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Vi arbetar med kärlek 

En undersökning av ton och artighet i Migrationsverkets beslut 

Henrietta Nygren 

Sammanfattning 

I denna uppsats undersöker jag ton och artighet i Migrationsverkets beslut. Jag undersöker vilken relation mellan 

avsändaren och mottagaren som konstrueras, vilken syn på sändaren och mottagaren som konstrueras och hur 

språket påverkas av förekomsten av ansiktshotande handlingar. Jag jämför även besluten med den klarspråkliga 

normen för utformning av beslut. Min metod är inspirerad av systemfunktionell grammatik och jag har undersökt 

innehållskomponenter, modalitet, agentivitet, mottagar- och sändarreferentialitet och respektstrategier i besluten.  

Jag kommer fram till att den relation som konstrueras mellan avsändaren och mottagaren i besluten är artigt 

distanserad på grund av det rikliga användandet av respektstrategier. Språket speglar därmed den faktiska 

relationen mellan avsändaren och mottagaren. Avsändaren konstrueras som någon som vill hjälpa mottagaren 

men måste hålla sig inom vissa ramar. Det förekommer mer respektstrategier i negativa beslut än i positiva men 

även de positiva besluten innehåller en del respektstrategier. Besluten skiljer sig en hel del från den klarspråkliga 

normen, vilket inverkar negativt på deras begriplighet.  

Nyckelord 
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1 Inledning 

Myndighetstexter riktar sig ofta till stora grupper av människor med olika förutsättningar och kunskaper. Därför 

är det viktigt att myndighetstexter är välformulerade och lättbegripliga men tyvärr är det inte alltid fallet. 

Myndighetsspråk är ofta tungt och svårbegripligt. Jag har undersökt texter på Migrationsverket, en myndighet 

som fattar beslut om uppehållstillstånd, medborgarskap, adoptioner och liknande. Migrationsverket fattar stora 

och ofta tunga beslut, vilket gör det särskilt intressant att undersöka hur man hanterar att meddela dessa beslut. 

Utöver att vara lättlästa och tydliga måste beslut ha rätt ton och ligga på rätt nivå när det gäller vad som i 

språkvetenskapliga sammanhang kallas artighet. Jag har undersökt språk och struktur i ett antal beslutsmallar. 

Att mallar är välfungerande är viktigt eftersom de ligger till grund för de beslut som skickas ut. Min 

kontaktperson på Migrationsverket arbetar på tillståndsenheten i Norrköping och de beslutsmallar jag fick ta del 

av var specifika för denna enhet. I samband med min undersökning tillbringade jag två veckor på 

tillståndsenheten, vilket gav mig inblick i hur arbetet går till på enheten. 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med min undersökning är att granska tonen och artigheten i Migrationsverkets beslut och se vilken 

relation mellan avsändaren och mottagaren som konstrueras i besluten. Jag har även undersökt huruvida besluten 

skiljer sig från den klarspråkliga normen för besluts utformning. Jag har flera frågeställningar. 

 

 Vilken relation till mottagaren skapar Migrationsverket genom språket i besluten? 

 Vilken syn på sändaren och mottagaren konstrueras genom språket i besluten? 

 Hur påverkas språket i besluten av att det utförs ansiktshotande handlingar?  

 Hur skiljer sig besluten från den klarspråkliga normen för besluts utformning? 

1.2 Om Migrationsverket 

Migrationsverket är en statlig myndighet som arbetar med uppehållstillstånd, medborgarskap, visum och annat 

som har med migration att göra. Förutom att fatta beslut arbetar myndigheten med mer praktiska uppgifter som 

att förvara asylsökande och se till att de som utvisas kommer dit de ska. Det är en stor myndighet som har runt 

3000 anställda (Migrationsverket: Bolagsöversikt 2012) och har enheter utspridda över hela Sverige. År 2011 

sökte 30 404 personer asyl i Sverige (Avgjorda asylärenden 2011: 2012). 

1.2.2 Om tillståndsenheten i Norrköping 

Tillståndsenheten i Norrköping är en av 11 tillståndsenheter som finns över hela landet, från Boden i norr till 

Malmö i söder. Varje tillståndsenhet har ett eget geografiskt upptagningsområde och handlägger alla ärenden 

från detta område. Min kontaktperson på tillståndsenheten i Norrköping sammanfattade tillståndsenheternas 

arbete genom att säga att de arbetar med kärlek. Mer konkret arbetar de med uppehållstillstånd, medborgarskap 

och adoption för de som har anknytning till någon som bor i Sverige. Tillståndsenheten i Norrköping har ett 

trettiotal anställda och på enheten fattas det runt 400 beslut varje månad (Swartz 2012). 
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1.2.3 Om användandet av beslutsmallar på Migrationsverket 

På Migrationsverket finns tusentals beslutsmallar och ett hundratal av dem är specifika för de olika 

tillståndsenheterna. Då man använder en beslutsmall på tillståndsenheten följer man mallens struktur i stor 

utsträckning. Det enda som brukar ändras är att paragrafer som inte är relevanta för det aktuella beslutet tas bort. 

I övrigt hanteras allt automatiskt, datasystemet är programmerat så att den sökandes namn infogas när man 

öppnar en beslutsmall (ibid.). 
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2 Teoretisk ram och tidigare 

forskning 

Jag har gjort en textanalytisk undersökning som utgår från ett dialogistiskt perspektiv. Jag delar den dialogistiska 

utgångspunkten att varje yttrande bygger på tidigare yttranden, vilket medför att en ständig dialog pågår. Detta 

medför att jag ser Migrationsverkets texter som en del av en dialog med de asylsökande. Min metod har klara 

drag av systemfunktionell grammatik eftersom jag undersöker betydelse och interagerande, vilket är centralt 

inom den systemfunktionella grammatiken. 

Jag har hämtat mycket inspiration från Karin Helgessons avhandling Platsannonsen i tiden. I sin avhandling 

undersöker Helgesson platsannonsers språkliga struktur och hur denna struktur förändrats över tiden. Detta 

undersöker hon genom att välja ut platsannonser från olika tider och dela upp dem i innehållskomponenter. 

Utifrån det kan hon se om några innehållskomponenter har tillkommit eller försvunnit utefter tiden. Genom att 

undersöka tilltal, omtal och ton i platsannonserna kan hon även se hur texten i platsannonserna konstruerar en 

bild av den ideala platssökanden (Helgesson 2011). Jag anser att Karin Helgessons analysmetoder är 

meningsfulla att använda i min undersökning trots att jag analyserar beslut och inte platsannonser. Både 

platsannonser och myndighetsbeslut är texter som innehåller kravställande, är skrivna av en person med makt 

och riktar sig till en person som inte har lika mycket makt. En annan likhet mellan de två typerna av texter är att 

de används för kommunikation mellan individer som inte känner varandra och kanske inte ens träffat varandra. 

Ytterligare en likhet är att både beslut och platsannonser är uppbyggda av en serie korta textblock som alltid 

måste vara med men kan kombineras i olika ordning.  

Min undersökning bygger även på klarspråklig forskning av bland andra Barbro Ehrenberg-Sundin. Inom 

klarspråksideologin finns normer för hur ett myndighetsbeslut bör vara utformat. En utgångspunkt för normen är 

Språklagens 11 § som säger att den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. Normen för beslut 

är kodifierad i Språkrådets test Klarspråkstestet för beslut. Den finns även till viss del kodifierad i 

skrivhandböcker som bygger på klarspråkliga ideal, till exempel Att skriva bättre i jobbet av Barbro Ehrenberg-

Sundin m. fl.  

2.1 Den klarspråkliga normen 

Enligt normen ska man meddela det viktigaste först i ett beslut. Det viktigaste är självklart vad beslutet blir. Efter 

detta ska man, om det behövs, beskriva ärendet. Sedan ska man ange de skäl som finns till beslutet (Ehrenberg-

Sundin m.fl. 2008:136f). Det är viktigt att man motiverar beslutet och att motiveringen är pedagogiskt utformad 

så att mottagaren lätt kan förstå skälen till beslutet. Det är alltså inte tillräckligt att räkna upp fakta, man måste se 

till att mottagaren förstår varför enskilda fakta är relevanta (ibid:22f). Efter motiveringen till beslutet ska man 

beskriva ärendets eventuella fortsatta handläggning. Om det är ett positivt beslut är det sällan nödvändigt att 

skriva något angående detta men om beslutet är negativt är det ofta bra att förklara hur man kan gå till väga för 

att överklaga beslutet (ibid:136f) 

Enligt normen är det bättre att använda du-tilltal i beslut än att tala om mottagaren i tredje person. Men i de fall 

då ett beslut riktar sig till flera mottagare kan det vara bra att nämna mottagarna i tredje person för att undvika att 
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de blandas ihop (ibid:137). Man bör också sträva efter att använda ett befolkat språk och undvika passiverade 

verb som gör att texten inte har någon tydlig avsändare (Kommentar till Klarspråkstestet för beslut, 2012:6). I ett 

beslut är det viktigt att man vet vem som fattar beslutet. Därför måste myndighetens namn vara med i själva 

beslutsmeningen. Men på andra ställen i texten bör man hänvisa till myndigheten genom att skriva vi (ibid:5). 

