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Sammanfattning  i 

 

Sammanfattning 

I denna uppsats analyseras två informationsbroschyrer för ensamkommande flyktingbarn, en svensk och en 

tysk. Syftet är att ta reda på hur sändarna beskriver de asylsökande, och om det finns skillnader i hur de olika 

länderna tilltalar flyktingbarnen. I studien utgår jag ifrån att broschyrerna konstruerar hypotetiska 

ensamkommande flyktingbarn som modelläsare. Dessa står i ständig kontakt med mottagarländernas statliga 

företrädare. Sålunda skapas även en relation mellan dessa parter, vilket påverkar hur flyktingbarnen tilltalas.  

Studien grundar sig på den antropologiskt inriktade språk- och kontextteorin systemisk-funktionell 

grammatik (SFG) som möjliggör att studera texter som realiseringar av sociala betydelser. Broschyrerna 

tolkas utifrån att kontext, text och grammatik hänger tätt samman och är beroende av en socialt skriven 

diskurs. Broschyrerna återspeglar viktiga situationskontextuella aspekter i ideationella erfarenhetsmässiga och 

interpersonella metafunktioner. Dessa metafunktioner tolkas sedan utifrån SFG:s satsgrammatiska redskap.  

I studiens ideationella analys diskuteras processer och de deltagare som ingår i dessa. Materiella processer 

med flyktingbarn eller statliga företrädare som aktörer visar att barnens första tid i respektive mottagarland 

är föränderlig och dynamisk. Sändarna betonar flyktingbarnens handlingskraft och utnyttjar den för att 

integrera barnen i samhället. Genom plats och- och tidsomständigheter avgränsas ursprungslandet från 

mottagarländerna. Analysen visar även på att sändarna förmedlar en osäkerhet hos barnen genom många 

villkor som uttrycks genom adverbiella konditionala bisatser. Här omtalas vilka krav som barnen måste 

uppfylla.  

I den interpersonella analysen behandlas modus och modulering. Denna del av analysen beskriver 

kvantitativa och kvalitativa skillnader mellan broschyrerna. T.ex. ingår svenska statliga företrädare oftare i 

moduselementet och tilldelas därigenom även semantiskt en inflytelserik ställning för barnen. 

Flyktingbarnen hänvisas till statliga myndigheter. Vidare de svenska statliga företrädarnas förpliktelser 

inskränker barnens rättigheter. I den tyska broschyren är förhållandena omvända. Tyska statliga företrädare 

får ett mindre utrymme än barnen i subjektspositionen, och i modulerade handlingar lyfts barnens rättigheter 

fram och blir till företrädarnas skyldigheter.   

Analysens huvudresultat är sålunda att de utgivande institutionerna upprättar skiftande relationer till 

ensamkommande flyktingbarn fastän de har liknande erfarenheter. Migrationsverket identifierar sig inte 

ovillkorligt med barnen, utan visar auktoritet och konstruerar maktförhållanden. Däremot, den tyska 

sändaren BumF är en icke-statlig organisation som kämpar för ensamkommande flyktingbarns rättigheter. 

BumF tar därför parti för barnen och tonar ner hierarkier. Då båda sändarnas syfte är att vägleda nyanlända 

barn pekar resultaten av denna studie på att sannolikheten är större att den tyska broschyren lyckas med 

detta. 

 

NYCKELORD: textforskning, systemisk-funktionell grammatik (SFG), kontrastiv lingvistik, sociosemiotik, 

ensamkommande flyktingbarn, Migrationsverket, Bundesfachverband unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge e.V. (BumF), sakprosa, informationsbroschyrer  
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Zusammenfassung 

In diesem Aufsatz werden zwei Informationsbroschüren für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

analysiert, eine schwedische und eine deutsche. Ziel ist es herauszufinden, wie die Sender Asylsuchende 

beschreiben, ob Unterschiede im Hinblick darauf bestehen, wie die unterschiedlichen Länder 

Flüchtlingskinder anreden. In der Studie gehe ich davon aus, dass die Broschüren hypothetische unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge als Modelleser konstruieren. Diese stehen in ständigem Kontakt mit den 

staatlichen Vertretern der Empfängerländer. Folglich wird auch zwischen diesen beiden Parteien eine 

Beziehung geschaffen, was Einfluss auf die Anrede der Flüchtlingskinder nimmt.  

Die Studie gründet sich auf der anthropologisch ausgerichteten Sprach- und Kontexttheorie systemisch-

funktionale Grammatik (SFG), die es ermöglicht, Texte als Realisierungen sozialer Kontexte zu studieren. 

Die Broschüren werden ausgehend davon analysiert, dass Kontext, Text und Grammatik eng miteinander 

verbunden und abhängig von einem sozial geschriebenen Diskurs sind. Die Broschüren spiegeln wichtige 

situationskontextuelle Aspekte in den ideationellen, erfahrungsgemäßen und interpersonellen Metafunktionen wider. 

Diese Metafunktionen werden dann ausgehend von SFG:s satzgrammatischen Werkzeugen interpretiert. 

In der ideationellen Analyse der Studie werden Prozesse und Teilnehmer, die in diese eingehen, diskutiert. 

Materielle Prozesse mit Flüchtlingskindern oder staatlichen Vertretern als Akteure zeigen, dass die erste Zeit 

der Kinder im jeweiligen Empfängerland veränderlich und dynamisch ist. Die Sender betonen die 

Handlungskraft der Kinder und nutzen diese, um die Kinder in die Gesellschaft zu integrieren. Durch Platz- 

und Zeitumstände wird das Ursprungsland von den Empfängerländern abgegrenzt. Die Analyse zeigt auch, 

dass die Sender durch zahlreiche Bedingungen, die durch adverbiale konditionale Nebensätze ausgedrückt 

werden, eine Unsicherheit bei den Kindern vermitteln. Hier wird beschrieben, welchen Anforderungen die 

Kinder entsprechen müssen. 

In der interpersonellen Analyse werden Modus und Modulierung behandelt. Dieser Teil der Analyse 

beschreibt quantitative und qualitative Unterscheide zwischen den Broschüren. Beispielsweise gehen 

schwedische staatliche Vertreter häufiger in das Moduselement ein und dadurch wird ihnen auch semantisch 

eine einflussreiche Stellung für die Kinder zuteil. Die Flüchtlingskinder werden auf staatliche Behörden 

verwiesen. Weiterhin schränken Verpflichtungen der schwedischen staatlichen Vertreter die Rechte der 

Kinder ein. In der deutschen Broschüre sind die Verhältnisse umgekehrt. Deutsche staatliche Vertreter 

bekommen weniger Raum als die Kinder in Subjektposition und in modulierten Handlungen werden die 

Rechte der Kinder hervorgehoben und zu Verpflichtungen der Vertreter. 

Die Hauptergebnisse der Analyse sind folglich, dass die herausgebenden Institutionen unterschiedliche 

Beziehungen zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen errichten, obwohl sie ähnliche Erfahrungen 

haben. Das Migrationsverket identifiziert sich nicht bedingungslos mit den Kindern, sondern zeigt Autorität 

und konstruiert Machtverhältnisse. Hingegen ist der deutsche Sender BumF eine nicht-staatliche 

Organisation, die für die Rechte unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge kämpft. BumF ergreift deshalb 

Partei für die Kinder und spielt Hierarchien herunter. Da es das Ziel beider Sender ist, neuangekommenen 

Kindern den Weg zu weisen, deuten die Ergebnisse dieser Studie darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit 

größer ist, dass dies der deutschen Broschüre gelingt.  

SCHLÜSSELWÖRTER: Textforschung, systemisch-funktionale Grammatik (SFG), kontrastive Linguistik, 

Soziosemiotik, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Migrationsverket, Bundesfachverband unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge e.V. (BumF), Sachprosa, Informationsbroschüren 
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1 Inledning 

Language creates reality – and therefore its categories of content cannot be defined, since we could 
define them only by relating them to some pre-existing model of experience, and there is no model of 
experience until the linguistic categories are there to model it (Halliday 2002a:303).  

Vår verklighet existerar inte förutsättningslöst, lika lite som det språk vi talar.  Istället är den sociala realiteten, 

den kultur vi lever i, uppbyggd av meningar. Kultur är en semiotisk konstruktion, och språk är ett av de 

semiotiska system som upprättar kulturen (Halliday 1978:2). Så när språk betraktas sociosemiotiskt inbegrips 

också dess kulturella kontext, som precis som allt annat styrs av sociala värderingar, vilket betyder att språk 

och verklighet står således i ett dialektiskt förhållande till varandra (Holmberg 2015:12, om den socio-

semiotiska grundsynen, se t.ex. Halliday 1978; Hestbæk Andersen, Maagerø & Seip Tønnessen 2015; 

Holmberg, Grahn & Magnusson 2014).   

Jag har analyserat informationsbroschyrerna ”[Willkommen in Deutschland!] Ein Wegweiser für 

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge”1 och ”Så fungerar det att söka asyl” utifrån ett sociosemiotiskt 

perspektiv. Den svenska informationsbroschyren vänder sig ”till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar 

eller annan vårdnadshavare”, och den tyska till oackompanjerade minderåriga flyktingar eller till ensamkommande 

flyktingbarn. Detta stämmer till eftertanke då den tyska och den svenska broschyren omnämner mottagarna 

på olika sätt. Svenskan lägger fokus på barnet i den determinativa sammansättningen flyktingbarn. Däremot 

riktas uppmärksamheten i tyskan på flykting då mottagarnas ålder enbart framgår av det attributiva adjektivet 

minderårig. Benämningarna skiljer sig således även om båda åsyftar i stort sett samma målgrupp. Denna 

olikhet visar på en problematik som flyktingbarn i båda länder möter: spänningsfältet mellan 

bestämmelserna om asyl- och barnrätt, som följer av barnens status som både minderåriga och flyktingar.  

Enligt tysk lag är das Kindeswohl en vägledande princip, precis som man i Sverige utgår från barnets bästa 

när det fattas beslut i ett barns ärende. Dock kritiserar FN:s barnrättskommitté de svenska principernas 

tillämpning. Barnperspektivet, som ska beaktas för att bedöma det enskilda barnets specifika situation, 

förblir alltför ofta en innehållstom benämning i beslutsformuleringen istället för att faktiskt ha inverkan på 

bedömningen (Committee on the Rights of the Child 2015:5). En förklaring till diskrepansen mellan teori 

och praktik är möjligen bristande språklig medvetenhet, som skulle kräva att man distanserar sig och 

reflekterar över betydelsen av das Kindeswohl – barnets bästa (Tornéus 2000:8).   

Språklig medvetenhet krävs även i frågan: Vem menas egentligen när det talas om oackompanjerade 

minderåriga flyktingar eller ensamkommande flyktingbarn? I ett sociosemiotiskt perspektiv är det viktigt att vi tar 

hänsyn till och får förståelse för frasernas skiftande stilvärde då ett sådant kan medföra betydande 

konsekvenser för samhällets språksyn på barnen. Betänkandet om ett nära samband mellan språk och 

kontext ger konkret uttryck för det perspektiv som en sociosemiotisk språksyn kännetecknar (se ovan). 

Jag kommer i detta arbete således att jämföra de två ovan nämnda officiella informationsbroschyrerna 

som tillhandahålls för ensamkommande flyktingbarn, dels i Tyskland, dels i Sverige. 

