitt sammanhang. De skrev aldrig om 

syftet.” 

Såhär i efterhand kan Anneli konstatera att valet av att använda sig av just Bamse i den riktade 

tidningen till de asylsökande barnen kanske var fel. Hon pratade vidare och beskrev den bild hon 

tror att många svenskar har av just Bamse. Anneli utvecklar sin tanke genom att säga att Bamse är 

en seriefigur man förknippar med någon som kan hjälpa alla. Men hon konstaterar suckande att 

han inte kan det, har är trots allt en seriefigur. Hade Bamse haft den möjligheten hade han 

vandrat upp i riksdagen och ändrat både lagar, regler och suddat ut alla gränser.29 Hade det varit 

från det perspektivet hade han kunnat hjälpa alla att få stanna i Sverige. 

”Vi skulle kanske valt en neutral figur. Som inte hade det där att Bamse som ska kunna hjälpa alla när han 

får dunderhonung. Men nu blev det så. Jag står fortfarande för att jag tycker att Bamse är en väldigt bra 

pedagogisk tidning. Den är det.”   

När jag frågade om det fanns någon sanning i att gestaltningen av de två barnen är en retuscherad 

bild av verkligheten svarar Anneli: 

”Vilka är det då som skriver det? Det är ju media som skriver detta. Media som aldrig någonsin varit med 

om att återvända med en familj, vilket både jag och mina kollegor har varit med rätt så många familjer. Jag 

skulle kunna ha med mig kameran vilket jag aldrig har, när jag verkställer beslut för familjer, och den 

bilden som är där är sådana bilder som vi möter. Så att en orealistisk bild av verkligheten det beror på vem 

det är som ser den. Är det de som har sett det här eller är det de som tror sig veta.” 

När jag pratade med Hanna Wiksén på Röda Korset bad jag henne svara på frågan hur vida 

tidningen är till hjälp för de asylsökande barnen, efter all kritik den fått. Hanna diskuterade detta 

genom att belysa hur vida man borde förstått att detta kommer att bli kritiserat, och att man i det 

läget kanske borde ändrat på tidningen. Hon utvecklade sin tanke genom att säga att det finns 

befogad kritik att ge men i meningen efter konstaterade hon: 

”Samtidigt är det så att det är en saga. Vi ljuger ofta för barn i sagor. Hur sanningsenlig är bröderna 

lejonhjärta? När vi dör kommer vi till Nangijala…” 
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Under intervjun med Hanna Wiksén fick jag samtidigt en bild av hur personer utanför själva 

samarbetet resonerade och såg där en sida som är lika viktig i diskursen. Ponera att tidningen får 

så mycket kritik att vuxna väljer bort Bamsetidningen. Då finns den inte heller till förfogande för 

många av barnen. Vågar man inte använda sig av tidningen för att den har blivit så kritiserad 

försvinner även meningen med tidningen. Det som var syftet med tidningen för barnens ökande 

förståelse för asylprocessen går helt förlorat. Denna fundering resulterade i en fråga till Hanna 

som berörde huruvida man borde ta bort tidningen eller om den borde finnas kvar. Hanna 

svarade:  

”För barnen hjälper den. När man blandar in vuxna, ja då stjälper den. Om man pratar bara för barnen, då 

hjälper den. 

Det finns inget som är lättare än att vara efterklok. Jag vet att jag tänkte att det här kommer det skrivas 

om. Men jag trodde aldrig att det skulle bli så enormt. Jag trodde inte heller att man skulle blanda i politik i 

detta.” 

Hannas svar ovan visar på en osäkerhet på om man valt rätt sätt att ta fram tidningen genom att 

inte svara på min fråga.  

4.1 Diskussion 

Flera dilemman uppdagades när Migrationsverkets Anneli Kungsman-Persson och Röda Korsets 

Hanna Wiksén bemötte kritiken från media. Användningen av Bamse för att gestalta 

asylprocessen har lyfts fram som ett problem, men det är inte själva användningen som fått utså 

den största kritiken. Kärnan i kritiken ligger i hur man på Migrationsverket och Egmont valt att 

framställa Bamse i tidningen. Att Bamse inte längre var en björn som lyckas lösa alla problem. 