Man bör undvika substantiveringar eftersom de ofta gör texten tyngre (ibid: 37). 
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3 Material och metod 

3.1 Mitt material 

Mitt material består av fem beslutsmallar. De är några av de runt hundratalet mallar som används på 

tillståndsenheten i Norrköping. De fem mallar jag analyserat fick jag skickade till mig av min kontaktperson på 

tillståndsenheten. De har gemensamt att de används ofta på myndigheten och handlar om ärenden som är typiska 

för tillståndsenheten. 

Beslutsmall 1 riktar sig till en sökande som har ansökt om uppehålls- och arbetstillstånd på grund av att han eller 

hon har anknytning till någon som är bosatt i Sverige. Den sökande får avslag på sin ansökan eftersom han eller 

hon inte anses ha styrkt sin identitet.  

Beslutsmall 2 riktar sig till en sökande som ansökt om uppehållstillstånd i Sverige eftersom hans eller hennes 

adoptivföräldrar alternativt blivande adoptivföräldrar är bosatta här. Ansökan beviljas. I beslutsmallen finns två 

alternativa skäl till att ansökan beviljas; antingen att en svensk domstol fattat ett beslut om att godkänna 

adoptionen, eller att adoptionsbeslutet beviljats i ett land där en eller båda adoptivföräldrarna är medborgare och 

att adoptionen därför även gäller i Sverige.  

I beslutsmall 3 har en sökande ansökt om uppehållstillstånd eftersom någon som är bosatt i Sverige planerar att 

adoptera honom eller henne. Ansökan avslås, antingen därför att det verkar som att den sökande endast ska bli 

adopterad för att han eller hon ska kunna få uppehållstillstånd, eller därför att ett adoptionsbeslut fattats i ett land 

där den sökande inte är medborgare, vilket gör att adoptionsbeslutet inte är giltigt i Sverige.  

I beslutsmall 4 har ett barn ansökt om uppehållstillstånd i Sverige eftersom dennes mor eller far bor här. 

Eftersom barn inte har processbehörighet förs barnets talan av den av barnets föräldrar som bor i barnets 

hemland. Men ingen av de tre familjemedlemmarna har identitetshandlingar. Det går därför inte att bevisa att de 

är släkt och därmed inte heller att föräldrarna är berättigade att föra barnets talan. Eftersom barn inte själva är 

berättigade att föra sin talan avvisas ansökan. Det informeras också om att Migrationsverket använder sig av 

DNA-analys för att kontrollera släktskapsförhållanden men att det inte är aktuellt i det här fallet eftersom 

ansökan ändå avvisas.  

Beslutsmall 5 handlar om en sökande som ansöker om uppehållstillstånd eftersom hans eller hennes mor bor i 

Sverige. Den sökandes far bor dock kvar i hemlandet. Ansökan avvisas eftersom barnets far inte biträtt ansökan. 

Det berättas också att ansökan skulle ha avslagits även om den hade tagits upp till prövning eftersom pappan inte 

lämnat sitt medgivande.  

Det är alltså fyra beslut som är negativa och ett, beslutsmall 2, som är positivt. 

Utöver de fem beslutsmallarna har jag studerat en del färdiga beslut för att se hur de skiljer sig från mallarna. Jag 

har också samlat fakta om tillståndsenheten och om deras användning av beslutsmallar genom att intervjua min 

kontaktperson Elisabet Swartz som arbetar som enhetschef på tillståndsenheten i Norrköping. 

3.2 Min metod 

Syftet med min undersökning är att granska ton och artighet i beslutsmallarna. Utifrån detta syfte har jag valt en 

analysmodell med anknytning till systemfunktionell grammatik med vilken jag försöker fånga hur myndigheten 
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framträder och vilken relation de söker skapa till mottagaren av beslutet. Jag använder sex analyskategorier, 

vilka jag presenterar nedan. De sex analyskategorierna är: innehållskomponenter, språkhandlingar, modalitet, 

agentivitet, mottagar- och sändarreferentialitet och artighetsstrategier.   

Jag har undersökt vilka innehållskomponenter som finns i beslutsmallarna och i vilken ordning dessa 

innehållskomponenter realiseras. Innehållskomponenter är återkommande informationsblock i texter (Helgesson 

2011:63). 

Jag har även undersökt vilka språkhandlingar som förekommer i beslutsmallarna. Språkhandlingar är 

handlingar som utförs med hjälp av språket. Jag har utgått från de grundläggande språkhandlingarna som 

beskrivs i Svenska akademiens grammatik, SAG (1999). 

 De grundläggande språkhandlingarna är enligt SAG:  

 Påstående 

 Fråga 

 Uppmaning. Det finns olika typer av uppmaningar; befallning, vädjande, erbjudande och råd. 

 Värderande inställning till satsens sakförhållande. Exempel på typer av denna språkhandling är 

känslouttryck, önskning och farhåga. 

 Hypotes. I en hypotes uttrycker talaren en huvudsats utan att värdera den eller ange om den är 

sann eller falsk. (Andersson m.fl. 1999: bok 4, 681ff) 

 

Utöver de grundläggande språkhandlingarna har jag undersökt förekomsten av språkhandlingar som jag anser 

vara specifika för beslut. Dessa är: 

 

 Bifall av ansökan 

 Avslag av ansökan 

 Avvisande av ansökan 

 Kravställande, vilket är en variant av språkhandlingen uppmaning. 

 

Jag har också undersökt modaliteten i beslutsmallarna. Modalitet är ett sätt att förskjuta en språkhandlings 

betydelse och öka eller minska graden av sannolikhet, vanlighet, villighet eller förpliktelse (Holmberg 

2011:105). Modalitet kan uttryckas på flera olika sätt: genom modala verb, interpersonella satsadverbial eller en 

kombination av dem båda (ibid:107). Det kan även uttryckas med grammatiska metaforer (ibid:108). Jag har 

främst undersökt hur modaliteten ser ut för kravställande men även undersökt förekomst av modalitet på andra 

ställen i beslutsmallarna. 

Jag har även undersökt agentivitet, det vill säga vem som agerar i texten och hur detta signaleras. Ibland kan 

passiveringar göra att det inte framgår tydligt vem som agerar, till exempel om man använder formuleringen ”det 

beslutas…” (Helgesson 2012:201).  

Dessutom har jag undersökt mottagar- och sändarreferens, det vill säga hur det refereras till mottagaren och 

avsändaren. Avsändaren kan refereras till som jag eller vi och mottagaren som du eller ni. De kan även refereras 

till i tredje person (ibid:202).  

Slutligen har jag undersökt förekomsten av artighetsstrategier. Artighetsstrategier är relaterat till begreppet 

ansikte. En människa anses ha ett ansikte, det vill säga en bild av sig själv som man vill upprätthålla i sociala 

sammanhang. Om man blir utsatt för ansiktshotande handlingar riskerar man att ”tappa ansiktet”. Människor 

samarbetar för att skydda sina egna och varandras ansikten (Brown & Levinson 2009:61ff). Därför använder 
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man sig av artighetsstrategier. De kan delas upp i två olika grupper: solidaritetsstrategier och respektstrategier 

(Helgesson 2011:201). I situationer som när myndigheter meddelar negativa budskap till en individ är det främst 

respektstrategier som är aktuella att undersöka. Dessa används för att skapa artig distans till mottagaren 

(ibid:200). Jag har valt att undersöka några som jag anser är relevanta just när det gäller beslut.  

 

 Användande av indirekta talhandlingar (Brown & Levinson 2009:132). 

 Användande av modalitet. Ju mer modalitet som används, desto artigare uppfattas sändaren 

(ibid:143). 

 Motivering av varför man säger eller frågar något (ibid:170).  

 Avpersonifiering av avsändaren och mottagaren (ibid:190). 

 Hävdande att den ansiktshotande handlingen är en generell regel (ibid:206).  

 Substantiveringar av verbfraser. Ju mer något är substantiverat, desto mindre hotande upplevs det 

som (ibid:208). 

 

Jag har endast undersökt förekomsten av artighetsstrategier i de fall där ansiktshotande handlingar 

utförs, det vill säga i situationer där det ställs krav eller riktas kritik mot mottagaren eller där 

avsändaren meddelar ett negativt budskap. Ofta är det svårt att avgöra om en formulering faktiskt 

används i syfte att utföra en respektstrategi. Men då effekten av formuleringen ändå blir densamma 

oavsett om det finns en tanke bakom eller inte har jag valt att se allt det jag räknade upp som 

respektstrategier trots att jag inte kan veta säkert vad som ligger bakom formuleringarna.  