Informationsbroschyrerna ingår i, formar och återspeglar den aktuella diskurs, som definieras som utbyte av 

betydelser i s.k. interpersonella kontexter (Halliday 1978:2) om oackompanjerade minderåriga flyktingar eller 

ensamkommande flyktingbarn. Det har aldrig varit så vanligt som idag att barn utan medföljande vårdnadshavare 

söker asyl. Märk att under år 2014 sökte 4 400 ensamkommande barn asyl i Tyskland, vilket var en ökning 

med över 77% gentemot 2013. I Sverige var antalet ännu högre då 7 050 asylsökande barn kom, en ökning 

med över 83% (Eurostat 2015). 

                                                      
1 ”[Välkommen till Tyskland!] En vägledning för oackompanjerade minderåriga flyktingar” [Samtliga översättningar från den tyska 
broschyren är mina egna]. 
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1.1 Text som reflekterar kontext 

För att vi ska få förståelse för informationsbroschyrerna måste de undersökas med hänsyn till deras funktion 

i de sociala sammanhang där texterna utarbetats och fungerar. Broschyrerna är nämligen skrivna i två olika 

länder med skiftande bakgrunder och intressen. Den sociosemiotiska språkteorin systemisk-funktionell 

grammatik (hädanefter SFG) erbjuder mig att tolka broschyrerna utifrån att kontext, text och grammatik 

hänger samman och påverkar varandra (Lassus 2010:123), således kan jag peka på hur broschyrerna 

kontextförankrats, dvs. hur den socialt skrivna diskursen2 har påverkat texterna (Halliday 1978:122).  

I SFG:s (kon)textmodell (se figur 1 nedan) ingår broschyrerna på den mest övergripande nivån i skikten 

av kulturkontexten som alla i ett språksamhälle känner igen då kulturkontexten just avser språkets omgivning 

i tid och rum (Holmberg 2015:11). Språket är dock ett abstrakt system, en resurs som erbjuder många 

valmöjligheter för en skribent. De val som faktiskt görs i texten är relaterade till kontextens mest konkreta 

nivå, det skikt som kallas situationskontext och som omedelbart omger texterna (Holmberg 2012:69; 2015:11).  

FIGUR 1: SFG:s (kon)textmodell över skikten och metafunktionerna (min tolkning av Holmberg, Karlsson & Nord 

2011:10) 

 
 

Ett centralt teoretiskt antagande inom SFG är att allt språkande – och därför även de broschyrer jag kommer 

att analysera – skapar betydelse i tre så kallade metafunktioner (Holmberg, Grahn & Magnusson 2014:11 f.). 

De tre metafunktionerna är i sin tur kopplade till tre (situationskontextuella) aspekter som tillsammans bildar 

situationskontextens skikt: verksamhet, relation och kommunikationssätt (Halliday 1978:123). Förståelsen av 

betydelseskapandet som metafunktionellt innebär således att språkliga val i texten står i direkt samband med 

situationskontexten då situationskontextens aspekter genomgående reflekteras i språkets ideationella, 

interpersonella och textuella metafunktion (Halliday & Webster 2009:240).  

                                                      
2 Med diskurs menas syn på eller tankar om verkligheten (eller vissa aspekter av verkligheten) som är socialt konstruerade (Fairclough 
1989:17; Björkvall 2003:19).  
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Broschyrerna ingår i var sin verksamhet som förmedlar var sin världsbild. Språkligt återspeglas detta i den 

ideationella metafunktionen som visar vilka erfarenheter som representeras och på vilket sätt detta sker.3 

Dessutom skapar texternas metafunktioner alltså en relation mellan de inblandade vilken språkligt kommer 

till uttryck i den interpersonella metafunktionen.4 Här står interaktörernas sociala positionering i centrum. 

Slutligen synliggör kommunikationssättet hur broschyrerna är involverade (Halliday 1978:143 ff.). Den textuella 

metafunktionen utnyttjar språkliga val för att sammanlänka ideationella och interpersonella betydelser och 

skapar så en texthelhet (Lassus 2010:123; Holmberg, Grahn & Magnusson 2014:13 f.).    

1.2 Syfte  

Denna uppsats undersöker alltså två aktuella, officiella informationsbroschyrer som explicit riktar sig till 

oackompanjerade minderåriga flyktingar i Tyskland, respektive till ensamkommande flyktingbarn i Sverige; 

[Willkommen in Deutschland!] Ein Wegweiser für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, utgiven av den icke-statliga 

organisationen BumF (Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) i Tyskland och Så fungerar det att 

söka asyl. Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare, utgiven av Migrationsverket i 

Sverige. 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra hur utgivarna porträtterar och 

tilltalar ensamkommande flyktingbarn, både generellt och i relation till en annan central part – 

mottagarländernas statliga företrädare. Då undersökningen grundar sig på den antropologiskt inriktade 

språk- och kontextteorin SFG betraktas broschyrerna som realiseringar av sociala betydelser i sina specifika, 

omgivande situationskontexter (Halliday 1978:141; Holmberg 2012:69, 2015:11). Detta faktum är väsentligt 

för problemformuleringen då situationskontextuella aspekter antas återspeglas i broschyrerna, närmare 

bestämt i relaterade metafunktioner som på alla språkliga nivåer kommer till uttryck i texten (Halliday & 

Matthiessen 1999:512).  

I det följande redovisas därför parallellt med uppsatsens delfrågor som rör broschyrernas ideationella och 

interpersonella metafunktioner även de tillhörande situationskontextuella aspekterna verksamhet och relation. De 

behandlas tillsammans då det genomgående grundantagandet av situationskontextens och textens 

ömsesidiga påverkan betonas i den systemisk-funktionella grammatiken. Situationskontextuella aspekter och 

texter – språkets konkreta uttryck – betraktas som två dimensioner av samma förlopp (Holmberg 2012:69; 

2015:11). I uppsatsen ställer jag fem delfrågor som tillsammans ska belysa det övergripande syftet.  

Uppsatsens två första delfrågor gäller den situationskontextuella aspekten verksamhet, kopplad till den 

ideationella, erfarenhetsmässiga metafunktionen (Halliday & Matthiessen 1999:320; Holmberg, Karlsson & Nord 

2011:10). I broschyrerna utnyttjas de språkliga resurser som den ideationella metafunktionen erbjuder för 

att framställa förväntade verksamheter (Holmberg, Grahn & Magnusson 2014:13): 

1. Hur kan broschyrernas allmänna karaktär beskrivas? Är fördelningen av processtyper i olika satstyper 

informerande, reflekterande eller utvecklande? Stödjer kringliggande omständigheter det intryck som 

förekommande processer förmedlar? 

2. Vilka deltagarroller tillskrivs flyktingbarnet och statliga företrädare? Är båda parter aktiva eller är barnen 

snarare passivt utsatta? Hur frekvent är båda parter representerade? Finns det skillnader vid en jämförelse av 

flyktingbarns och statliga företrädares olika deltagarroller och i så fall – vilka konsekvenser får dessa skillnader 

för hur flyktingbarnet porträtteras? 

Medan en analys av ideationell betydelse visar hur skribenterna tolkar den domän som de verkar i synliggör 

en analys av interpersonell betydelse skribenternas uppfattning av rådande sociala förhållanden (Halliday & 

                                                      
3 När jag analyserar texterna ideationellt visar jag hur det ideationella reflekterar den situationskontextuella aspekten verksamhet. 
4 När jag analyserar texterna interpersonellt visar jag hur det interpersonella reflekterar den situationskontextuella aspekten relation. 
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Matthiessen 1999:511). Följande två delfrågor åsyftar den situationskontextuella aspekten relation, kopplad 

till den interpersonella metafunktionen (Halliday & Matthiessen 1999:320; Holmberg, Karlsson & Nord 2011:10). 

I broschyrerna utnyttjas de språkliga resurser, som den interpersonella metafunktionen erbjuder för att ge 

uttryck för relationen mellan de inblandade: 

3. I vilka språkhandlingar är flyktingbarn och statliga företrädare som subjekt omnämnda? Hur frekvent ingår 

båda parter i erbjudanden, uppmaningar, påståenden och frågor? Visar eventuella skillnader på (o)jämna 

maktförhållanden mellan barn och statliga företrädare? 

4. Vad visar en närmare granskning av förekommande satsers modus, kopplade till flyktingbarn och statliga 

företrädare? Bekräftas den eventuellt (o)jämna relationen mellan båda parter? – Signalerar tillåtelser och 

rekommendationer en uppmuntrande tilltro i flyktingbarnens handlingskraft eller verkar ett stort antal 

förpliktelser och förbud snarare uppfordrande? Betonas barnens egna möjligheter? Tas hänsyn till deras egen 

vilja?  

Att undersökningens övergripande frågeställning dels har relaterats till den ideationella erfarenhetsmässiga 

metafunktionen (delfrågor 1-2), dels till den interpersonella metafunktionen (delfrågor 3-4) betyder inte att 

båda betydelsedimensioner kan separeras. Alla metafunktioner verkar enligt SFG genomgående samtidigt 

(Halliday 1978:134). Valet att ändå dela upp dem har gjorts för att belysa broschyrernas olika 

betydelsedimensioner. Då semantiken inte utgör ett avgränsat skikt utanför språket utan istället konstrueras 

genom språket är det viktigt att få med betydelser i olika dimensioner, det vill säga såväl i den ideationella som 

i den interpersonella betydelsedimensionen. Den femte och sista delfrågan betonar samspelet mellan de 

båda metafunktionerna:      

5. Vilka likheter och skillnader mellan den tyska och den svenska broschyren framgår om man jämför de resultat 

som föregående fyra delfrågor, kopplade till de situationskontextuella aspekterna verksamhet (ideationell) och 

relation (interpersonell) har visat? 

Istället för att inledningsvis placera broschyrerna i en kulturkontext utgår jag från de faktiskt tillgängliga 

texterna. Den femte och sista delfrågan som avser en jämförelse mellan båda broschyrer medför i viss mån 

slutsatser på en mer abstrakt nivå då de resultat som framgår av delfrågorna 1-4 sammanförs. Då 

vittomfattande generaliseringar varken är möjliga eller önskvärda rör slutsatserna därför uteslutande de två 

undersökta broschyrerna och ska inte förstås som tecken på generella skillnader avseende broschyrernas 

register.5        

1.3 Disposition 

Föreliggande undersökning är uppställd på följande sätt. I kapitel 2 beskrivs den teoretiska bakgrund som 

styr analysen. Jag inleder med att introducera de teoretiska antaganden och vissa centrala begrepp som ligger 

till grund för min undersökning (avsnitt 2.1). Här redogörs dels för vad som är kännetecknande för det 

sociosemiotiska perspektivet och vilka metodiska antaganden som ett sådant synsätt innebär när man 

försöker analysera texter utifrån en systemisk-funktionell grammatik (SFG), dels presenteras Hallidays 

kontextmodell mer ingående. Därefter beskriver jag Umberto Ecos teori om modellsändare- och läsare. 

Studien är inspirerad av Ecos teori då jag utgår ifrån att broschyrerna internt konstruerar hypotetiska 

                                                      
5 Med register avses i SFG språkets subpotential. Register är de funktionella varieteter som språkbrukarna uppfattar som kontextuellt 
aktiverade. De innehåller drag som är aktuella för en viss text och kan men behöver inte nödvändigtvis utnyttjas och befinner sig 
således, om man föreställer sig en skala, mellan dess båda ändpunkter språk och text (Thompson & Collins 2001; Halliday & Webster 
2009:240) (se närmare delavsnitt 2.1.2).    
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ensamkommande flyktingbarn som modelläsare (avsnitt 2.2). Kapitel 2 avslutas med en jämförelse av hur 

SFG har använts i Tyskland och i Sverige och var min undersökning bör placeras (avsnitt 2.3).  