Bamse blev istället en medioker talesman för den nuvarande asylpolitiken som många i media 

anser bristfällig. Detta är något Anneli inte berörde i intervjun, hennes förståelse för kritiken 

lades över på Bamse som sagofigur.  

 Jag saknar konkreta svar när jag frågade hur Anneli ställer sig till kritiken rörande 

vad journalister kallar en retuscherad bild av verkligheten. Anneli svarade att alla som har 

tillräckliga asylskäl får stanna, vilket kanske inte alltid stämmer. Svaret jag fick var otydligt och 

preciserar inte hur ofta de på Migrationsverket möter den bild som gestaltas i Bamsetidningen när 

de återvänder med familjer. Det lämnar istället utrymme för att ifrågasätta om det är övervägande 

gånger de möts av den bild eller om det endast är i undantags fall. Detta kan i sig ifrågasätta valet 

att återge en bild i Bamsetidningen när man inte vet hur många avvisningar som blir ”lyckade”. 

När Anneli pratar om att barn behöver framtidstro menar hon också att de som uppfyller 
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asylkraven får uppehållstillstånd. Problemet kan vara att verkligheten inte ser ut på det viset 

Anneli beskriver, men det är trots allt de reglerna de på Migrationsverket ska utgå från.  

 Min teori om medias makt över diskursen berör även Migrationsverket och 

Egmonts publikation av Bamsetidningen. Deras gestaltning av asylprocessen kan skapa en tro om 

att innehållet är sanningen. Det kan i sin tur skapa problem om man är otydlig i hur vida detta är 

en saga för barn eller ett informationsmaterial för både för barn och vuxna. Detta skapar återigen 

en ofullständig bild av verkligheten. Om det är både och, borde man kanske uttalat detta tydligare 

för att undvika kritik.    

5 Resultat och analys 

Under arbetets gång har jag många gånger behövt stanna upp och fundera kring vad som är 

sanning i diskursen, och vilka resultat detta arbete faktiskt gett. Min slutsats är det finns inget rätt 

eller fel, bara två olika perspektiv på synen av Bamsetidningen. Migrationsverket och Egmont har 

utifrån sina perspektiv försökt skapa en tidning som kan hjälpa personerna som arbetar med 

asylsökande barn och på ett pedagogiskt sätt förklara om asylprocessen. Detta i sin tur menar de 

hjälper barnen och ökar deras förståelse. Förhoppningen var att det skulle resultera i en bättre 

levnadssituation för de asylsökande barnen. För att återknyta till min frågeställning om 

Migrationsverkets intention med tidningen, kan jag konstatera att den var att skapa ett material 

för att hjälpa barn i en asylprocess att förstå hur processen fungerar. Någonstans på vägen 

tappade man dock bort insikten om att detta kommer att läsas av vuxna, och att det vuxna 

perspektivet var viktig för själva användningen av tidningen.  

 Huvudfrågan i diskursen som väcktes av journalisterna har riktat sig till den 

bristfälliga asylpolitiken i Sverige, vilket även kom till uttryck i kritik riktad direkt mot 

Migrationsverket. Resultatet av min diskurs analys är således att media har belyst vad de anser 

vara den politiskt bristfälliga asylprocessen genom att tala om en negativt laddad process som 

under en lång period i Sverige fått skarp kritik. Det visar sig även genom kritik som uttryckts 

kring just framställningen i Bamsetidningen av asylprocessen som något positivt.    

Många journalister har reagerat inte bara på den politiskt laddade diskursen, utan 

även av användningen av Bamse för att gestalta asylprocessen, då det går emot den bild många 

har av den gode och starke seriefiguren. Medias fokus låg främst på Migrationsverkets 

maktförhållande över de asylsökande barnen. Många journalister reagerade på hur man genom 

Bamsetidningen framställt Migrationsverket i en dager som enligt dem återigen inte stämmer 
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överens med verkligheten. Journalister uttryckte även att det var skamligt att utnyttja Bamse för 

att förklara en asylprocess som för många ser helt annorlunda ut. Samtidigt går det inte att blunda 

för resultatet av mina intervjuer, samt den magister uppsats som skrevs av Helene Ekdahl, vilka 

visar att intentionen bakom tidningen var god.30 Det var ett försök att göra någonting bra för 

barnen, ett försök att hjälpa dem i en svår situation. Resultatet av barnens reaktioner har dock 

inte framgått då det inte finns någon undersökning gjord på den befintliga Bamsetidningen.   