Resultatet av min analys har jag jämfört med den klarspråkliga normen för beslut bör utformas.  
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4 Resultat 

4.1 Allmänt om beslutsmallarnas 

innehållskomponenter 

De beslutsmallar jag har undersökt har alla en likande uppsättning innehållskomponenter och de återkommer 

också i samma ordning. Beslutsmallarna inleds med en redogörelse av vad som skett i ärendet. Sedan räknas det 

upp allmänna villkor som gäller i ärenden som dessa. Efter det berättas det om vissa villkor som är aktuella i just 

detta fall. Nästa innehållskomponent består av ett bifall av ansökan alternativt ett avvisande eller avslag av 

ansökan. I vissa av besluten har det ansökts om flera olika saker, vilket gör att innehållskomponenten med 

villkor för det specifika fallet och innehållskomponenten med bifall, avslag eller avvisande återkommer en eller 

flera gånger. Vissa av de negativa beslutsmallarna innehåller även ett avslutande stycke om hur man ska gå till 

väga för att överklaga beslutet.  

4.2 Analys av beslutsmall 1 

Den här beslutsmallen är ett avslag av ansökan om uppehållstillstånd med anledning av anknytning till någon 

som är bosatt i Sverige. Följande innehållskomponenter finns:  

 

 redogörelse för ärendet 

  villkor för att få uppehållstillstånd med anledning av familjeanknytning 

  uppräkning av bevisning i ärendet 

  beskrivning av svårigheten för somalier att bevisa sin identitet 

  bedömning om den sökandes identitetshandlingar räcker för att bevisa dennes identitet 

  avslag av ansökan om uppehållstillstånd 

  avslag av ansökan eftersom den sökande inte kan bevisa sin identitet 

 beskrivning av villkor för att någon ska beviljas DNA-analys 

  förklaring till varför den sökande inte erbjuds DNA-analys 

  avslag av ansökan om främlingspass.  

 

I denna beslutsmall får den sökande avslag på allt denne ansökt om. Man kan se att 

innehållskomponenterna med avslag kommer mot slutet av beslutet, efter att bevisningen i ärendet har 

räknats upp och det har bedömts huruvida den sökandes identitetshandlingar är tillräckliga. 

 

Innehållskomponenten Redogörelse för ärendet 

I denna innehållskomponent utförs språkhandlingen påstående eftersom avsändaren informerar om vad som 

skett i ärendet. Det finns ingen markerad modalitet i innehållskomponenten. I den del av innehållskomponenten 

där det berättas vad mottagaren har ansökt om agerar denne och omnämns med du-tilltal. ”Du har den [datum] 

ansökt om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige…” Då det senare berättas vilka handlingar som lämnats in i 

ärendet används passiveringar. ”I ärendet har lämnats in ett vigselbevis…” Migrationsverket har ingen möjlighet 

att veta vem som lämnat in handlingarna, det kan antingen vara den sökande själv eller någon anhörig till denne. 

Troligen används passiveringar för att de gör att man inte behöver peka ut vem som agerar. Att det inte 
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förekommer något ansiktshot i denna innehållskomponent avspeglar sig i språket eftersom det inte förekommer 

markerad modalitet eller respektstrategier.   

 

Innehållskomponenten villkor för att få uppehållstillstånd med 
anledning av familjeanknytning 
 

Flera olika språkhandlingar utförs i denna innehållskomponent. Den första av dem är ett påstående, avsändaren 

konstaterar att vissa krav måste vara uppfyllda för att en sökande ska beviljas uppehållstillstånd. Nästa 

språkhandling är kravställande, det specificeras vilka krav den sökande måste uppfylla för att beviljas 

uppehållstillstånd. Nästa språkhandling är en värderande inställning till satsens sakförhållande, avsändaren 

argumenterar för vikten av att den sökande ska kunna stärka sin identitet. Nästa språkhandling är ett påstående, 

avsändaren informerar om vad som krävs för att ett pass ska vara giltigt. Den sista språkhandlingen i denna 

innehållskomponent är en värderande inställning till satsens sakförhållande, sändaren argumenterar för att en 

sökande normalt sett måste ha ett pass för att kunna bevisa sin identitet men hävdar att ett pass inte alltid är 

tillräckligt. 

Det finns en del modalitet i denna innehållskomponent. De modala verben ska och måste används omväxlande, 

vilket resulterar i att kravställandet förmildras. För ett av de tre kraven som räknas upp används ordet ska, vilket 

innebär en kraftig förmildring av förpliktelsen. För de två andra kraven används ordet måste, vilket gör att 

förpliktelsen inte förmildras lika mycket. När det berättas om vikten av att en sökande stärker sin identitet 

används uttrycket som huvudregel måste och då det berättas om vad som krävs för att ett pass ska vara giltigt 

används det modala verbet ska. ”Enligt 2 kap. 4 § utlänningsförordningen ska ett giltigt pass innehålla…”  

Sändaren är anonymiserad nästan överallt i innehållskomponenten eftersom det används ett passiverat verb. 

Detta gör att det blir otydligt vem som står bakom det som sägs. ”Det är oftast inte möjligt att ens bedöma de 

grundläggande skälen för en ansökan utan att veta vem den sökande är.” På ett ställe agerar dock 

Migrationsöverdomstolen. ”Migrationsöverdomstolen har i dom den 12 maj 2011 MIG 2011:11 slagit fast…” På 

ytterligare ett ställe hänvisas det till Utlänningsförordningen. ”Enligt 2 kap. 4 § utlänningsförordningen ska ett 

giltigt pass innehålla uppgifter om innehavarens medborgarskap…”  

Den sökande omnämns med du-tilltal. ”Din identitet måste vara styrkt/visad.” Att sändaren mestadels är 

anonymiserad gör att sändarens åsikter presenteras som fakta: ”Det är oftast inte möjligt att ens bedöma de 

grundläggande skälen för en ansökan utan att veta vem den sökande är.”  

I denna innehållskomponent förekommer flera respektstrategier. En av dessa är användandet av modalitet. En 

annan respektstrategi som används är avpersonifiering av sändaren. Ytterligare en artighetsstrategi som används 

är att det motiveras varför den sökande måste stärka sin identitet. 

Att detta är en innehållskomponent med mycket kravställande och mycket negativ information avspeglar sig i 

språket. Användandet av modalitet gör att kravställandet förmildras och sändaren är anonymiserad då det 

meddelas negativ information.  

 

Innehållskomponenten uppräkning av bevisning i ärendet 

I innehållskomponenten utförs språkhandlingen påstående då avsändaren konstaterar vilka handlingar som 

lämnats in. Det förekommer ingen markerad modalitet i innehållskomponenten och det är heller inte någon som 

agerar utan det förekommer endast passiveringar. Mottagaren omnämns med du-tilltal. ”Följande bevisning finns 
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i ditt ärende”. I denna innehållskomponent utförs inga ansiktshotande handlingar och det förekommer varken 

markerad modalitet eller artighetsstrategier.  

 

Innehållskomponenten beskrivning av svårigheten för somalier att 
bevisa sin identitet 
 

Två språkhandlingar utförs i innehållskomponenten. Den första är ett påstående, avsändaren konstaterar att det 

inte finns något centralt styre i Somalia. Nästa språkhandling är en värderande inställning till satsens 

sakförhållande då avsändaren hävdar att somaliska passhandlingar inte har särskilt stort bevisvärde.  

Det finns en del modalitet i innehållskomponenten, bland annat används det modala satsadverbialet normalt.” 

Dokument som innehåller identitetsuppgifter är därför normalt utfärdade utifrån muntliga uppgifter från den 

person eller de personer som handlingen avser”.  

Även det modala satsadverbialet generellt används. ”Mot denna bakgrund har identitetshandlingar och andra 

dokument som avser somaliska medborgare generellt lågt bevisvärde i fråga om en persons identitet”. 

Användandet av modalitet gör att avsändaren uttrycker sig med en viss försiktighet. 

 I innehållskomponenten förekommer endast passiveringar och det refereras varken till sändaren eller 

mottagaren. I denna innehållskomponent är det tydligt att modalitet används då avsändaren meddelar negativ 

information.  

 

Innehållskomponenten bedömning om den sökandes 
identitetshandlingar räcker för att bevisa dennes identitet 
 

I innehållskomponenten finns två språkhandlingar. Den första är en värderande inställning till satsens 

sakförhållande då avsändaren hävdar att passhandlingen inte räcker för att stärka den sökandes identitet. Den 

andra är ett kravställande, det ställs krav på den sökande att bevisa sin identitet. Kravställandet är dock 

formulerat som ett påstående. ”Du måste därför styrka din identitet på annat sätt.” 

I innehållskomponenten förekommer en hel del modalitet, bland annat genom användandet av det modala verbet 

måste. ”Du måste därför styrka din identitet på annat sätt.”  Även ordet krävs används. ”Ytterligare bevisning om 

din identitet krävs därför.” 

Mottagaren är inte anonymiserad i innehållskomponenten och refereras till som du. 

”Den passhandling som du lämnat in för att styrka din identitet har således inte sådant bevisvärde att den kan 

anses styrka din identitet.” Avsändaren är anonymiserad genom användandet av ett passiverat verb. ”Ytterligare 

bevisning om din identitet krävs därför.”  

I innehållskomponenten förekommer flera respektstrategier. En av dem är att avsändaren är passiverad. En annan 

respektstrategi som används är att det negativa budskapet motiveras. Även användandet av modalitet är en 

respektstrategi. 