Metod och material beskrivs i kapitel 3. Inledningsvis redovisas hur analysen är upplagd. SFG:s modell, 

som består av flera ideationella och interpersonella delsystem presenteras närmare (avsnitt 3.1). Därefter 

redogör jag för analysmaterialet som utgörs av en tysk och en svensk informationsbroschyr för 

ensamkommande flyktingbarn.  Huruvida de är jämförliga eller ej diskuteras utifrån SFG:s registerbegrepp 

(avsnitt 3.2).  

Kapitel 4 är uppsatsens kärnkapitel där jag redogör för de resultat som de ideationella och interpersonella 

delundersökningar har gett. Avsnitt 4.1 ägnar sig åt sändarnas ideationella erfarenheter. Här karakteriseras 

broschyrerna först allmänt genom en analys av omständigheter och processtyper (avsnitt 4.1.1). Därefter ser jag i 

detalj på hur de transitiva deltagarrollerna kartlägger olika animata deltagares handlingsförmåga (avsnitt 4.1.2). 

De relationer som interpersonellt skapas i broschyrerna behandlas i avsnitt 4.2, framför allt är jag intresserad 

av det interpersonella samspelet mellan flyktingbarn och statliga företrädare samt vilka maktförhållanden 

detta återger. Inledningsvis diskuteras delsystemet modus för att jag ska kunna visa hur sändarna upprättar 

relationer i broschyrerna (avsnitt 4.2.1). Därefter analyserar jag delsystemet modulering som tillägger en 

interpersonell betydelsekomponent och pekar ut relationella skillnader mellan broschyrerna (avsnitt 4.2.2).  

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och slutdiskussion i kapitel 5.  Inledningsvis redogör jag för 

de huvudresultat som analysen av den ideationella delstudien visat (avsnitt 5.1), därefter gör jag samma sak 

med den interpersonella delstudiens huvudresultat (avsnitt 5.2). Slutligen jämförs broschyrernas ideationella 

och interpersonella betydelsedimensioner med varandra.  
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2 Teoretisk bakgrund 

Studiens textteoretiska perspektiv är sociosemiotiskt och baserar sig på den brittisk-australiska lingvisten 

Michael Hallidays teori om språket som betydelsesystem. Det var Halliday som på 1960-talet (t.ex. Halliday 

1961) utarbetade den systemisk-funktionella grammatiken (SFG)6.  

Efter en kort kronologisk tillbakablick på hur SFG har uppmärksammats i tysk och svensk forskning 

kommer jag nedan att introducera de grundläggande teoretiska antaganden och begrepp som denna 

undersökning bygger på (avsnitt 2.1). Först utvecklas det sociosemiotiska synsättet och hur texter i SFG 

metodiskt kan analyseras utifrån detta (delavsnitt 2.1.1). Därefter beskrivs närmare hur enligt Halliday 

kontext reflekteras i text – SFG:s synsätt talar bl.a. om att språk (åter)skapar betydelse (delavsnitt 2.1.2). 

Sedan redogör jag för Umberto Ecos teori om modellsändare- och läsare då studien även är inspirerad av 

Ecos teori. Sålunda utgår jag ifrån att broschyrerna internt konstruerar hypotetiska ensamkommande 

flyktingbarn som modelläsare (avsnitt 2.2). Slutligen redogörs för några svenska och tyska studier som 

tidigare tillämpat SFG:s metod samt för var i forskningsfältet denna studie bör placeras (avsnitt 2.3).        

I Norden uppmärksammades SFG framför allt i början av 2000-talet. En officiell förteckning över 

nordisk SFG-terminologi skrevs av Hestbæk Andersen (danska), Maagerø (norska) & Holmberg (svenska) 

år 2005. Samtliga baserar sig på Halliday och Matthiessens7 An introduction to functional grammar (3. uppl. 2004) 

och Martin & Roses8 Working with Discourse (2003). I svensk grammatikforskning introducerades teorin 

samlat av Holmberg & Karlsson (2006). Teorin var dock känd tidigare, Lindqvist (1997), Holmberg (2002, 

2005) och Björkvall (2003) använder den och teorin genomsyrar Hellspong & Ledins lärobok Vägar genom 

texten (1997). Det finns också ett tjugotal svenska avhandlingar som baserar sig på teorin (se Holmberg, 

Grahn & Magnusson 2014:11). 

Jämfört med Norden infördes SFG tidigt i tysk forskning, bl.a. av Steiner, Eckert, Weck & Winter (1988) 

samt Teich (1991, 1999). Ändå finns det ingen tyskspråkig förteckning över SFG-terminologi. Även om 

teorin beskrevs på tyska av såväl den danske lingvisten Petersen (2005) som Smirnova och Mortelman (2010) 

har deras redogörelser för tyskans språkbeskrivning knappt tillämpats så den tyska SFG-terminologin kan 

inte sägas vara etablerad. År 2004 publicerades en engelsk introduktion av hur tyskan kan analyseras utifrån 

SFG av Steiner och Teich vilken ingår i Cafarel, Martin & Matthiessen (2004). Dock, fortfarande är det 

relativt få tyska studier som anlägger ett systemiskt-funktionellt perspektiv.9 

2.1 Systemisk-funktionell grammatik: Introduktion av centrala teoretiska antaganden 

”Språk, kontext och text är aspekter av språk från ett sociosemiotiskt perspektiv”,10 betonar Halliday 

(Halliday & Hasan 1985). I det följande introduceras några av de centrala antaganden i SFG som är relevanta 

för min analys av två informationsbroschyrer för ensamkommande flyktingbarn.  

                                                      
6 Termen Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) används ofta synonymt med SFG. I analogi med Holmberg, Karlsson & Nord (2011:7) 
har jag valt att an vända systemisk-funktionell grammatik (SFG) då denna term syftar på Halliday & Mathiessens grundläggande 
språkteori (se t.ex. 2014). SFL får däremot en vidare innebörd och rymmer även andra teorier, exempelvis den multimodala analysen 
(se t.ex. Kress & van Leeuwen 2006; Kress 2010; Björkvall 2009) som inte denna redogörelse omfattar.  
7 Den svenske lingvisten Matthiessen kan sägas vara Hallidays närmaste medarbetare. Han har avgörande bidragit till utarbetandet 
av i synnerhet den tredje och fjärde upplagan av An introdction to functional grammar (2004, 2014). Medan Halliday tidigare hade 
fokuserat engelskans funktionella beskrivning utvecklade Matthiessen redogörelsen för språkets systemiska uppbyggnad (Hestbæk 
Andersen, Boeriis, Maagerø & Seipp Tønnessen 2015:5 ff.).  
8 Den kanadensiske lingvisten Martins arbeten omfattar både SFG och diskurssemantik. Anmärkningsvärt är särskilt hans utveckling 
av Hallidays kontextdefinition då kontexten hos Martin stratifieras i genre och register. Tillsammans med Rose har Martin frekvent 
varit verksam i skolkontexten, där han bl.a. skapade en genre-pedagogik som används världen över (Hestbæk Andersen, Boeriis, 
Maagerø & Seipp Tønnessen 2015:7 ff.).   
9 Mig veterligen finns det ingen litteratur som nämner hur många avhandlingar om det tyska språket som baserar sig på SFG. De 
tyska studier utifrån teorin som jag anser som relevanta för mitt vidkommande behandlas närmare i avsnitt 2.3.   
10 Min översättning. 
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Citatet ovan kan delas upp i två beståndsdelar – språk i ett sociosemiotiskt perspektiv och språk, kontext och 

text. Tillsammans bildar de mycket kortfattat studiens teoretiska ram och har gett upphov till dispositionen 

av följande två delavsnitt som mer ingående ämnar förklara vad som menas när språk betraktas 

sociosemiotiskt (delavsnitt 2.1.1) och hur språk, kontext och text hänger ihop (delavsnitt 2.1.2).   

2.1.1 Ett sociosemiotiskt perspektiv på språk 

När språk betraktas utifrån sociosemiotik anses allt språkande11 vara meningsskapande (Halliday 1978:34). 

Människor som ingår i ett språksamhälle skriver och talar utifrån tidigare erfarenheter och i interaktion med 

andra språkbrukare. Relationen mellan språket och språkbrukaren är central så det är inte möjligt att 

avgränsa båda parter från varandra (ibid:141). Varje gång man talar eller skriver skapar språket mening; varje 

gång definieras och formas språksamhället – den kultur som samtidigt och i sin tur omdefinierar och omformar 

språket. Språksystem och socialt system påverkar således varandra och står i ett dialektiskt förhållande 

(ibid:109 f.; Halliday & Hasan 1985:3 ff.).   

Den betydelsepotential som språksystemet erbjuder är vittomfattande och förgrenar sig in i såväl språkets 

semantik, realiserad av lexikogrammatik, som i fonologi och ortografi (Halliday & Matthiessen 1999:375). 

Betydelse genomsyrar språkets alla skikt och låter sig därför inte reduceras till enbart ett avgränsat, artificiellt 

skikt eller – med SFG:s terminologi – stratum ovanför språket (Holmberg, Grahn & Magnusson 2014:12 f.). 

 Meningsskapandet i alla nämnda skikt är så komplext att det även krävs tre olika betydelsedimensioner, 

så kallade metafunktioner, för att omfatta dess spännvidd. Metafunktionerna spänner över kontext, semantik 

och lexikogrammatik. Det betyder att varje kontext har dessa tre dimensioner (se vidare delavsnitt 2.1.2) 

men även varje enskilt yttrande och – vilket är viktigt för den konkreta textanalysen – varje enskild sats 

(Holmberg, Karlsson & Nord 2011:10 f.). Språket antas således vara organiserat kring tre 

betydelsedimensioner varav två är centrala för denna undersökning: den ideationella och den interpersonella 

metafunktionen.12  

Språkbrukarnas ändamål är genomgående att ge uttryck för – med SFG:s terminologi realisera – alla 

metafunktioner samtidigt. Utifrån språlbrukarnas erfarenheter återskapas och beskrivs en meningsfull värld 

vilken realiseras av den ideationella metafunktionen. Dessutom formar och upprätthåller språkbrukarna 

avsiktligt ett nätverk av sociala relationer som realiseras av den interpersonella metafunktionen. Hur 

ideationella och interpersonella betydelser sammanlänkas kan man finna genom att analysera den textuella 

metafunktionen (Holmberg 2000:180; Holmberg & Karlsson 2006:73). SFG kan sammanfattas med att 

språkbrukarna gör tre olika saker när de talar eller skriver: För det första skapar och beskriver de utifrån sina 

erfarenheter en meningsfull värld (det ideationella). När jag diskuterar delfrågorna 1 och 2 (se avsnitt 1.2) så 

studerar jag informationstexterna just avseende hur texterna förmedlar betydelse om skribenternas tolkning 

av kontexten runt omkring sig. För det andra formar och upprätthåller språkbrukarna ett nätverk av sociala 

relationer (det interpersonella). En diskussion av delfrågorna 3 och 4 (se avsnitt 1.2) belyser därför 

skribenternas uppfattning av relationerna mellan flyktingbarn och statliga företrädare. Och för det tredje 

ordnar språkbrukarna informationen för att skapa ett samband mellan ideationell och interpersonell 

betydelse (det textuella) (Holmberg & Karlsson 2006:18).  