Min studie har resulterat i fler frågor än svar, vilket öppnar upp för vidare 

forskning inom området. Några frågor jag inte fått tillräckligt besvarade berör hur vida man 

borde starta ett nytt projekt, för att förändra de delar av tidningen som blivit kritiserade. Många 

journalister som uppmärksammat diskursen har ställt sig positiva till att man försöker hjälpa de 

asylsökande barnen, men är kritiska till den befintliga tidningen. Mitt resonemang kretsar kring 

om det är möjligt att skapa en tidning som inte hade fått uppståndelse och kritik. Asylpolitik är 

som jag tidigare nämnde, en laddad debatt som många har åsikter om och kring.  

En intressant fråga för vidare utveckling är, i vilken utsträckning man ska ge barn 

fullständig information om asylprocessen. Vad kan barn faktiskt förstå och vad är rimligt att 

berätta för dem? Mina resultat rörande hur vida Bamsetidningen går i en linje med barnets bästa i 

tankarna, är inte enkla inte heller entydiga. Hade världen varit enklare, om barn hade fått vara just 

barn och sagor fått vara just sagor, ja då är tidningen något bra för barnen. Det viktigaste är att 

man öppnar upp för diskussion med barnen genom att skapa en arena där man kan prata med 

barn på deras sätt. Bamse är en laddad seriefigur för många svenskar, samtidigt har många av de 

asylsökande barnen inte samma koppling till Bamse som vi. Frågan som berör sanning är också 

komplext. Sanning för vem? Sanningen är individuell utifrån varje fall. För att återknyta till 

intervjun med Hanna Wiksén så ljuger vi ofta för barn, för att skydda dem. Vi talar om för dem 

att tomten finns, att man kommer till himlen när man dör, att dunderhonung gör en stark…  

Något jag funderat mycket över är resultatet av den befintliga tidningen. Det är 

synd om tidningen inte kommer till användning för att vuxna människor anser att den svenska 

asylpolitiken är bristfällig, eller för att sagan har ett lyckligt slut som kritiserats som orealistiskt. 

Argumenten från de två sidorna i konflikten är alla starka. Vidare uppföljning inom området hade 

varit önskvärd för att utveckla diskursen dels kring asylsökande barns åsikter om det framtagna 

materialet men även kring den generella användningen av seriefigurer för att stärka en position i 

samhället, även om min undersökning visade den motsatta effekten.  
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Ett resultat av diskursen i media är den påverkan den haft på personer som var 

inblandade i processen att utveckla Bamsetidningen. Det hade varit önskvärt att få möjlighet att 

intervjua fler personer som var med och tog fram tidningen, men flertalet har valt att inte ställa 

upp med anledning av att man inte orkar beröra diskussionen igen. Diskursens påverkan på de 

inblandade jag har intervjuat är tveklös. Min teori kring medias makt att påverka har visat sig 

stämma. Men även om media har makt över det sociala samhället finns det fler brickor i spelet 

och alltid två sidor av ett mynt. Även Migrationsverket har makt att påverka de asylsökande 

barnen. Men Bamsetidningen borde inte ses som politisk propaganda, utan som ett försök att 

förklara den nuvarande asylprocessen utan att göra ett politiskt ställningstagande. Att svensk 

asylpolitik har brister, det är något som får tas upp i andra forsknings sammanhang.      

 Förhoppningsvis har alla inblandade tagit lärdom av denna händelse vilket har ökat 

medvetenheten för att i framtiden ta med erfarenheterna och undvika den kritik som uppkom i 

samband med utgivningen av Bamsetidningen. Min förhoppning är således att man inte blir 

avskräckt av den utgåvan, utan i framtiden tar lärdom för att fortsätta hjälpa barn som lever 

under jobbiga situationer.  