Denna innehållskomponent innehåller en del kravställande och man kan se att kravställandet förmildras genom 

användandet av modalitet. Man kan också se att det används respektstrategier då avsändaren meddelar 

mottagaren det negativa budskapet. 
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Innehållskomponenten avslag av ansökan om uppehållstillstånd 

I denna innehållskomponent utförs språkhandlingen avslag av ansökan. Avsändaren meddelar att den sökandes 

ansökan om uppehållstillstånd avslås. Det förekommer modalitet i form av det modala verbet ska.”Du ska därför 

inte beviljas uppehållstillstånd”. Användandet av modalitet gör att förpliktelsen låter mindre tvingande än om det 

hade stått ”Du beviljas inte uppehållstillstånd”. Avsändaren agerar i den första av de två meningarna, den i 

vilken det meddelas att den sökande inte stärkt sin identitet. ”Sammantaget anser Migrationsverket att du inte 

stärkt din identitet.” Däremot är avsändaren osynlig på grund av att verbet passiverats i den andra av 

meningarna, den mening där beslutet meddelas. ”Du kan därför inte beviljas uppehållstillstånd.” I denna mening 

omnämns avsändaren i tredje person och mottagaren omnämns med du-tilltal. I innehållskomponenten 

förekommer två olika respektstrategier. En av dem är att motivera varför beslutet var tvunget att fattas. Ett annat 

är att anonymisera avsändaren. Det märks att det meddelas negativ information i beslutsmallen eftersom ett 

passiverat verb används i beslutsmeningen. Även förekomsten av modalitet i beslutsmeningen tyder på detta.   

 

Innehållskomponenten avslag av ansökan eftersom den sökande 

inte kan bevisa sin identitet 
 

Det utförs två språkhandlingar. Den första av dem är en värderande inställning till satsens sakförhållande. 

Avsändaren hävdar att det faktum att den sökande inte lyckats stärka sin identitet gör att det inte finns någon 

anledning att fortsätta utreda ärendet.  Den andra språkhandlingen är ett avslag av ansökan. Avsändaren 

meddelar att den sökande inte ska beviljas uppehållstillstånd. 

 I innehållskomponenten används modalitet genom användandet av det modala verbet ska i meningen där det 

förklaras varför det inte finns något skäl att utreda ärendet. ”Eftersom din ansökan om uppehållstillstånd ska 

avslås…” 

Avsändaren är passiverad genomgående och mottagaren refereras till som du. Det används respektstrategier. En 

av dessa är att beslutet motiveras. En annan respektstrategi är att sändaren är anonymiserad genom användandet 

av ett passiverat verb. I denna innehållskomponent märktes det att det var ett tungt budskap som meddelades 

eftersom det användes modalitet och sändaren var anonymiserad.  

 

Innehållskomponenten beskrivning av villkor för att någon ska 

beviljas DNA-analys 
 

I denna innehållskomponent finns bara en typ av språkhandling, ett påstående. Avsändaren informerar om vilka 

villkor som gäller för att en sökande ska kunna få en DNA-analys. 

Det förekommer modalitet på ett ställe i form av det modala hjälpverbet ska. ”I ärenden om uppehållstillstånd på 

grund av familjeanknytning ska Migrationsverket ge sökanden och den person till vilken anknytning åberopas 

tillfälle att få DNA-analys utförd…” 

Avsändaren är synlig i meningen då det berättas att denne ska erbjuda mottagaren en DNA-analys om vissa 

villkor uppfylls. Däremot är avsändaren osynlig på grund av användandet av ett passiverat verb i meningen där 

det meddelas vilka skäl som kan medföra att en DNA-analys inte beviljas. Sändaren omnämner sig själv i tredje 

person, som Migrationsverket. Mottagaren omnämns som sökanden. Det man kan lägga märke till i denna 

innehållskomponent är att avsändaren är osynlig när den negativa informationen meddelas och synlig när mer 

positiv information meddelas. 
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Innehållskomponenten förklaring till varför den sökande inte 

erbjuds DNA-analys 
 

Den språkhandling som utförs är en värderande inställning till satsens sakförhållande eftersom sändaren 

meddelar att de skäl som finns inte är tillräckliga för att mottagaren ska beviljas uppehållstillstånd. Det finns 

ingen markerad modalitet i innehållskomponenten. Sändaren är anonymiserad på grund av användandet av ett 

passiverat verb. ”Eftersom din ansökan om uppehållstillstånd avslagits redan med anledning att du inte stärkt din 

identitet saknas anledning att erbjuda dig tillfälle till DNA-analys.” Eftersom avsändaren är anonymiserad 

refereras det inte till denne men mottagaren refereras till som du. 

Det används två respektstrategier, att sändaren är anonymiserad genom användande av ett passiverat verb och att 

beslutet motiveras. Man kan se att det förekommer mycket passiveringar i den här innehållskomponenten. Det 

indikerar att det är ett tungt budskap som meddelas. 

 

Innehållskomponenten avslag av ansökan om främlingspass 

I denna innehållskomponent utförs språkhandlingen avslag av ansökan. Avsändaren meddelar att mottagarens 

ansökan om främlingspass ska avslås. I innehållskomponenten finns ingen markerad modalitet och avsändaren är 

anonymiserad genom användandet av ett passiverat verb: 

”Ansökan om främlingspass avslås likaså”. Även mottagaren är anonymiserad, vilket man ser genom 

formuleringen ”ansökan om främlingspass”. Det framgår inte vem som ansökt om främlingspasset. En 

respektstrategi används, att anonymisera avsändaren.  

Denna innehållskomponent innehåller ett negativt beslut, vilket gör att sändaren och mottagaren anonymiseras. 

Däremot förekommer inga andra respektstrategier såsom användande av modalitet.  

 

Huvudkarakteristik för beslutsmallen 

I denna beslutsmall förekommer mycket kravställande och det meddelas flera negativa beslut. Ett tydligt 

kännetecken för beslutsmallen är att det förekommer mycket modalitet, framför allt i samband med 

kravställande. Man kan även se att avsändaren är anonymiserad i stor utsträckning. Däremot tilltalas mottagaren 

med du-tilltal nästan genomgående.  

4.3 Analys av beslutsmall 2 

Denna beslutsmall är ett beviljande av ansökan om uppehållstillstånd med anledning av adoption. Beslutsmallen 

har följande innehållskomponenter: 

 redogörelse för ärendet 

 redogörelse för vilka bestämmelser som gäller för att ett utländskt barn ska kunna beviljas 

uppehållstillstånd 

 konstaterande av en viss omständighet som är relevant för beslutet  

 beviljande av ansökan. 

 

Innehållskomponenten där beslutet beviljas är placerad sist i beslutsmallen, efter innehållskomponenter som 

beskriver ärendet och vilka villkor som finns för att ett utländskt barn ska beviljas uppehållstillstånd.   
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Innehållskomponenten redogörelse för ärendet 

I denna innehållskomponent utförs endast en språkhandling, ett påstående. Avsändaren informerar om vad som 

har skett i ansökningsprocessen. Innehållskomponenten saknar markerad modalitet. Då det redogörs för vilka 

handlingar som lämnats in i ärendet används passiveringar. ”Till ansökan har bl.a. bifogats följande handlingar:” 

Liksom i beslutsmall 1 vet inte Migrationsverket vem som lämnat in handlingarna, vilket gör det nödvändigt att 

använda passiveringar. Men där det beskrivs vad den sökande ansökt om används du-tilltal. ”Du ansöker om 

uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.” Det märks att denna innehållskomponent inte innehåller 

kravställande eller negativ information eftersom det inte förekommer någon markerad modalitet och den 

passivering som finns endast förekommer för att det inte går att fastställa vem som lämnat in handlingarna.  

 

Innehållskomponenten redogörelse för vilka bestämmelser som 

gäller för att ett utländskt barn ska beviljas uppehållstillstånd 
 

Den språkhandling som utförs är ett kravställande. Mottagaren räknar upp de krav som finns för att mottagaren 

ska beviljas uppehållstillstånd. Det förekommer modalitet i form av användandet av det modala verbet ska. 

”Enligt 5 kap. 3 § första stycket 3 utlänningslagen ska uppehållstillstånd ges till ett utländskt barn som är 

ogift…” Denna formulering innebär en svagare förpliktelse än om det hade stått ”Uppehållstillstånd ges till 

någon som…” Däremot används ingen modalitet då kraven för att uppehållstillstånd ska beviljas räknas upp. 

Avsändaren är anonymiserad genom användandet av ett passiverat verb. ”Uppehållstillstånd ges till ett utländskt 

barn som är ogift…” Det refereras varken till avsändaren eller mottagaren eftersom innehållskomponenten 

enbart består av refererad lagtext. Då orden i innehållskomponenten inte är Migrationsverkets egna är det inte 

särskilt meningsfullt att analysera formuleringarna.  