I varje metafunktion ingår flera system, dvs. kontrasterande alternativ som språkbrukarna i olika språkliga 

aktiviteter (register) kan välja emellan. De val som faktiskt görs utesluter samtidigt andra möjliga val 

(Holmberg, Grahn & Magnusson 2014:14 f.). Då jag kommer att analysera två informationsbroschyrer 

                                                      
11 Språkande, den svenska översättningen av languaging (se t.ex. Holmberg, Grahn & Magnusson 2014:10), definieras av att språket 
är ett resultat av kommunikation i en konkret situation. Språkande innefattar allt som språkbrukare ”gör” när de använder sig av 
språket (Halliday & Matthiessen 1999:514).  
12 SFG:s förståelse av betydelseskapandet som metafunktionellt anses vara den innovation som teorin är mest känd för (Holmberg, 
Grahn & Magnusson 2014:13). 
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avseende deras erfarenhetsmässiga (ideationella) och relationella (interpersonella) betydelsedimensioner, 

redogörs nedan för de system som ingår i dessa metafunktioner och även i min undersökning.  

2.1.1.1 Den ideationella metafunktionen 

Centralt för SFG:s beskrivning av den ideationella metafunktionen är att språkets lexikogrammatiska skikt 

genom olika processer realiserar processbetydelser i språkets semantiska skikt (Lassus 2010:123; Holmberg, 

Karlsson & Nord 2011:11).  Medan en process i allmänspråket definieras som ett ”förlopp som innebär att 

ngt förändras eller utvecklas” (Allén 1999:802) används process inom SFG bredare. En process omfattar 

allt som kan omtalas med ett verb, oavsett om verbet uttrycker en förändring, utveckling, eller ett statiskt 

tillstånd (Grahn 2012:28). Varje process knyter minst en deltagare till sig för att kunna äga rum och kring 

varje process ligger även omständigheter som bär betydelse. Med traditionell grammatisk terminologi består 

således en process av ett verb (processkärnan), en eller flera nominalfraser (deltagare) och eventuellt 

prepositions- eller adverbfraser (omständigheter) (Karlsson 2011:27; Grahn 2012:28; Halliday & 

Matthiessen 2014:311). 

En analys av den ideationella metafunktionen utgår i första hand från processkärnan som förmedlar fyra 

betydelser: materiell, mental, verbal och relationell (Hallesson 2011:42; Holmberg, Grahn & Magnusson 

2014:15).13 Då de fyra processtyperna möjliggör olika grammatiska konstruktioner förmedlar de systematiskt 

olika typer av pågående aktivitet. Processtyperna binder deltagare till sig, men eftersom dessa skiljer sig efter 

processtyp, skiljer sig även den verklighet som iakttas. För att förtydliga vari skillnaden mellan olika 

processbetydelser består och vad valet av processtypen har för inverkan på tillhörande deltagare, preciseras 

även detta system. Först redogörs kort för den aktuella processtypens kännetecken och dess anslutna 

deltagare, därefter ges konkreta exempel.14 

En materiell process utgår alltid från förstadeltagaren aktör. Kännetecknande för denna typ är att den leder 

till förändringar i den yttre världen och ligger därför närmast de handlingar och händelser som 

allmänspråkligt skulle förstås som processer (Holmberg & Karlsson 2006:80; Halliday & Matthiessen 

2014:224 f.).  

I ”Migrationsverket hyr lägenheter” utgår hyrandet från aktören Migrationsverket och är riktat mot 

andradeltagaren lägenheter, kallad mål. Däremot är andradeltagaren asyl i ”[d]u söker asyl” inget mål för 

aktören dus handling. Istället kompletterar andradeltagaren asyl processen genom att specificera dess 

betydelse, processen söka vidgas så att även andradeltagaren asyl ingår, vilken då kallas utsträckning. Den tredje 

möjliga andradeltagaren i en materiell process finner vi i ”[s]amhället (ska) hjälpa alla”. Förstadeltagaren 

samhällets handling är riktad mot andradeltagaren alla som dock inte klassificeras som mål då andradeltagaren 

här drar nytta av processen hjälpa. Alla tar emot samhällets hjälp och betecknas därför som mottagare 

(Holmberg & Karlsson 2006:83). 

aktör materiell process mål utsträckning mottagare 

Migrationsverket hyr lägenheter.   

Du söker  asyl.  

Samhället (ska) hjälpa   alla. 

                                                      
13 Halliday & Matthiessen utgår ifrån tre överordnade processtyper – materiell, mental och relationell – vilka kompletteras med ytterligare 
tre, som ligger dem emellan: beteendemässig (mellan mental och materiell), existentiell (mellan materiell och relationell) och verbal (mellan 
mental och relationell) (1999:516; 2014:216). Således är min indelning något förenklad och har sin utgångspunkt främst i Holmberg 
& Karlsson (2006:80-102) som har introducerat och tillämpat SFG i svensk grammatikforskning. Denna modell kan sägas ta avstamp 
i dansk forskning, då det räknas med fyra processtyper: beteendemässiga ses som undergrupp till materiella, existentiella som 
undergrupp till relationella, mentala och verbala (jfr Hestbæk Andersen & Smedegaard 2005; Holmberg, Karlsson & Nord 2011:22).  
14 Alla exempel som i denna uppsats tas upp är hämtade ur den svenska och den tyska informationsbroschyren för ensamkommande 
flyktingbarn.    
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Mentala processer utspelar sig på en symbolisk nivå snarare än i den fysiska världen och realiserar betydelser 

som har med inre erfarenheter att göra (Holmberg & Karlsson 2006:85; Halliday & Matthiessen 2014:245). 

De kräver därför en medveten förstadeltagare, upplevaren, som ger inblick i sina sinnesintryck, sina tankar, 

sin vilja eller sina känslor. Det är således möjligt att dela upp mentala processer i fyra undergrupper: perceptiv, 

kognitiv, desiderativ och emotiv (Halliday & Matthiessen 2014:256 f.). Upplevarens erfarenheter kan förtydligas 

av en andradeltagare, kallad fenomen (Halliday & Matthiessen 2014:248; Holmberg, Grahn & Magnusson 

2014:15).  

I ”[a]lla (kan) lyssna” finns det ingen andradeltagare. Förstadeltagarens upplevelse lyssna utmärks av att 

vara kopplad till hörselsinnet. Processen är således bunden till upplevarens sinnesverksamhet och 

klassificeras därför som perceptiv. När ”[i]ngen väljer att lämna sitt land” är förstadeltagaren ingens 

upplevelse viljestyrd då hen (inte) väljer fenomenet att lämna sitt land som här representeras av en anförd sats. 

Den mentala processen handlar om kunskap eller tänkande och klassificeras som kognitiv. Den tredje 

undergruppen av mentala processer har med upplevarens önskan att göra. Förstadelagaren du i ”[d]u vill att 

myndigheten ska ändra beslutet” hoppas på eller kräver fenomenet (återigen representerad av en anförd 

sats). Denna typ av mentala processer klassificeras som desiderativa då de ger uttryck för en önskan eller 

fordring. Den fjärde och sista undergruppen beskriver upplevarens känslor. I ”[p]rata […] om vad du 

känner” uppmanas förstadeltagaren du att kommunicera sina känslor. Därför kategoriseras exemplet som 

emotivt mentalt.    

upplevare mental process fenomen 

Alla [perceptiv] (kan) lyssna. -  

Ingen [kognitiv] väljer att läma sitt land. 

Du [desiderativ] vill att mydigheten ska ändra beslutet. 

Du [emotiv] känner vad. 

 

Verbala processer leder – med tanke på substantivets gängse innebörd – inte direkt till någon förändring 

eller utveckling. Förstadeltagaren talare ger dock uttryck för sina tankar genom att förmedla en utsaga till en 

andradeltagare – lyssnaren. Talarens yttrande leder vanligen till någon form av diskussion i ett samtal och är 

därför tillgängligt för en kommunikationspartner (Halliday & Matthiessen 2014:302).  

Så är fallet när ”[h]andläggaren pratar (med) dig” då talaren handläggare har dig som lyssnare. Talares utsaga 

framgår dock inte. Exempel på en utsaga är att en enhet är ett kontor i ”[m]an (kan) säga att en enhet är enhet 

är ett kontor”. Däremot saknas här lyssnaren vilket kan förklaras med att satsen snarare handlar om en 

allmän utsaga än om ett direkt uttalande.   

talare verbal process lyssnare utsaga talmål 

Handläggaren pratar (med) dig.   

Man (kan) säga  att en enhet är ett kontor.  

-  -  -  -  -  
 

Relationella processer karakteriseras av det som traditionellt kallas kopulaverb. Verben är innehållsfattiga 

och fungerar vanligen som länk mellan två deltagare som är betydelsebärande. Antingen får förstadeltagaren 

bärare ett eller flera attribut, d.v.s. kännetecknade egenskaper, eller så är förstadeltagaren utpekad och får ett 

värde vilket är identifierande som en etikett eller en identitet (Holmberg & Karlsson 2006:89 f.). Tänkbart är 

även att den relationella processkärnan inte knyter någon andradeltagare till sig. I så fall beskrivs en enda 

förstadeltagare – den existerande (Halliday & Matthiessen 2014:259).   

Förstadeltagaren du i satsen ”[d]u har rättigheter” kan beskrivas som bärare av attributet rättigheter i en 

attributivt relationell process. [R]ättigheter är inte identifierande och kan inte likställas med förstadeltagaren 

du. Däremot i ”Migrationsverket är den ena parten” kan man likställa förstadeltagaren Migrationsverket med 

andradeltagaren den ena parten. Här blir således andradeltagaren värde i en identifierande relationell process. 
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Slutligen fungerar förstadeltagaren socialtjänsten som den existerande i den existentiellt relationella processen 

”[s]ocialtjänsten finns” som alltså saknar andradeltagare (Holmberg & Karlsson 2006:93).    

  relationell process   

[bärare] Du [attributiv] har [attribut] rättigheter. 

[utpekad] Migrationsverket [identifierande] är [värde] den ena parten. 

[existerande] Socialtjänsten [existentiell] finns -  -  

 

De fyra processtyper som introducerats utgör ”navet i den ideationella metafunktionen” då ”det är runt 

processerna som allt i de ideationella representationerna av världen kretsar” (Björkvall 2009:60 f.; 

2012a:136). Deltagare är sålunda fast knutna till dem. En analys av aktuella deltagare utgår därför alltid från 

respektive föreliggande processtyp (Halliday & Matthiessen 2014:221). Tillsammans bildar processer och 

tillhörande deltagare satsens nav (Holmberg & Karlsson 2006:102).  

Även om omständigheter inte är lika fast knutna till processkärnan som deltagare utan i stort sett kan 

kombineras med alla processtyper, bidrar de till att förmedla ideationell betydelse (Halliday & Matthiessen 

2014:313f., Holmberg & Karlsson 2006:103).15 Således kan i en processanalys även omständigheter 

inkluderas (Lassus 2010a:123). Nedan är exemplen till de totalt nio omständighetstyperna hämtade ur den 

svenska informationsbroschyren för ensamkommande flyktingbarn. 

Som centrala omständigheter anses de fyra typerna plats, tid, sätt och orsak (Holmberg & Karlsson 

2006:103 f.). Plats och tid förankrar processer rumsligt och tidsmässigt. Tillsammans ger de uttryck för både 

processens extention och lokalisering (Halliday & Matthiessen 2014:315 ff.). De svarar både på frågorna hur 

långt, hur länge och hur många gånger och delger processens utsträckning eller duration; och på frågorna var och 

när och delges processens lokalisering eller distans. Frasen ”kort tid” beskriver hur länge en process tar och visar 

därmed dess extention. Däremot beskriver fraserna ”i det svenska samhället”, ”hos en familj” och ”efter 

registrering” var respektive när en process äger rum och lokaliserar således densamma.  