6 Avslutning 

Slutsatsen innefattar mitt svar på frågeställningen utifrån de intervjuer jag genomfört, samt utifrån 

diskursanalysen på medias reaktion. Därefter kommer en avslutande diskussion som berör för 

och nackdelar genom min uppsats skrivande. Genom arbetet med min uppsats har jag lärt mig att 

aldrig ta någonting för givet. När jag började tänka kring uppsatsen hade jag en helt annan bild av 

hur jag skulle utföra den, och även en klar tanke om vad detta skulle mynnas ut i. Det visade sig 

dock att ämnet var betydligt med komplext och större än vad jag någonsin hade kunnat ana. Jag 

försökte avgränsa mig till vad jag ansåg var hanterbart, men desto längre jag kom desto fler 

frågetecken uppdagades.   

6.1 Slutsatser 

Genom analys av mitt intervjumaterial kan jag konstatera att intentionen bakom samarbetet var 

god. De personer som arbetade med projektet riktad information till asylsökande barn hade först och 

främst barnens bästa i tankarna. Problematiken började när media uppmärksammade 

Bamsetidningen och såg tidningen ur ett nytt perspektiv. Det resulterade i en debatt hur vida 

Migrationsverket och Egmont utnyttjade sin makt för att föra fram sin egen politik snarare än 

den goda intention som riktade sig till de asylsökande barnen. Genom detta föddes en kritik som 
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tog betydligt mer plats i samhälls debatten, och den bakomliggande intentionen hamnade i 

skymundan. Min slutsats av intervjumaterialet hamnar i en fråga om man borde förstått att detta 

skulle ske. Att man genom att ge en förenklad bild av verkligheten borde förutspått att detta 

kunde tolkas på många olika sätt. Dessutom borde Egmont Kärnan ha ett stort intresse i sitt 

varumärke Bamse, att de borde lyssnat på referensgruppens kritik och tagit det till sig för att 

förbättra slutprodukten.            

6.2 Avslutande diskussion 

Jag anser att det är tråkigt att det som startade som en god intention från Migrationsverket fick 

ett helt annat resultat. Genom mina intervjuer fann jag Anneli som arbetat med barn och 

barnfrågor i stora delar av sitt liv som hade en intention om något som skulle hjälpa de 

asylsökande barnen. Det fanns (och finns fortfarande) ett behov av information till dem som 

kommer hit till Sverige som asylsökande. Dessvärre anser jag att resultatet av samarbetet mellan 

Migrationsverket och Egmont landade i något helt annat. 

 Jag anser att det finns ett dilemma kring det Ola Andréasson nämner i en intervju 

på sidan 14. Där uttrycker han att man hade kunnat göra hur många tidningar som helst då 

situationen för flyktingbarn ser så olika ut. Jag anser att det finns en poäng i det han säger, men 

valet att gestalta en asylprocess som kanske inte är den vanligast förekommande, det visade sig bli 

djupt problematiskt. Vidare anser jag att användningen av Bamse för att gestalta asylprocessen är 

problematisk. Genom att koppla ihop Bamse med asylpolitiken skapas en känsla av att Bamse, 

som är känd för att vara en stark björn som hjälper alla, ska hjälpa även alla asylsökande vilket det 

i skrivande stund inte finns möjlighet för.   

 Det handlar också om att vilja och våga göra nya försök som kan informera, hjälpa 

och trösta de asylsökande barnen i en situation som är väldigt svår. Det borde kanske få finnas 

många olika berättelser om asylsökande barn som har varierande slut eller där barnen inte alltid 

får enkla svar. Det viktigaste är att inte förlora viljan att hjälpa, på grund av en berättelse som 

brände många inblandades hopp. Ett ökat samarbete mellan de olika parterna hade förmodligen 

gett ett bättre resultat och det är något jag hoppas man tar med sig till nästa projekt.  

 Samtidigt får man inte glömma bort tidningens syfte, att informera om processen. 

Tidningen demonstrerar tydligt två olika situationer och tar upp viktiga begrepp och rättigheter. 

Tidningen är inte enbart problematisk. Som jag nämnde tidigare skapas problemen av vuxna som 

läser in politik i en tidning tillägnad till att öka barns förståelse. På så vis kan vuxna förstöra barns 

möjligheter att förstå sig på de jobbiga situationerna i livet.    
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