 

Innehållskomponenten konstaterande av en viss omständighet 

som är relevant för beslutet 
 

Här har jag slagit ihop två stycken som innehåller två olika varianter på en och samma innehållskomponent, ett 

konstaterande av en viss omständighet som är relevant för beslutet. Detta är eftersom det finns två likadana 

stycken i beslutsmallen och det är meningen att man ska välja ett av dem. Den språkhandling som finns är ett 

påstående. Det finns ingen markerad modalitet och det förekommer endast passiveringar. ”De dokument som 

bifogats ansökan visar…” ”Adoptionsbeslutet har meddelats i xx-land.” Sändaren är anonymiserad genom en 

passivering. Mottagaren är dock synlig och omnämns med du-tilltal. ”Eftersom din adoptivmor/far/föräldrar är 

medborgare i xx-land gäller adoptionen även i Sverige.” I denna innehållskomponent finns det alltså ingen 

markerad modalitet. Detta kan bero på att den information som berättas är positiv och att det därför inte finns 

något behov av att använda respektstrategier.  

 

Innehållskomponenten beviljande av upphållstillstånd 

Språkhandlingen som utförs i denna innehållskomponent är ett beviljande av ansökan om uppehållstillstånd.  

Migrationsverket bedömer att de skäl som finns är tillräckliga för att den sökande ska beviljas uppehållstillstånd. 

Det förekommer modalitet i form av det modala verbet ska. ”Du ska därför beviljas uppehållstillstånd.” 

Avsändaren är anonymiserad eftersom det används ett passiverat verb. ”Eftersom du anses adopterad genom 

beslut av svensk domstol ska uppehållstillstånd beviljas…” Mottagaren är däremot synlig och tilltalas 
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genomgående med du-tilltal: ”Du ska därför beviljas uppehållstillstånd.” I innehållskomponenten förekommer 

det modalitet trots att det är ett positivt beslut som meddelas. 

 

Huvudkarakteristik för beslutsmallen 

Det märks att denna beslutsmall innehåller ett positivt beslut eftersom det inte finns särskilt mycket modalitet 

eller passiveringar. Beslutsmallen har också genomgående du-tilltal. Men trots att beslutet är positivt finns det 

modalitet i meningen där beslutet beviljades. Dessutom är avsändaren mestadels anonymiserad i beslutsmallen. 

4.4 Analys av beslutsmall 3 

Denna beslutsmall är ett avslag av ansökan om uppehållstillstånd med anledning av adoption. Beslutsmallen 

innehåller följande innehållskomponenter:  

 redogörelse för ärendet 

 redogörelse för villkor för uppehållstillstånd på grund av adoption 

 motivering till beslutet 

 avslag av ansökan  

 beskrivning av hur man överklagar beslutet.  

 

Beslutsmallen innehåller en redogörelse för ärendet och för vilka villkor som finns. Först efter detta meddelas 

beslutet. 

Innehållskomponenten redogörelse för ärendet 

Den språkhandling som utförs är ett påstående eftersom avsändaren konstaterar vad den sökande har ansökt om. 

Innehållskomponenten saknar markerad modalitet. Mottagaren är synlig och refereras till som du.  ”Du ansöker 

om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.” Att det inte finns någon markerad modalitet eller några 

passiveringar i innehållskomponenten indikerar att den inte innehåller något kravställande eller några andra 

ansiktshotande handlingar.  

 

Innehållskomponenten redogörelse för villkor för 

uppehållstillstånd med anledning av adoption  
 

Den språkhandling som utförs är ett påstående. Det berättas vad som krävs för att ett utländskt barn ska kunna 

adopteras av någon som är bosatt i Sverige. Det finns en del modalitet i innehållskomponenten, bland annat i 

form av det modala verbet ska som används då det räknas upp vilka villkor som måste vara uppfyllda för att 

någon ska beviljas uppehållstillstånd. ”Enligt 5 kap. 3 § första stycket 3 utlänningslagen ska uppehållstillstånd 

ges till ett utländskt barn som är ogift…” Att ordet ska används innebär att kravställandet förmildras. Det 

förekommer även modalitet genom användandet av det modala verbet får. ”Enligt 5 kap 17 a § utlänningslagen 

får uppehållstillstånd vägras om…” I denna innehållskomponent är avsändaren anonymiserad eftersom det 

används passiverade verb. ”Uppehållstillstånd ges till ett utländskt barn…” Passiveringarna gör att sändarens 

identitet är dold och att det inte framgår vem som ligger bakom bestämmelserna. Mottagaren refereras till som 

ett utländskt barn och en utlänning. I denna innehållskomponent citeras lagtext och det är därför inte 

Migrationsverkets egna formuleringar som används. Däremot visar innehållskomponenten att Migrationsverket 

har mycket paragrafhänvisningar i sina beslut.  
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Innehållskomponenten motivering till beslutet 

Liksom i beslutsmall 2 finns det två alternativa beslut i denna beslutsmall och i det färdiga beslutet är det 

meningen att man ska välja ett av dessa. I min analys har jag dock valt att slå ihop de två alternativa besluten till 

ett. I denna innehållskomponent uttrycks två språkhandlingar. Den första av dem är ett påstående. Det berättas 

att en adoption inte ger anledning att ge den sökande uppehållstillstånd om adoptionen endast tillkommit för att 

den sökande ska kunna få uppehållstillstånd. När det berättas om vilken bedömning Migrationsverket gör i det 

aktuella fallet sker en annan språkhandling, en värderande inställning till satsens sakförhållande. 

Migrationsverket meddelar att de inte anser att den sökande ska få uppehållstillstånd. Det finns en del modalitet i 

denna innehållskomponent. Bland annat används det modala verbet kan.” Om omständigheterna kring en 

utomlands beslutad adoption på ett påtagligt sätt visar att adoptionen huvudsakligen tillkommit för att bereda 

någon uppehållstillstånd i Sverige kan detta beaktas på så sätt att adoptionen frånkänns verkan i ärendet om 

uppehållstillstånd.” ”Omständigheterna i ärendet visar på ett påtagligt sätt att adoptionen huvudsakligen har 

tillkommit för att bereda xx uppehållstillstånd.” I språkhandlingen där det meddelas att det inte finns några skäl 

att bevilja den sökande uppehållstillstånd är avsändaren anonymiserad genom ett passiverat verb. ”Inte heller i 

övrigt har framkommit några skäl att bevilja dig uppehållstillstånd”. Mottagaren omnämns i tredje person då det 

meddelas att adoptionen endast tillkommit för att den sökande ska kunna få uppehållstillstånd. Däremot tilltalas 

den sökande med du-tilltal då det meddelas att det inte finns några skäl att bevilja denne uppehållstillstånd. Det 

förekommer två respektstrategier i innehållskomponenten, att beslutet motiveras och att avsändaren är 

anonymiserad. Detta är en innehållskomponent där det meddelas negativ information och där mottagaren får 

höra mycket negativt. Avsändaren är anonymiserad i stor utsträckning och det förekommer även en hel del 

modalitet.  

 

Innehållskomponenten avslag av ansökan om uppehållstillstånd 

Då beslutsmallen innehåller två alternativa beslut finns det också två innehållskomponenter där den sökandes 

ansökan om uppehållstillstånd avslås. Även här har jag valt att slå ihop de två innehållskomponenterna till en. 

Språkhandlingen som utförs är ett avslag av ansökan. Det förekommer modalitet i form av det modala 

hjälpverbet ska. ”Ansökan om uppehållstillstånd ska därför avslås.” Både sändaren och mottagaren är 

anonymiserade eftersom det används ett passiverat verb i beslutsmeningen. Att anonymisera sändaren och 

mottagaren är en respektstrategi. Även användandet av modalitet är en respektstrategi. Det märks tydligt att detta 

är en innehållskomponent där det meddelas negativ information eftersom det förekommer både modalitet och 

avpersonifiering av mottagaren och sändaren.  

 

Innehållskomponenten beskrivning av hur man överklagar 

beslutet 
 

Det utförs två olika språkhandlingar i innehållskomponenten. Den första av dem är ett påstående. Avsändaren 

informerar om att beslutet kan överklagas till Migrationsdomstolen. Nästa språkhandling är ett kravställande. De 

krav som finns för att överklagandet ska gå till på rätt sätt räknas upp. Då det informeras om att beslutet kan 

överklagas används modalitet i form av det modala verbet kan. ”Beslut att avslå ansökan om uppehållstillstånd 

kan överklagas till Migrationsdomstolen”. I denna språkhandling är mottagaren anonymiserad genom 

användandet av ett passiverat verb. Detta medför att avsändaren inte framställs som någon agerar, i detta fall 

genom att överklaga. Det får också effekten att informationen om överklagande inte blir lika lättillgänglig. I den 

andra språkhandlingen, kravställandet, förmildras kravställandet genom användandet av det modala verbet ska.  

”Överklagande ska ske skriftligen”. Att ett modalt verb används ger en trevligare ton än om kravställandet hade 
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uttryckts genom ett verb i imperativ. Inte heller i denna språkhandling omnämns mottagaren med du-tilltal men 

på ett ställe omnämns hen i tredje person, som klaganden. Det används två respektstrategier. Den ena är att 

kravställandet förmildras genom användandet av modalitet. Den andra är att sändaren och mottagaren passiveras. 