Omständighetstyperna sätt och orsak delger hur och varför något sker. Medan fraser som ”på samma sätt som 

en vuxen”, ”på ett ungefär” och ”utifrån sina egna behov och önskemål” ger uttryck för processens sätt, 

säger ”för barns rättigheter”, ”på grund av flyktingskäl” och ”för att få kunskap” något om anledningen 

eller motiveringen till varför en process äger rum – om dess orsak (Holmberg & Karlsson 2006:104). 

Två andra omständigheter är villkor och sällskap. Den förstnämnda anger under vilka betingelser, trots vad 

eller i brist på vad något sker, som i ”givetvis”, ”vid behov” eller ”oavsett ålder”. Omständigheten sällskap 

omfattar fraser som just uttrycker sällskap men även sådana som tydliggör att sällskap saknas, t.ex. 

”tillsammans med din gode man” eller ”utan föräldrar”. Sällskapsomständigheter behöver inte handla om 

mänskligt sällskap utan kan också svara på frågan med vad som i ”med hjälp av utlänningslagen” (Holmberg 

& Karlsson 2006:104). 

Slutligen finns det omständigheter som anger roll, sak eller synvinkel. När det delges i vilken egenskap en 

deltagare är knuten till en process handlar det om en rollomständighet, t.ex. ”som asylsökande”, ”som 

flykting” och ”istället för dina föräldrar”. Då saksomständigheter tillägger information om något formuleras 

denna typ med en preposition, vanligen om, som i exemplen ”om lagarna” eller ”om barnets rättigheter”. 

Medan saktypen vanligen förekommer i samband med en verbal processkärna ersätter den sista 

omständigheten, synvinkel, en verbal processkärna. Omständigheten synvinkel beskriver vem som står 

bakom informationen (Holmberg & Karlsson 2006:104 f.). Det behöver dock inte handla om en mänsklig 

källa vilket exemplen ”enligt lag” och ”enligt svensk lag” visar.  

Min redogörelse för den ideationella metafunktionen har visat att SFG är en satsbaserad språkmodell. 

En ideationell lexikogrammatisk analys utgår genomgående från satser och relationen mellan deltagarna i ett 

                                                      
15 Tillsammans med deltagare och processkärnor analyseras omständigheter i en transitivitetsanalys av den ideationella metafunktionen 
(Halliday & Matthiessen 2014:170). Även om en ergativitetsanalys inte ingår i denna undersökning, skulle en sådan komplettera en 
analys av den ideationella metafunktionen. Båda delar – transitivitetesanalysen och ergativtetsanalysen – bildar enligt SFG det så 
kallade transitivitetssystemet (ibid:333).     
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satskomplex. Det finns således inget övergripande ideationellt lexikogrammatiskt system för texten som 

helhet och därmed heller inget för förståelsen för hur världen konstrueras och tolkas i texten (Karlsson 

2011:36). Istället har varje sats en ideationell struktur och därmed en ideationell betydelse. Då satser i en 

text tillsammans formar textens ideationella betydelsedimension förmår en analys av förekommande satser 

att upplysa om skribenternas erfarenheter och tolkning av den kontext som de är omgivna av. Annorlunda 

uttryckt: för att åstadkomma en analys av broschyrernas ideationella betydelse är en analys av satsernas 

ideationella betydelse oumbärlig då alla satser sammantagna just bildar broschyrerna som helhet.  

2.1.1.2 Den interpersonella metafunktionen 

Emedan satser ideationellt representerar den aktuella domänen, fungerar satser interpersonellt som ett utbyte. 

De bildar en resurs för att skapa relationer mellan avsändare och mottagare. Det centrala grammatiska 

systemet i SFG:s beskrivning av hur språket realiserar den interpersonella metafunktionen är modussystemet, 

d.v.s. kopplingen mellan språkhandlingsfunktioner och huvudsatsers ordföljd (Holmberg 2000:180 f.; 

Halliday & Matthiessen 2014:134).16 Olika språkhandlingar öppnar för olika responsmöjligheter och genom 

en analys av dessa kan texternas interaktiva potential fångas in. Vi kan alltså fastställa om det rör sig om en 

auktoritär eller om en jämlik diskurs (Wojahn 2011:172).  

I SFG urskiljs fyra grundläggande språkhandlingar vilka jag redogör för inledningsvis med exempel ur 

den svenska informationsbroschyren för ensamkommande flyktingbarn. Därefter kommer jag att kort 

behandla de responsdrag som språkhandlingarna öppnar för innan ett andra grammatiskt system, modalitet, 

tas upp. Det sistnämnda bidrar markant till att nyansera varje grundläggande språkhandling och möjliggör 

därmed en djupare förståelse för texternas interpersonella dimension. SFG delar upp modalitet i två 

subsystem, modalisering och modulering.17 

Språkbrukare antas kunna växla såväl mellan (i) givande och (ii) krävande talarroller som mellan två typer av 

utbyten, nämligen utbyten av (a) varor och tjänster och (b) information (Holmberg 2000:182; Yassin 2011:115 

f.). En kombination av talarroller och utbyten identifierar de fyra grundläggande språkhandlingar som SFG 

beskriver i modussystemet (se figur 2): Medan ett påstående ger information (i och b) kräver en fråga detta (ii och 

b). På samma sätt ger erbjudanden varor och tjänster (i och a) medan uppmaningar kräver det (ii och b). 

Det finns olika lexikogrammatiska alternativ för att uttrycka de fyra grundläggande språkhandlingarna. I 

både svenska och tyska texter har påståendet, frågan och uppmaningen typiska, kongruenta, grammatiska 

realiseringar. I ett påstående kommer subjektet (s) vanligen före det finita verbet (fv) (Migrationsverket (s) prövar 

(fv)…) medan ordföljden är omvänd när en fråga realiseras (Kan (fv) min gode man (s)…). I en uppmaning 

brukar det inte finnas något subjekt utan enbart ett finit verb i imperativform (spara (fv)). Den fjärde 

grundläggande språkhandlingen, erbjudandet, har dock inte någon särskild form, varken i det tyska eller i det 

svenska språket, och realiseras därför med hjälp av de andra språkhandlingarnas grammatik (Holmberg 

2002:182; Wojahn 2011:172 f.).18 Figur 2:s exempel ovan av ett erbjudande liknar en uppmaning då satsen 

saknar subjekt medan det finita verbet står i imperativ. Anledningen till att jag tolkar ”[p]rata gärna med din 

gode man” som ett erbjudande (och inte som en uppmaning) beror på användningen av adverbet gärna och 

av skiljetecknet punkt istället för utropstecken. 

                                                      
16 De centrala elementen för att skilja åt de grundläggande språkhandlingarna är subjekt och finit. Tillsammans bildar subjekt och finit 
det s.k. moduselement (Halliday & Matthiessen 2004:119) som alltså är avgörande för SFG:s beskrivning av hur huvudsatstyper 
grammatiskt realiserar de grundläggande språkhandlingsfunktionerna (Holmberg 2000:184).   
17 Även om varken Holmberg & Karlsson (2006:58-70) eller Holmberg (2011:105-110) i beskrivningen av modalitetssystemet 
explicit skiljer mellan subsystemen modalisering och modulering är båda dessa termer listade av Hestbæk Andersen, Maagerø & 
Holmberg (2005:3). Det framgår dock av Holmberg (2011:106) att skalorna sannolikhet och vanlighet, som tillhör subsystemet 
modalisering, avser ett utbyte av information medan skalorna förpliktelse och villighet som tillhör subsystemet modulering, öppnar för fler 
responsmöjligheter. Implicit görs här således uppdelningen av modalitetssystemet i subsystemen modalisering och modulering.  
18 Som exemplen i figur 2 visar, är alltså de kongruenta realiseringarna för påståenden vanligen att subjektet kommer före finitet, för 
frågor att finitet kommer före subjektet och för uppmaningar att det inte finns något subjekt utan enbart ett finit i imperativ.  
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FIGUR 2: De fyra grundläggande språkhandlingarna samt möjliga responsdrag, illustrerade med exemplen ur den svenska 

informationsbroschyren för ensamkommande flyktingbarn (efter Holmberg & Karlsson 2006:36) 

 

Emellertid kan även de tre andra språkhandlingarna få icke-kongruenta realiseringar som då betecknas som 

(interpersonellt) lexikogrammatiskt metaforiska. Det betyder att påståenden, uppmaningar och frågor inte 

nödvändigtvis behöver realiseras som det grammatiskt förväntas.19 T.ex. kan en uppmaning realiseras av en 

påståendesats.20 I meningen ”[d]u och din gode man (s) ska (fv) besöka Skatteverket för att folkbokföra dig” 

är just detta fallet. Även om ordföljden tyder på påstående så stämmer inte den grammatiska formen överens 

med den semantiska betydelsen och är därför metaforisk (Holmberg 2011:101).  

Men vad är det betydelsemässigt för skillnad mellan språkhandlingar som realiseras metaforiskt och dem 

som realiseras kongruent? Av vikt här är responsmöjligheterna, som de olika språkhandlingarna öppnar för 

(se figur 2). Det är nämligen skiftande responstyper som kan vara anledningen till att det valdes en icke-

kongruent realisering istället för en kongruent. Så är den förväntade responsen ur författarens perspektiv i 

den kongruent realiserade uppmaningen ”[s]para den här broschyren!” åtagandet ”ja, det ska jag göra!”, 

medan ”nej, det ska jag inte göra!” är det icke-förväntade responsdraget. Den icke-kongruenta uppmaningen 

”[d]u och din gode man ska besöka Skatteverket för att folkbokföra dig” kan däremot antingen bekräftas 

med ”ja, det ska vi göra!”, eller ifrågasättas med ”ska vi verkligen göra det?”. Språkligt kan den sistnämnda 

handlingen inte så lätt avvisas (utan enbart ifrågasättas) som om den hade uttrycks kongruent som en 

uppmaningssats.  

Men varför ska då språkhandlingen ”[d]u och din gode man ska besöka […]” tolkas som en uppmaning 

fastän dess grammatiska realisering tyder på att det handlar om just ett påstående? För att kunna besvara 

den frågan behövs det, vid sidan av modussystemet, ytterligare ett system – modalitetssystemet. I exemplet ändras 

språkhandlingens interaktiva potential genom en modalitetsmarkör – det modala hjälpverbet ska. Modala 

verb liksom adverb som gärna eller vanligtvis modifierar satser (Halliday & Matthiessen 1999:526). Det ovan 

beskrivna modussystemet räcker emellertid bara till för att realisera de fyra mest generella språkhandlingarna. 

En närmare undersökning av språkhandlingarna är dock nödvändig för att kritiskt kunna granska eventuellt 

                                                      
19 För att beteckna det lexikogrammatiska modussystemets olika satstyper anges de i termerna påståendesats, frågesats och uppmaningssats. 
I semantiken behöver dessa dock inte stämma överens med skiktens påstående, fråga och uppmaning. Som det visas kan en 
lexikogrammatisk påståendesats exempelvis ge uttryck för en uppmaning i semantiken (se exemplet ovan). Kopplingarna mellan 
påståendesats och påstående etc. är därför inte särskilt stabila (Holmberg 2011:101).  
20 Exempelvis inbegriper påståendesatsen ”Du mår bättre om du har något att göra om dagarna” uppmaningen ”Ta egna 
initiativ!”, ”Ge inte upp!” 
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ojämna maktstrukturer i informationsbroschyrerna. Även om påståendesatser klart övervägde skulle det inte 

betyda att broschyrerna på ett semantiskt plan endast skulle inbjuda flyktingbarnen till att ta emot 

information (jfr Helgesson 2011:128; Holmberg 2011:102). Som det visats ovan kan påståendesatser 

exempelvis inbegripa uppmaningar och därmed ställa krav då interpersonell betydelse också konstrueras 

genom det lexikogrammatiska systemet modalitet. I SFG delas modalitet upp i modalisering och modulering.  