Något man kan lägga märke till i denna innehållskomponent är att mottagaren är anonymiserad när det står att 

det går att överklaga beslutet, något som kan göra att mottagaren har svårare att se sig själv i rollen som någon 

som överklagar. Man kan också se att det används modalitet där det förekommer kravställande.  

 

Huvudkarakteristik för beslutsmallen 

I denna beslutsmall finns mycket kravställande och det meddelas även mycket negativ information. Man kan se 

att det används en hel del modalitet för att förmildra kravställandet. Man kan även se att avsändaren är 

osynliggjord genom användandet av passiva verb då negativ information meddelas. Mottagaren är anonymiserad 

i stor utsträckning men refereras även till som du eller klagande. 

4.5 Analys av beslutsmall 4 

Denna beslutsmall är ett avvisande av en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Beslutsmallen 

består av följande innehållskomponenter: 

 redogörelse för ärendet 

 motivering av beslutet 

 avvisande av ansökan 

 villkor för DNA-analys 

 förklaring till att den sökande inte erbjuds någon DNA-analys. 

Beslutsmallen inleds med en beskrivning av vad som hänt i ärendet och en motivering av beslutet. Sedan 

meddelas det att ansökan avvisas och att den sökande inte erbjuds någon DNA-analys. 

 

Innehållskomponenten redogörelse för ärendet 

I denna innehållskomponent utförs en typ av språkhandling, påstående. Liksom i den första 

innehållskomponenten i alla tidigare beslutsmallar konstaterar avsändaren vad som har hänt i ärendet och vilka 

dokument som lämnats in. Innehållskomponenten saknar markerad modalitet. Då det beskrivs att det lämnats in 

en ansökan och ett antal dokument är mottagaren anonymiserad genom användandet av ett passiverat verb. 

”Följande dokument för yy har lämnats in i ärendet:” Att mottagaren är anonymiserad beror troligen, liksom i de 

andra beslutsmallarna, på att Migrationsverket inte kan veta om det är den sökande själv eller någon av de 

medsökande som skickat in handlingarna. Då det berättas att den sökandes ansökan grundas på anknytning och 

att de sökande saknar passhandlingar omnämns den sökande och de medsökande i tredje person. Detta är 

förståeligt eftersom beslutet handlar om flera olika personer. Att använda du-tilltal skulle kunna skapa förvirring. 

I denna innehållskomponent förekommer inget kravställande och det meddelas ingen negativ information. Detta 

avspeglas i språket eftersom det inte förekommer någon markerad modalitet. Att mottagaren omnämns i tredje 

person är troligen inte för att det meddelas negativ information utan snarare för att skapa tydlighet. 

 

Innehållskomponenten motivering av beslutet 

I denna innehållskomponent utförs två språkhandlingar. Den ena är ett påstående. Avsändaren konstaterar att 

den sökande är minderårig och informerar om vilka bestämmelser som gäller när minderåriga söker 
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uppehållstillstånd. Den andra språkhandlingen är en värderande inställning till satsens sakförhållande. 

Avsändaren hävdar att den som uppger sig vara förälder till den sökande inte har bevisat att han eller hon 

verkligen är den sökandes förälder. I den första språkhandlingen, påståendet, finns modalitet i form av uttrycket 

som huvudregel och det modala hjälpverbet ska. ”Som huvudregel gäller att vem som ska anses som 

vårdnadshavare ska avgöras enligt lagen i det land där den sökande har sin hemvist…” I denna språkhandling är 

avsändaren inte anonymiserad utan omnämns i tredje person: ”Migrationsverket konstaterar att xx är minderårig 

och därför saknar processbehörighet i ärendet.” Mottagaren omnämns i tredje person: ”Migrationsverket 

konstaterar att xx är minderårig och därför saknar processbehörighet i ärendet.” I nästa språkhandling, vilken är 

en värderande inställning till satsens sakförhållande, förekommer ingen markerad modalitet. Det förekommer 

heller ingen anonymisering av sändaren eller mottagaren. Avsändaren omnämner sig själv i tredje person, som 

Migrationsverket. Mottagaren omnämns i tredje person, alternativt som barnet. Det förekommer en 

respektstrategi i innehållskomponenten, att avsändaren motiverar varför denne måste fatta det negativa beslutet. 

Informationen i den första språkhandlingen utgör en motivering till den negativa informationen som finns i den 

andra språkhandlingen. I denna innehållskomponent får mottagaren ta del av mycket negativ information i den 

sista av de två språkhandlingarna. Dock används ingen modalitet i denna språkhandling och det finns inte heller 

några passiveringar. Den enda respektstrategi som förekommer i innehållskomponenten är att det negativa 

beslutet motiveras.  

 

Innehållskomponenten avvisande av ansökan  

Denna innehållskomponent innehåller endast en språkhandling, ett avvisande av ansökan. Innehållskomponenten 

innehåller ingen markerad modalitet och inte heller några passiveringar. Avsändaren omnämns i tredje person, 

som Migrationsverket. Även mottagaren omnämns i tredje person. Det förekommer en respektstrategi, en 

motivering av beslutet. Avsändaren hänvisar till sådant som räknats upp i tidigare innehållskomponenter och till 

en dom från Migrationsöverdomstolen. Trots att denna innehållskomponent innehåller ett negativt beslut 

används ingen modalitet och inga passiveringar. Den enda respektstrategi man kan se är att beslutet motiveras. 

 

Innehållskomponenten villkor för DNA-analys 

Den språkhandling som utförs i denna innehållskomponent är ett påstående. Sändaren konstaterar vilka villkor 

som finns för att det ska finnas en anledning att bevilja den sökande en DNA-analys. Avsändaren är synlig i den 

första av innehållskomponentens två meningar, i vilken det informeras om i vilka situationer den sökande ska 

erbjudas DNA-analys. I denna mening omnämner avsändaren sig själv i tredje person, som Migrationsverket. 

Däremot är avsändaren anonymiserad genom användandet av ett passiverat verb i den andra av de två 

meningarna, den i vilken det förklaras när det inte behöver ges tillfälle till DNA-analys. Mottagaren omnämns 

endast i den första meningen och där i tredje person som ”den sökande”. 

 

Innehållskomponenten förklaring till varför den sökande inte 

erbjuds någon DNA-analys.  
 

I denna innehållskomponent utförs en språkhandling, en värderande inställning till satsens sakförhållande. 

Avsändaren hävdar att vissa omständigheter gör att det saknas anledning att erbjuda den sökande en DNA-

analys. Avsändaren är anonymiserad genom användandet av ett passiverat verb. ”Eftersom xxs ansökan om 

uppehållstillstånd avvisats med anledning att han/hon saknar processbehörighet, och inte heller har någon 

ställföreträdare, saknas anledning att erbjuda tillfälle till DNA-analys.” Mottagaren omnämns i tredje person på 

vissa ställen och som han/hon på andra ställen. Det används två respektstrategier i innehållskomponenten. En av 
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dem är att beslutet motiveras och den andra av dem är att avsändaren är osynlig genom användandet av ett 

passiverat verb. Denna innehållskomponent innehåller ett negativt budskap och det har lämnat spår i språket 

genom att avsändaren är anonymiserad och att det ges en motivering till beslutet. 

 

Huvudkarakteristik för beslutsmallen 

Denna beslutsmall innehåller inte särskilt mycket kravställande. Det finns inte heller mycket modalitet. Däremot 

meddelas en hel del negativ information. Man kan se att mottagaren är passiverad i de språkhandlingar där den 

negativa informationen meddelas, vilket vittnar om att det rör sig om en laddad situation. Mottagaren omnämns i 

tredje person i hela beslutsmallen men det beror troligen på att man vill undvika att olika personer blandas ihop, 

inte att man vill undvika du-tilltal.  

4.6 Analys av beslutsmall 5 

Denna beslutsmall är ett avvisande av uppehållstillstånd med anledning av anknytning. Beslutsmallen har 

följande innehållskomponenter:  

 

 redogörelse för ärendet 

 motivering till beslutet 

 avvisande av ansökan 

 förklaring till varför ansökan hade avslagits även om den tagits upp till prövning. 

Även denna beslutsmall har avvisandet av ansökan relativt sent i beslutet, efter att det redogjorts för ärendet och 

för vilka villkor som gäller. 

 

Innehållskomponenten redogörelse för ärendet 

I denna innehållskomponent finns en språkhandling, ett påstående. Det redogörs för vad som hänt i ärendet. Det 

finns ingen markerad modalitet i innehållskomponenten och det förekommer heller inte några passiveringar. 

Migrationsverket omnämner sig själv i tredje person, som verket. Den sökande omnämns i tredje person. Liksom 

beslutsmall 4 är detta en beslutsmall där många personer omnämns. Detta gör att man måste omnämna de olika 

mottagarna i tredje person för att det ska kunna framgå vem som gjort vad. Denna innehållskomponent 

innehåller inget kravställande och det meddelas inga negativa budskap. I språket finns det inte heller några 

passiveringar eller någon markerad modalitet. 

 

Innehållskomponenten motivering till beslutet 

I denna innehållskomponent utförs en språkhandling, ett påstående. Avsändaren räknar upp fakta som denne 

anser vara relevanta för beslutet. I innehållskomponenten finns ingen markerad modalitet och inte heller några 

passiveringar. Mottagaren refereras till i tredje person.  

”XX är minderårig och kan inte själva föra sin talan.” Mottagarens föräldrar omnämns som modern och fadern. 

Denna innehållskomponent består endast av ett konstaterande och det förekommer inget kravställande och 

meddelas inte något negativt beslut. Att det inte förekommer några ansiktshotande handlingar avspeglar sig i 

språket genom att det inte finns några passiveringar eller någon markerad modalitet.  

 

Innehållskomponenten avvisande av ansökan 
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I denna innehållskomponent utförs språkhandlingen avvisande av ansökan. Avsändaren meddelar att de 

omständigheter som räknats upp i de tidigare innehållskomponenterna gör att avsändaren är förhindrad att pröva 

den sökandes ansökan om uppehållstillstånd och att ansökan därför ska avvisas. I innehållskomponenten används 

modalitet i form av det modala verbet ska. ”Ansökningen ska avvisas.” Avsändaren är synlig och omnämner sig 

själv i tredje person, som Migrationsverket. ”Migrationsverket är därför förhindrad att pröva barnets ansökan om 

uppehållstillstånd och ansökningen ska avvisas.” Mottagaren omnämns också i tredje person, som barnet. Det 

används två respektstrategier. Den ena av dem är användandet av modalitet. Den andra är att det motiveras 

varför beslutet fattades.  

 

Innehållskomponenten förklaring till varför ansökningen hade 
avslagits om den tagits upp till prövning 
 

I innehållskomponenten utförs en språkhandling, en värderande inställning till satsens sakförhållande. 

Avsändaren förklarar att ansökan skulle ha avslagits även om den tagits upp till prövning eftersom en av barnets 

föräldrar inte lämnat sitt medgivande. Det förekommer modalitet i form av det modala verbet ska. ”Även om 

ansökningen hade tagits upp till prövning så ska den avslås.” Avsändaren är anonymiserad eftersom ett 

passiverat verb används. ”Även om ansökningen hade tagits upp till prövning så ska den avslås…” Mottagaren 

omnämns som barnen. Det förekommer flera respektstrategier i denna innehållskomponent. Det används 

modalitet, det ges en motivering till beslutet och avsändaren är anonymiserad genom användandet av ett 

passiverat verb. 

 

Huvudkarakteristik för beslutsmallen 

I denna beslutsmall meddelas en del negativ information. Det förekommer dock inget kravställande. Detta kan 

förklara varför det inte förekommer särskilt mycket modalitet. Men de två innehållskomponenter som innehåller 

negativ information innehåller flera respektstrategier: motiveringar till beslutet, anonymisering av avsändaren 

och en del modalitet. 

 

4.7 Allmänt om beslutsmallarnas utformning  

4.7.1 Om artighetsstrategier  

Det är tydligt att språket skiljer sig en hel del mellan de innehållskomponenter där det förekommer 

ansiktshotande handlingar och de innehållskomponenter som inte innehåller ansiktshotande handlingar. 

Modalitet förekommer nästan alltid där det fanns kravställande och gör att kravställandet förmildras. Modalitet 

förekommer också ofta i beslutsmeningen när ansökan avslås eller avvisas. Anonymisering av avsändaren 

genom användandet av ett passiverat verb förekommer också en hel del, både där det förekommer kravställande 

och där det förekommer meddelande av negativ information. 

I alla beslutsmallarna är Migrationsverket noga med att motivera de beslut de fattar, antingen med hjälp av att 

referera lagtext eller genom att formulera en egen motivering. Beslutsmeningen kommer sent i beslutet och har 

ingen egen underrubrik, vilket gör den svår att hitta vid en första anblick. Mottagaren är därför tvungen att läsa 

igenom motiveringen till beslutet innan hen kan ta del av beslutsmeningen. Att beslutsmallarna har denna 

struktur kan ses som en respektstrategi eftersom det gör att mottagaren är tvungen att ta del av skälen till 

beslutet. 
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Det positiva beslutet innehåller färre ansiktshot än vad de negativa gör och även färre 

respektstrategier. Dock förekommer det en del ansiktshot i form av kravställande. Man kan också se 

att det förekommer modalitet i samband med kravställandet. Skillnaden mellan mängden 

respektstrategier i det positiva beslutet är alltså inte enorm. 

 

4.7.2 Om agentivitet och mottagar- och sändarreferentialitet 

I beslutsmallarna tilltalar Migrationsverket mottagaren med du-tilltal förutom i de fall där det skulle ha orsakat 

förvirring, det vill säga när det skulle ha medfört att mottagaren skulle ha kunnat blandas ihop med andra som 

omnämndes i beslutsmallen. Migrationsverket refererar dock aldrig till sig själva som vi utan är antingen 

anonymiserade eller refererar till sig själva i tredje person, som Migrationsverket eller verket. 

 

4.7.3 Jämförelse med den klarspråkliga normen för beslut  

Man kan konstatera att Migrationsverkets beslutsmallar innehåller alla de delar som ett beslut bör ha enligt 

klarspråksnormen: en beslutsmening, en beskrivning av ärendet, en motivering av beslutet och en beskrivning av 

hur man överklagar beslutet (Ehrenberg-Sundin m.fl. 2008:136f). Dock står de inte i den ordning som 

rekommenderas enligt normen. Enligt normen bör beslutsmeningen stå först av allt i ett beslut (ibid.) men i 

Migrationsverkets beslutsmallar står den relativt sent. 

Enligt normen bör man motivera de beslut som fattas (ibid:22f), något Migrationsverket alltid gör. Dock består 

mycket av motiveringarna av att det räknas upp lagtext och allmänna villkor utan att det förklaras särskilt tydligt 

hur de är relevanta just i det aktuella fallet. Detta skiljer sig från normen, enligt vilken det viktigt att beslut får en 

pedagogisk motivering som gör att individen förstår varför de skäl som räknas upp är relevanta (ibid.).  

Enligt normen bör man se till att texten har en tydlig avsändare och undvika passiverade verb.  (Kommentarer till 

Klarspråkstestet för beslut sid 6). Att avsändaren i stor utsträckning är anonymiserad genom användandet av ett 

passiverat verb skiljer sig alltså från normen. Enligt normen bör man omnämna avsändaren i tredje person i 

själva beslutsmeningen så att man ser vem som fattat beslutet. På övriga ställen i beslutsmallen bör man dock 

omnämna avsändaren som vi (Kommentar till klarspråkstestet för beslut sid 5). I Migrationsverkets beslut 

omnämner sig myndigheten i tredje person i beslutsmeningarna. I övrigt är myndigheten mest osynlig på grund 

av passiveringar. 

Att det används du-tilltal i beslutsmallen stämmer överens med normen. Enligt normen är det bättre att använda 

du-tilltal än att omtala mottagaren i tredje person (Ehrenberg-Sundin m.fl. 2008:137). 
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5 Diskussion 

Jag anser att Migrationsverket skapar en viss distans till mottagaren genom språkanvändningen i 

beslutsmallarna. Distansen skapas genom det rikliga användandet av respektstrategier och genom att 

Migrationsverket refererar till sig själva i tredje person i stället för att välja det närhetsskapande pronomenet vi. 

Relationen till mottagaren blir därigenom artigt distanserad och mottagaren hålls på armlängds avstånd.  

Dock gör användandet av du-tilltal att distansen mellan mottagaren och avsändaren inte uppfattas som fullt lika 

stor. Om mottagaren genomgående hade refererats till i tredje person hade avståndet upplevts som ännu större.   

Användandet av artighetsstrategierna medför också att avsändaren konstrueras som någon som vill hjälpa 

mottagaren men samtidigt måste hålla sig inom vissa bestämda ramar. På vissa ställen är det svårt att upptäcka 

vad avsändaren egentligen anser och ligger bakom eftersom denne är anonymiserad i stor utsträckning. Detta gör 

att det inte alltid är helt uppenbart vem som ligger bakom den information som meddelas. Detta kan göra att 

mottagaren blir mindre benägen att känna att just Migrationsverket fattat ett beslut utan kanske känner mer att 

beslutet fattats av samhället i stort. Om det hade stått ”Migrationsverket avvisar din ansökan” i ännu större 

utsträckning hade det varit ännu mer påtagligt för mottagaren att det var just Migrationsverket som fattat 

beslutet.  

Som tidigare nämnts är mottagaren anonymiserad genom användandet av ett passiverat verb i 

innehållskomponenten där det beskrivs hur ett beslut kan överklagas. Passiveringen kan göra att mottagaren får 

svårare att se sig själv i rollen som någon som överklagar. Detta skulle även kunna medföra att sannolikheten att 

mottagaren överklagar blir mindre.  