Modalisering definieras av att systemet återspeglar om språkbrukaren bedömer att en viss utsaga stämmer 

in eller inte (Schulz 2015:49) och avser då främst ett utbyte av information (Holmberg 2002:178; Holmberg 

2011:106).21 Modaliseringen påverkar satsens interaktionella potential då de två typerna – sannolikhet och 

vanlighet – öppnar för en förhandling om att fler alternativa utsagor kan vara giltiga (Holmberg 2011:106).  

Påståendet ”[a]tt vänta på svar om du får stanna i Sverige eller inte kan vara jobbigt” visar exempelvis på en 

relativt låg sannolikhet då modalverbet kan, jämfört med alternativ som bör eller måste uppfattas som föga 

troligt (se exempel 1 nedan).  

(1) Att vänta på svar […] kan [/bör/måste]vara jobbigt. 

Hypotetisk respons: Jaså, men det kan alltså i stället också vara lättsamt? 

Däremot är vanlighet i påståendet ”[d]omstolen bestämmer vanligtvis i början av förhandlingen […]” hög. 

Alternativa modaladverb som ibland eller emellanåt hade skulle påverkat vanlighet negativt.     

(2) Domstolen bestämmer vanligtvis [/ibland/emellanåt] i början av förhandlingen […]. 

Hypotetisk respons: Jaså, men det händer alltså ibland att domstolen bestämmer sig när förhandlingen redan 

har börjat? 

Sannolikhet och vanlighet har det som nämnts gemensamt att båda typerna i första hand avser ett utbyte av 

information (se exemplen ovan). Emellertid öppnar subsystemet modulering för fler alternativa handlingar 

(Holmberg 2002: 178; Holmberg 2011:106).22 Modulering implicerar även att något annat kontrollerar 

situationen (Schulz 2015:50), t.ex. sociala normer, generella omständigheter eller också människor, som i så 

fall intar en tydlig styrkeposition, t.ex. ”Personalen måste hålla ett samtal med dig”. I undersökningen av 

informationstexternas interpersonella dimension fokuseras därför på modulering.23 När jag diskuterar 

delfrågorna 3 och 4 studeras särskilt hur eventuella maktrelationer mellan flyktingbarn och statliga 

företrädare konstrueras. Jag utgår från tre moduleringstyper – villighet, möjlighet och obligation och i 

definitionerna av dem utgår jag från Schulz (2015:50).   

Villighet indikerar att en person är villig eller har för avsikt att göra någonting. Det är alltså personen själv 

som styr handlingen:  

(3) Du vill att myndigheten eller domstolen ändrar beslutet.  

Möjlighet, uttrycker att den person som handlingen utgår ifrån uppvisar gynnande faktorer som exempelvis 

färdigheter. Således är det personen som kontrollerar situationen:   

(4) Du kan alltid kontakta Migrationsverket senare.  

Obligation anger att någon annan tillåter, rekommenderar, förpliktar till eller förbjuder någonting. Denna 

moduleringstyp uppdelas i fyra undergrupper: tillåtelse, rekommendation, förpliktelse och förbud vilka illustreras i 

exemplen 5-8.   

(5) Du får stanna i Sverige eftersom du är under 18 år får du inte välja offentligt biträde. (Tillåtelse) 

                                                      
21 I denna beskrivning av modalisering utgår jag främst från Schulz (2015:49-57). 
22 Även i beskrivningen modulering utgår jag främst från Schulz (2015:49-57). 
23 Med stöd av Schulz (2015:54) menar jag ifrån att det finns olika möjligheter att realisera de tre moduleringstyperna. I min 
undersökning tas hänsyn till både modalverb och interpersonella satsadverbial för att klassificera satser som villighet, möjlighet eller en av 
obligationens fyra undergrupper. Såväl modalverb som interpersonella satsadverbial är enligt SFG kongruenta (Holmberg 2011:107). 
Det finns andra (metaforiska,) grammatiska alternativ att uttrycka modalitet vilka dock inte ingår i denna undersökning. 
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(6) Prata gärna med din gode man […] om vad du känner. (Rekommendation) 

(7) För att din dom ska kunna prövas måste du få något som kallas prövningstillstånd. (Förpliktelse)  

(8) Eftersom du är under 18 år får du inte välja offentligt biträde. (Förbud)  

Precis som i den ideationella metafunktionen tillhandahåller SFG för en analys av texternas interpersonella 

metafunktion i första hand satsgrammatiska verktyg. Satsgrammatikens skikt är enligt SFG nära förbunden 

med semantikens skikt (se figur 1, avsnitt 1.2). Därför kan en sådan analys kartlägga hur skribenternas 

satsgrammatiska val – t.ex. modus och modulering– på det semantiska planet ”är ett spel med olika drag” 

(Holmberg 2011:110 f.). De avsedda mottagarna, d.v.s. flyktingbarnen, inbjuds att delta då texten skapar en 

jag-du-relation utifrån de resurser som språket interpersonellt har att erbjuda (Hamberg 2011:140 f.). 

Sändarna skapar både en skribent-i-texten och en läsare-i-texten. Särskilt den sistnämnda fokuseras i denna 

undersökning. Flyktingbarnen är formade av broschyrernas interpersonella krav. De får en information och 

konstrueras som beredda att bekräfta den. Således är flyktingbarnen genomgående införstådda att acceptera 

de handlingar som framställs vara rimliga. Även om de flyktingbarn som faktiskt läser broschyrerna kan 

reagera på många olika sätt är jag intresserad av den relation mellan sändare och mottagare som framträder 

och som kan analyseras med den interpersonella metafunktionens lexikogrammatiska verktyg (Holmberg 

2011:110 f.) (se närmare avsnitt 2.2).   

2.1.2 Text i kontext: sambandet mellan två semiotiska konstruktioner  

I beskrivningen av SFG riktas uppmärksamheten mot vad som menas när språk betraktas utifrån ett 

sociosemiotiskt perspektiv vilket är teorins grundantagande. Vidare, när texter i SFG ses som språkets 

konkreta realiseringar har det redogjorts för just texternas förmåga att genom lexikogrammatiken systematiskt 

realisera semantiken.  

Enligt Halliday uppfattas kontext och text som två dimensioner av samma förlopp (Halliday & Hasan 

1985:5). I studien av texter kan därför inte texternas kontext förbises. Det finns text och det finns annan 

text som följer med texten, därför kallad kon24-text (Bakhtin 1986:106 f.). Dock omfattar kontexten mer än 

bara det verbala språket; den inkluderar andra, icke-verbala handlingar och även hela den omvärlden där 

texten skrivits och fungerar. Att ”bygga en brygga mellan texten och den situation i vilken texter 

förekommer”25 är oumbärligt för att till fullo kunna förstå SFG:s (kon)textteori (Halliday & Hasan 1985:5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
24 Av con som betyder med/samman.  
25 Min översättning. 

FIGUR 3: Förhållandet mellan kulturkontext, situationstyp, situationskontext, språk, register och text i SFG 
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Detta delavsnitt avses att fungera dels som en påminnelse om att text enligt SFG är kontextens reflektion, dels 

som en närmare förklaring till vad relationen mellan text och kontext innebär.26 Då kontexter alltid föregår 

texter, d.v.s. situationen fanns innan den relaterade diskursen (Halliday & Hasan 1985:5), utgår jag 

genomgående från det som så att säga ”följer med” innan jag beskriver vilket konkret språkligt uttryck 

kontexten får. Orsaken till denna abstrakta omskrivning är att SFG skiljer såväl mellan tre kontextuella 

nivåer som mellan tre språkliga nivåer. Det kan alltså inte skrivas så enkelt som ”text och dess kontext” (se 

figur 3). I det följande preciseras de kontextuella och språkliga nivåer som SFG räknar med samt 

förhållanden dem emellan.  

På den mest konkreta nivån finns det en viss situationskontext (Holmberg 2015:11; 2012:69). Den omger 

texten omedelbart i tid och rum. Varje text har en sådan situationskontext då texter inte uppstår ur tomma 

intet utan i en situation där sändaren genom sitt skrivande aktivt deltar och påverkar hur texten utformas. 

Detta är anledningen till att (situations)kontexten blir synlig i texten samtidigt som texten kan sägas ha uppstått 

i (situations)kontexten.  

Antagandet att texter skapar betydelse i tre dimensioner – den ideationella, den interpersonella och den 

textuella metafunktionen – medför därför logiskt också att dessa måste kunna sammanlänkas med 

situationskontexten. SFG:s kontextmodell möjliggör detta genom att situationskontexten delas upp i tre 

aspekter som reflekterar de tre metafunktioner (se figur 1 och figur 4): verksamhet, relation och 

kommunikationssätt (Halliday 1978:123; Halliday & Hasan 1985:12 ff.; Hållsten, Rehnberg & Wojahn 2013:6). 

Kontextaspekten verksamhet syftar till domänen av den sociala interaktion som realiseras av texternas 

ideationella metafunktion.  

FIGUR 4: Sambandet mellan situationskontextens aspekter och textens metafunktioner 

SITUATIONSKONTEXTENS TRE ASPEKTER                                TEXTERNAS TRE METAFUNKTIONER 

verksamhet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ideationell 

kommunikationssätt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - textuell 

relation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -interpersonell 

När jag diskuterar delfrågorna 1 och 2 studerar jag särskilt de aktiviteter som generellt karakteriserar 

broschyrernas domän och specifikt i vilka aktiviteter just flyktingbarn och statliga företrädare som deltagare 

ingår.  

Situationskontextens andra aspekt, relation, ger uttryck för deltagarnas sociala positionering och realiseras 

av den interpersonella metafunktionen. I delfrågorna 3 och 4 blir detta samband aktuellt då jag studerar de 

språkhandlingar i vilka flyktingbarn och statliga företrädare ingår. Språkhandlingar, även modifierade genom 

satsernas modalitet, visar på rådande maktförhållanden mellan parterna. Slutligen fungerar 

kommunikationssättet som förmedlare av såväl den aktuella verksamheten som relationen och realiseras 

språkligt av den textuella metafunktionen (Halliday & Matthiessen 1999: 320). Det är just erfarenheterna av 

den aktuella domänen samt relationen mellan flyktingbarn och statliga företrädare som denna undersökning 

riktar in sig på. Jag fokuserar alltså på den i SFG:s (kon)textmodell mest konkreta nivån – 

situationskontexterna och deras realisering i texterna. 

Varken situationskontext eller text är emellertid helt unika såsom de är utformade. Sändarna hade 

exempelvis när de skrev informationsbroschyrerna för ensamkommande flyktingbarn redan tidigare deltagit 

i liknande situationskontexter och visste på ett ungefär vad som skulle förväntas av dem. Deltagare i en viss 

situationskontext ingår nämligen alltid i en situationstyp som har en större räckvidd än enskilda 

situationskontexter och de bildar en resurs – med SFG:s terminologi instantierar de resursen (Halliday & 

Matthiessen 1999:354). Sändarna hade således även en föreställning om vissa möjliga språkliga mönster som 

                                                      
26 Min redogörelse begränsar sig till Hallidays egen kontextteori. Utvecklingar som exempelvis Martin & Rose (2008) föreslår, tas 
inte upp.   
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skulle passa för broschyrerna eftersom de sedan tidigare kände till andra informationstexter, utformade i 

liknande situationskontexter. De språkliga mönster som antas lämpa sig för en viss text i återkommande 

situationskontexter kallas register27 (Halliday 1978:110 f.; Halliday & Matthiessen 2004:27). Registret realiserar 

alltså den rådande situationstypen och instantierar texten (Halliday & Hasan 1989:38 f.; Hestbæk Andersen 

2013:16 ff.).28  

Den närmast gemensamma nämnaren mellan den svenska och tyska broschyren är just deras 

motsvarande tema – att informera ensamkommande flyktingbarn om deras rättig- och skyldigheter vid 

sökandet om asyl. Som figur 3 visar är det på denna mest konkreta nivå broschyrerna tangerar varandra. Ju 

abstraktare nivån blir kontextuellt och språkligt, desto längre kan broschyrerna däremot antas avlägsna sig 

från varandra. På den andra kontextnivån, kallad situationstypen, i SFG:s kontextmodell tillhör broschyrerna 

fortfarande jämförliga register och därför kan jag kalla båda för informationstexter. Om och i vilken 

utsträckning registren samt situationstyperna, som dessa realiserar liknar varandra är dock oklart och utreds 

inte i denna undersökning.29 

Den mest abstrakta nivån i SFG:s kontextmodell är emellertid kulturkontexten, som realiseras av språket. 

Kulturkontexten är så vittomfattande att den omger hela det lingvistiska systemet (Halliday & Webster 

2009:240). Kulturkontexten bildar således en resurs för alla situationstyper som den instantierar och 

situationstyperna bildar i sin tur en resurs för alla situationskontexter som människor i ett språksamhälle kan 

tänkas ingå i (Hasan 2009:168 ff.; Holmberg 2015:11). För sändarna av de båda informationsbroschyrerna 

för ensamkommande flyktingbarn är den språkliga resursen i kulturkontexten hela det svenska respektive 

det tyska språket. Här blir skillnaderna mellan båda broschyrerna uppenbara. Den svenska broschyren kan 

inte förutsättas förstås i det tyska språksamhället och vice versa. Språk realiserar alltså kulturkontexter precis 

som register realiserar situationstyper och texter omgivande situationskontexter (Halliday & Matthiessen 1999:381; 

Holmberg 2015:12).  

Den enda av dessa tre kontextuella och språkliga nivåer som empiriskt är tillgänglig och därmed möjlig 

att analysera är sålunda texterna som realiserar var sin situationskontext, vilken blir synlig genom 

lexikogrammatiken. Aspekterna verksamhet och relation i situationskontexten realiserar nämligen texternas 

ideationella och interpersonella metafunktion (Halliday & Matthiessen 1999: 320). I min diskussion av 

delfråga 5 utgår jag därför från resultaten av delfrågorna 1-4 och studerar vilka likheter och skillnader den 

svenska och den tyska informationsbroschyren för ensamkommande flyktingbarn uppvisar.  

2.2 Modelläsare, empirisk läsare och relationen de emellan 

I SFG anses texter vara materiella föremål, skrivna i sociala sammanhang (Björkvall 2012b:59; Fairclough 

1995:4). Texternas struktur motiveras som redan nämnts av rådande kulturkontexter, situationstyper och 

situationskontexter (Björkvall 2003:23).  

Ett grundantagande är dessutom att texter förutsätter deltagande läsare då de just skrivits för att bli lästa 

– inte enbart av en specifik mottagare utan av en gemenskap av läsare som även den är präglad av 

språksamhällets sociala värderingar (Eco 1992:821). Att texter inte bara skrivits utan också läses i sociala 

sammanhang medför att de är dialogiska (Bakhtin 1986:71; Ledin 1997:64). Texter vägleder interaktionen 

mellan sändare och läsare (Eco 1994:6; Halliday 2002b:175; Björkvall 2003:23; Nord 2008:47; Hamberg 

2011:140). Genom de språkliga resurser som texter instantierar konstruerar de sina läsare. Sådana 

                                                      
27 Hallidays registerbegrepp kan jämföras med vad vanligen kallas genre (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:9; för en mer detaljerad 
beskrivning av genre se t.ex. Hodge & Kress 1988:6 ff.).  
28 Hallidays definition av register har kritiserats av t.ex. Martin som därtill inför genre i sin kontextmodell. En överblick över register 
och genrer ger Matthiessen (1993) och för en kritik mot Martins position, se även Hasan (1995).   
29 För att kunna dra slutsatser på broschyrernas register och huruvida dessa motsvarar varandra skulle det krävas en betydligt större 
mängd texter. Inte förrän då skulle det bli möjligt att kunna iaktta något mönster.  
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antaganden framhållits av Eco i hans teori om modelläsaren (se t.ex. 1979, 1984a och 1994).30 Ecos teori utgår 

från en diskrepans mellan å ena sidan de som externt skriver och läser texten och å andra sidan de som är 

inskrivna i texten och skapade av densamma. I detta avsnitt redogör jag för sambandet mellan sändare, text 

och läsare såsom det beskrivits av Eco och sätter teorin i relation till det systemiskt-funktionella perspektivet. 

Tanken är att på så sätt kunna visa hur de textanalytiska redskap som SFG tillhandahåller kan tillämpas på 

Ecos teori, d.v.s. för att studera relationen mellan sändare, text och läsare (se figur 5). 

FIGUR 5: Sändare och läsare i och utanför texten enligt Ecos teori om modelläsaren 

 

Enligt Eco har varje text en inskriven modellsändare31 som konstruerar ledtrådar för hur texten skall förstås 

som läsobjekt. Även om det inte handlar om någon absolut styrning som enbart tillåter en enda tolkning32 

sätter modellsändaren gränser för vad som är rimligt att utläsa och vad som inte leder till ”a happy ending” 

(Eco 1992:821; Nord 2008:56). Antagandet om en modellsändare medför också att det måste finnas någon 

som är beredd att tolka texten såsom den genom sin utformning bäddar för (Lilja Waltå 2011:26), dvs. en 

modelläsare som också är inskriven i texten (Nord 2008:48 f.). Varken modellsändare eller modelläsare anses 

således vara reella personer utan abstrakta instanser, konstruerade genom språkliga val i texten. Enligt Eco 

intar modelläsaren en aktiv roll i receptionen (Eco 1981:44) då den tvingas att medverka i textarbetet. 

Modelläsarens uppgift är att göra lämpliga tolkningar och därmed i slutändan få reda på vad modellsändaren 

menar vara textens intention (Eco 1992:821).  

SFG:s förståelse för satsgrammatiken och dess nära förbindelse med språkets semantiska skikt stödjer 

Ecos tanke. SFG betonar nämligen att en text inte enbart reflekterar förutformad betydelse utan själv skapar 

sammanhang (se ovan). Båda teorierna kretsar kring de förutsättningar för tolkning och läsning som texter 

genererar. Och båda utgår ifrån att detta sker i ett socialt sammanhang som både reflekteras i och formas av 

texter. Detta är anledningen till att Ecos teori anses vara textintern (Björkvall 2003:24 f.) precis som jag menar 

att SFG är.  

I Ecos teori ingår emellertid också de som faktiskt läser texten, de empiriska läsarna. De behöver inte tolka 

texten såsom de satsgrammatiska valen inbjuder till (Björkvall 2003:25). Det som är viktigt är att Eco drar 

en skarp gräns mellan modelläsare och empirisk läsare. Medan modelläsaren alltså är en abstrakt instans är 

den empiriska läsaren någon som faktiskt läser texten och som inte alls behöver ta hänsyn till textens intention 

(Björkvall 2003:25). På samma sätt spelar även den empiriska sändaren in eftersom dennes intention inte 

heller behöver stämma överens med textens, dvs. modellsändarens. Visserligen är den empiriska sändaren 

textens skribent och vill genom satsgrammatiska val styra läsningen. Ändå är skribenten inte medveten om 

alla modelläsarens olika tolkningsmöjligheter. Enligt Eco är därför ”the intention of the empirical author 

[…] rather irrelevant” (Eco 1992:822).  

Även min undersökning fokuserar på den betydelse som texten realiserar och härvid i synnerhet hur 

modelläsaren (det hypotetiska flyktingbarnet) konstrueras. De satsgrammatiska verktyg som SFG 

tillhandahåller för att studera texter både ideationellt och interpersonellt möjliggör att systematiskt kunna 

beskriva det som Eco mer allmänt kallar ”the intention of the text” (1992:820). Det övergripande syftet – 

                                                      
30 Ecos teori om modelläsaren är i första hand utarbetad för analyser av skönlitteratur. Den har ofta tillämpats i svensk textanalys 
under 2000-talet, men observera även i analys av icke skönlitterärara texter (se t.ex. Björkvall 2003; Nord 2008; Lassus 2010; Lilja 
Waltå 2011; Skoglund 2014). Ecos egen tillämpning av teorin i inledningen till boken Semiotics and the Philosophy of Language (1984b:1) 
tydliggör ytterligare att teorin kan på ett vinnande sätt tillämpas på icke-skönlitterära texter.  
31 Ecos term autore modello (på engelska model author) har av Björkvall (2003:28) översatts till modellsändare. Dock skriver Lars-Håkan 
Svensson i översättningen av Ecos artikel Modelläsaren ([1979] 2008:136) om modellförfattare. Trots att denna benämning ligger närmare 
Ecos term väljer jag att följa Björkvall då författare kan eventuellt uppfattas kontroversiellt (se t.ex. Foucault ([1969] 2008).   
32 Med tolkning avses den semantiska aktualiseringen av det som texten vill säga till den avsedda modelläsare (Eco 1980: 158). 
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att studera och jämföra hur ensamkommande flyktingbarn porträtteras och tilltalas, både generellt och i 

relation till statliga företrädare – är således i linje med Ecos teori om modelläsaren. Då betydelse enligt SFG 

skapas i tre dimensioner kan synen på ensamkommande flyktingbarn (modelläsarna), som broschyrerna 

förmedlar granskas med hänsyn till olika perspektiv. I syfte att kartlägga hur broschyrerna konstruerar sina 

modelläsare (de ensamkommande flyktingbarnen) tillämpas alltså SFG:s satsgrammatiska verktyg för den 

ideationella och den interpersonella metafunktionen. Detta är möjligt då även SFG menar att texter är 

dialogiska. De skapar relationer med de resurser som språket har att erbjuda (Halliday 2002:175; Hamberg 

2011:140).  Viktigt är dock för både SFG och för Ecos teori att texten betraktas som helhet. Även om varje 

sats bär ideationell och interpersonell betydelse så är det dock alla satser sammantagna som tillsammans 

utgör textens intention. Antaganden om modelläsarna, som broschyrerna realiserar kan endast prövas ”against 

the text as a coherent whole” (Eco 1992:821), vilket även jag gör med mitt material. Då jag inte kommer att 

genomföra receptionsstudier är empiriska läsare endast närvarande som avsedda mottagare. Med stöd av 

Eco håller jag den empiriska sändarens avsikter för irrelevant och intresserar mig uteslutande för den 

intention som modellsändarna i broschyrerna förmedlar. Det är de som skapar sina modelläsare – de 

ensamkommande flyktingbarnen i Tyskland och i Sverige.  

2.3 Systemisk-funktionell grammatisk forskning i Tyskland och i Sverige 

Uppmärksammandet av SFG i svensk och tysk forskning skilde sig åt som nämnts i tid och man har även 

använt teorin olika.  

För mitt vidkommande är den svenska antologin Funktionell textanalys (Holmberg, Karlsson & Nord 

2011) viktig. Antologin ger både en teoretisk och en praktisk inblick i hur de ideationella och interpersonella 

metafunktionerna kan studeras. Av särskild vikt är t.ex. Helgessons analys av de krav som platsannonser 

ställer genom utnyttjandet av olika typer av modalitet. Bland annat visar hon att valet av modalitetsgrad kan 

kopplas till spänningen mellan olika användning av du-tilltal, dels syftar du på alla potentiella sökande, dels 

på den ideala sökanden. På så kan man komma åt hur tilltal kan utnyttjas för att antingen skapa närhet eller 

distans.  