Eftersom vi i allmänhet strävar efter att språket ska spegla verkligheten anser jag att det är vettigt att 

Migrationsverket håller en distans till avsändaren. Att situationen dessutom är av ganska allvarlig karaktär gör 

det också viktigt att språket inte är för lättsamt och glättigt, eftersom det skulle kunna verka respektlöst mot 

mottagaren. Migrationsverket är som tidigare nämnts en myndighet som har stor makt över människors liv och 

vars beslut kan få väldigt betydande konsekvenser för den enskilde individen. Att i en sådan situation ha en 

personlig ton mot mottagaren hade signalerat att Migrationsverket försökte skapa bilden av att relationen mellan 

avsändaren och mottagaren var mer personlig än vad den egentligen är. 

5.1 Om jämförelsen med den klarspråkliga 

normen 

Då jag jämförde beslutsmallarna med normen för beslut insåg jag att det som skiljer sig mest från normen är 

placeringen av beslutsmeningen. Beslutsmeningen står i slutet av beslutsmallen och är ofta insprängd i ett stycke, 

vilket gör den svår att hitta. Ur tydlighetssynpunkt skulle det vara bättre om beslutsmeningen flyttades fram. 

Dock gör beslutsmeningens placering att mottagaren är tvungen att läsa igenom motiveringen till beslutet innan 

hen kan ta del av beslutsmeningen. Detta skulle kunna göra att mottagaren fick en större förståelse för varför 

beslutet fattades. Det finns alltså både fördelar och nackdelar med att ha beslutsmeningen mot slutet. Förutom 

placeringen av beslutsmeningen är det annat i beslutsmallarnas struktur som skiljer sig från normen. Även detta 

påverkar begripligheten negativt, vilket gör att beslutsmallarna på det stora hela inte är särskilt lättbegripliga.  
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5.2 Motsättningen mellan klarspråksnormen och 

respekstrategier 

Något jag har insett då jag genomfört min undersökning är att användandet av respektstrategier ofta medför att 

en text blir mindre klarspråklig. Respektstrategier som passiveringar, placering av beslutsmeningen sent i ett 

beslut och användning av tredje person framför du eller vi är exempel på sådant som strider mot 

klarspråksnormen. Det är alltså svårt att formulera en text som skapar distans till mottagaren och ändå följer 

klarspråksnormen. En skicklig skribent skulle troligen lyckas hitta en relativt bra balans men det är nog en 

utmaning även för denne.  

Jag anser att viljan att skriva klarspråkligt korrekt får vägas mot andra värden. I vissa fall kan klarspråkliga 

normer behöva stå tillbaka för att andra aspekter av en text ska bli välfungerande. Ett negativt beslut från en 

myndighet med stor makt kanske därför inte måste följa den klarspråkliga normen till punkt och pricka. 

5.3 Kritik mot min undersökning 

Att jag undersöker fler beslutsmallar med negativa beslut än positiva beslut skulle kunna ses som en nackdel 

med mitt material. Men jag anser att negativa beslut är mer intressanta att studera. Detta beror på att det utförs 

fler ansiktshotande handlingar i ett negativt beslut och det är intressant att se hur Migrationsverket hanterar de 

ansiktshotande situationerna. Men att jag inte enbart undersöker negativa beslut fyller även det en funktion, det 

positiva beslutet gör att jag kan jämföra positiva och negativa beslut. 

Man skulle kunna hävda att en nackdel med mitt material är att jag undersöker mallar i stället för färdiga beslut. 

Men då de färdiga besluten är i stort sett identiska med mallarna anser jag att det är lika relevant att undersöka 

beslutsmallar som att undersöka färdiga beslut. Dessutom skulle jag ha behövt ta hänsyn till olika etiska 

ställningstaganden om jag hade undersökt färdiga beslut eftersom sökande hade varit inblandade.  

Något som är negativt med metoden jag använt är att de överväganden jag gör riskerar att bli subjektiva. Man 

skulle kunna hävda att min uppdelning i innehållskomponenter skulle kunnat göras annorlunda. Det är heller inte 

hugget i sten var en innehållskomponent börjar och en slutar utan detta blir till en viss del en subjektiv 

bedömning. Även min indelning i språkhandlingar kan diskuteras och man skulle kunna anse att jag borde ha 

använt fler språkhandlingar. Men i och med att min undersökning inte är särskilt stor och att jag tittade på många 

olika saker hade jag inte utrymme att vara alltför detaljerad i alla analyskategorier.  

5.4 Sammanfattning och råd till Migrationsverket 

Jag sammanfattar min undersökning genom att återanknyta till mina frågeställningar och besvara dem.  

Relationen Migrationsverket skapar till mottagaren är en distanserad men artig relation där mottagaren hålls på 

armlängds avstånd. Såväl mottagaren som avsändaren är ofta anonymiserade, vilket gör att det ibland blir svårt 

att se vad de faktiskt gör och anser. 

Språket i beslutsmallarna påverkas av att det utförs ansiktshotande handlingar. Man kan se att det förekommer 

fler respektstrategier i beslutsmallar med negativa beslut än i det med ett positivt beslut. Dock förekommer det 

såväl ansiktshotande handlingar som respektstrategier även i positiva beslut. 

Beslutsmallarna skiljer sig från den klarspråkliga normen för beslut. Den kanske största skillnaden från normen 

är att beslutsmeningen kommer relativt sent i Migrationsverkets beslutsmallar. Att beslutsmallarna till stor del 

skiljer sig från normen för beslut gör att de är relativt otydliga. 
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5.4.1 Råd till Migrationsverket 

 Behåll den nuvarande tonen i beslutsmallarna eftersom den avspeglar den faktiska relationen 

mellan avsändaren och mottagaren. 

 Var noga med att förklara pedagogiskt varför de skäl som räknas upp i besluten är relevanta för 

den enskilde individen.  

 Överväg placeringen av beslutsmeningen. Att placera den i början av beslutet ökar tydligheten. 

 Sträva efter att synliggöra avsändaren i större utsträckning och minska mängden passiveringar av 

avsändaren.  
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Bilaga 

 
Beslutsmall 4 

 
[Redogörelse för ärendet] 
 
Ansökan m.m. 
Ansökan om uppehållstillstånd har lämnats in för xx. Xxs ansökan grundas på anknytning till yy som 

är bosatt i Sverige och som uppges vara HANS/HENNES FAR/MOR. Medsökande är zz som uppges 

vara xxs mor/far. Även ansökan om främlingspass har lämnats in för xx. 

 

Följande dokument rörande yy har lämnats in i ärendet: 

-födelsebevis rörande  

- m.m. 

- 

 

Såväl xx,yy som zz saknar passhandlingar. De har inte heller några andra handlingar som kan anses 

syrka deras identitet. 

 

[Motivering till beslutet] 
 
Skälen för beslutet 
Migrationsverket konstaterar att xx är minderårig och därför saknar processbehörighet i ärendet. 

HAN/HON kan endast företrädas av vårdnadshavare eller annan ställföreträdare.  

 

Omyndiga barn har i svensk lagstiftning inte givits processbehörighet i fråga om uppehållstillstånd. De 

kan inte heller själva genom fullmakt överföra sådan rätt till ombud (MIG 2009:17). Ställföreträdare 

för barn utgörs normalt av vårdnadshavare eller av särskilt förordnad förmyndare. Som huvudregel 

gäller att vem som ska anses som vårdnadshavare ska avgöras enligt lagen i det land där barnet har sitt 

hemvist, den så kallade domicilprincipen (jfr. prop. 2004/05.136 s. 24). 

 

Enligt Migrationsverkets bedömning är inte de handlingar som yy inkommit med tillräckliga för att 

visa att HAN/HON ALT. NAMN PÅ BARNETS FÖRÄLDER är barnets ställföreträdare. Han HON 

har därmed inte behörighet att föra xxs talan. Yy har inte heller genom fullmakt från annan person som 

är ställföreträdare för barnet visat sin behörighet att föra barnets talan.  

 

[Avslag av ansökan om uppehållstillstånd] 
 

Mot bakgrund av ovanstående och med hänvisning till Migrationsöverdomstolens dom UM 9536-10 

avvisar Migrationsverket xxs ansökan om uppehållstillstånd. 

 

[Villkor för DNA-analys] 
 

I ärenden om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning ska Migrationsverket enligt 13 kap. 15 

§ utlänningslagen ge sökanden och den person till vilken anknytning åberopas tillfälle att få DNA-

analys utförd avseende åberopat släktskap om uppehållstillstånd inte kan beviljas p.g.a. att utredningen 

om släktskapet inte är tillräcklig och det inte är uppenbart att åberopat släktskapsförhållande inte 

föreligger. Om ansökan ska avslås av andra skäl än på grund av otillräcklig utredning om släktskapet 

behöver tillfälle till DNA-analys dock inte lämnas. 
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[Motivering till varför den sökande inte erbjuds någon DNA-

analys]  
 

Eftersom xxs ansökan om uppehållstillstånd avvisats med anledning av att hon/hon saknar 

processbehörighet, och inte heller har någon legal ställföreträdare, saknas anledning att erbjuda tillfälle 

till DNA-analys. 
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