I samma antologi studerar Hamberg hur en text skapar interpersonell betydelse. Genom en analys av ett 

lokalt styrdokument för en skola diskuterar Hamberg bl.a. textens modus, dvs. hur olika typer av 

språkhandlingar konstruerar interpersonella deltagarroller. Medan pedagogerna porträtteras som subjekt 

som är förpliktade och uppmanas, framställs eleverna som passiva mottagare. Detta kommer fram genom 

påståendesatser som semantiskt ofta kan tolkas som uppmaningar eller erbjudanden. 

Att texter förutom interpersonellt även ideationellt konstruerar olika (transitiva) deltagarroller studerar 

Karlsson (2004) i en studie av interna texter i en butikskedja. Bl.a. visar analysen av processer hur mottagarna 

genom skiftande processtyper dels inkluderas i företaget, dels exkluderas från det. Texterna är heterogena 

som å ena sidan förmedlar en positiv, kollektiv självbild och tillhörighet för mottagarna; å andra sidan tar 

de ansvar och underordnar sig sina chefer och kunder. 

Dessa svenska studier betonar alla att texter ingår i olika kontexter som realiseras i texternas semantik. 

Såväl Helgesson (2011) som Hamberg (2011) och Karlsson (2004) visar hur sociala identiteter konstrueras 

i olika verksamheter och hur relationer reflekteras och skapas mellan olika deltagare. De har det gemensamt att 

studieobjekten (åter)skapar rådande sociala förhållanden, de involverar och tilltalar sina avsedda mottagare 

på olika sätt. SFG-analyser är således tacksamma för studier av texters sociala betydelse och 

kontextförankring.  

Även Lassus (2010a) redogör explicit för texters skiftande kontexter i hennes jämförelse mellan 

sverigesvenska och finlandssvenska barnfamiljbroschyrer. Lassus betonar att de utgivande institutionerna 

ingår i olika kulturkontexter, situationstyper och situationskontexter vilka blir synliga i texterna då de 

kommunicerar, skapar relationer och bedriver verksamhet på olika sätt. Särskilt fokuserar Lassus på hur de 
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avsedda mottagarna och institutionerna framställs och vilka betydelser som knyts till dem. Både ideationellt 

– i valet av processtyper – och interpersonellt – i förekommande språkhandlingar – uppvisar broschyrerna 

skillnader. De har dock gemensamt att mottagarna frekvent tilltalas. Mottagarna framställs således som 

aktiva deltagare med både rättig- och skyldigheter. Institutionerna omnämns däremot frekvent i 

omständigheter och bestämningar.      

Då Lassus analysmaterial uteslutande är svenskt är komparativa lingvistiska frågor inte aktuella. För 

sådana frågor är däremot Schulz (2015) användbar, Schulz jämför engelsk och tysk datorförmedlad 

kommunikation med utgångspunkt i SFG. Studien ger en omfattande bild av hur teorin kan tillämpas på det 

tyska språket (även om den är skriven på engelska). Syftet är dock att språkligt och strukturellt jämföra 

autentiska texter snarare än att studera hur dessa fungerar i sina kulturella och sociala sammanhang. Både 

Lassus (2010a) och Schulz (2015) är metodiskt relevanta för min undersökning. Båda har sammanställt 

parallellkorpusar med hjälp av det digitala verktyget UAM corpus tool som möjliggör en analys av större 

textmängder och som även används i denna undersökning (se avsnitt 3.1). 

Medan jämförande eller korpusbaserad forskning om det svenska språket utifrån SFG knappt har 

genomförts (undantagen är Lassus 2010a; Hasselgård 2007; Petersson 2009), handlar det i Tyskland nästan 

uteslutande om parallellspråkliga textkorpusar. Möjligen kan denna skiftande inriktning förklaras med att i 

Sverige betonas texters förmåga att skapa betydelse i specifika kontexter medan i Tyskland fokuseras språkets 

grammatiska beskrivning genom studiet av texter. Den svenska tonvikten vid texters sociala förankring kan ha lett 

till att man vanligen begränsar sig till ett (jämfört) litet antal studieobjekt som ingår i en specifik 

situationskontext. Däremot krävs det omfattande korpusanalyser när det i tysk forskning avses att mer 

allmänt beskriva (det tyska) språkets lexikogrammatiska resurser (se förutom Schulz 2015, även t.ex. 

Holsting 2013). Då SFG utarbetats för och mest genomgripande tillämpats på engelskans grammatik är de 

tyska studiernas kontrastiva perspektiv en logisk följd av att lexikogrammatiskt beskriva tyskan (se t.ex. 

Neumann 2003; Teich 2003; Hansen-Schirra, Neumann & Steiner 2013; Holsting 2013; Neumann 2014; 

Neumann & Gast 2014).33  

Så, förutom Schulz (2015) är exempelvis även Neumann (2003) både korpusbaserad och kontrastiv. 

Neumann jämför engelska och tyska reseguider utifrån begreppet register.34 De kvantitativa analyserna är dock 

inte lika starkt inriktade på språkliga och strukturella skillnader som det brukar vara i tysk forskning vilket 

gör studien mer relevant för mig. Neumann betonar nämligen att reseguider dels ger deskriptiva beskrivningar 

av platser, dels är personligt färgade redogörelser för läsare med olika intressen. Detta visar sig reflekteras i 

lexikogrammatiken och Neumann pekar på reseguidernas förmåga att skapa betydelse utifrån avsedda 

mottagares förväntade intressen.35 

Slutligen skall en sista svensk studie tas upp. Carlquist (u.u.) jämför medeltida avlatsbrev på svenska och 

latin. Det analyseras således texter skrivna på två olika språk, vilket som sagt är sällsynt i svensk forskning 

utifrån SFG. I linje med svensk forskning fokuseras dock även här texternas förmåga att skapa och återskapa 

hierarkier och makt i sociala sammanhang. När avlatsbrevets avsändare (en biskop) skriver på latin, döljer 

han sig bakom formler och följer den kyrkliga traditionen. När han emellertid skriver på svenska framgår 

mer av biskopens egen maktställning. Detta visar (ideationellt) analysen av förekommande deltagare och 

(interpersonellt) skiftande språkhandlingar. 

Även om Carlquists studie är historiskt inriktad tjänar den som en avslutande nyckel till var i den svenska 

och tyska SFG-baserade forskningen föreliggande undersökning kan placeras. I analogi med svenska studier 

är mitt syfte att analysera autentiska brukstexters betydelsepotential. Således analyserar jag hur 

                                                      
33 Ett nordiskt exempel på en korpusbaserad, översättningsinriktad studie är dock Hasselgård (2007) där hon bl.a. jämför norska 
och svenska översättningar från engelska utifrån bruket av adverb som anger frekvens och vanlighet. Ett annat är Petersson (2009) 
som analyserar fri översättning som en textskapande praktik i det medeltida Västernorden.  
34 Mig veterligen är Neumanns avhandling (2003) den enda studien som med utgångspunkt i SFG är skriven på tyska.  
35 Även i en betydligt senare, kontrastiv och korpusbaserad studie (2014) jämför Neumann engelska och tyska texter; denna gång i 
åtta olika register. I texter som tillhör motsvarande register visar sig skillnaderna vara tämligen små.  Likheterna mellan de tyska och 
engelska registren förklaras med den kulturella och språkliga närheten mellan Storbritannien och Tyskland. 
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informationsbroschyrer för ensamkommande barn återskapar rådande verksamheter (ideationellt) samt 

relationer mellan flyktingbarn och statliga företrädare (interpersonellt). Jag ämnar alltså inte generellt studera 

strukturella skillnader mellan två olika språks grammatik. Istället vill jag visa hur studieobjekten fungerar i 

var sitt specifika kontextuella sammanhang. Metodiskt uppvisar denna studie dock även likheter med tysk 

SFG-baserad forskning. Broschyrerna är skrivna på två olika språk och jämförs med varandra. Dessutom 

skapas två parallellkorpusar för att kvantitativt granska studieobjekten. Jag vill visa att de lexikogrammatiska 

resurser som utnyttjas i broschyrerna realiserar broschyrernas semantik och detta ger inblick i vilka rådande 

sociala förhållanden texterna manifesterar.  
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3 Metodöversikt och materialbeskrivning 

Detta kapitel beskriver den metod och material som min studie bygger på. Inledningsvis redogör jag för hur 

analysen är upplagd. SFG:s modell som är satsbaserad består av flera ideationella och interpersonella 

delsystem. Jag presenterar modellen närmare i avsnitt 3.1. Därefter redovisar jag analysmaterialet som utgörs 

av en tysk och en svensk informationsbroschyr för ensamkommande flyktingbarn.  Utifrån SFG:s 

registerbegrepp diskuterar jag huruvida de är jämförliga eller ej (avsnitt 3.2).  

3.1 Korpusbaserad textanalys 

Denna studie bygger på Hallidays (kon)textteori och därför kommer broschyrerna att analyseras utifrån 

SFG. Analysmodellen är t.ex. presenterad i Holmberg, Karlsson & Nord 2011 samt i Holmberg 2016 på 

svenska och i Halliday & Matthiessen 2014 på engelska. Modellen kan beskrivas som satsbaserad eftersom 

en analys av texters ideationella och interpersonella dimensioner genomgående utgår från enskilda satsers 

betydelseskapande (Karlsson 2011:36). För att fullständigt kunna analysera varje sats ideationellt och 

interpersonellt behövs flera delsystem (se avsnitt 2.1.1.1 och 2.1.1.2) och således också flera analysredskap.36 

I det följande beskrivs mer övergripande hur studien är upplagd.  

Mitt mål är att visa hur texter reproducerar erfarenheter, hur de beskriver relationer och huruvida den 

tyska och den svenska texten skiljer sig från varandra. Jag kommer att utgå från en kvantitativ analys som 

inbegriper broschyrernas alla satser. Studien är således korpusbaserad – den omfattar två fullständiga, 

autentiska texter. Med SFG har studien dessutom ett teoretiskt och metodologiskt ramverk vilket också är 

kännetecknande för dess korpusbaserade upplägg (Schulz 2015:13).  

För mitt mål är både kvantitativa och kvalitativa metoder tillämpliga. Tillsammans bidrar de till att visa 

vilken syn på flyktingbarn och statliga företrädare som broschyrerna ger och i vilken relation till varandra 

de placeras. Jag har inledningsvis studerat broschyrerna var för sig, för att sedan jämföra dem och kunna 

diskutera deras skillnader och likheter i ett mer övergripande perspektiv.   

Som nämnts bidrar enligt SFG olika delsystem till att ideationellt och interpersonellt skapa betydelse. 

För att studera delsystemen använder jag mig av det digitala verktyget UAM Corpus Tool som underlättar 

analys av större textmassor.37 Programmet utarbetades av Mick O’Donnell för just SFG-analyser, och det 

rekommenderas av International Functional Linguistic Association (ISFLA). Programmet är också allmänt 

tillgängligt.38 Annoteringen av enskilda satser sker manuellt och sedan sammanställer UAM Corpus Tool 

resultaten. Genom programmet skapas analysscheman över varje enskilt ideationellt och interpersonellt 

delsystem (se fig. 6-11). Schemana kan sedan manuellt appliceras på satserna i båda broschyrerna.39 På så 

sätt erbjuder programmet möjlighet att skapa egna scheman som specifikt kan utformas för studiens 

delsyften. Läs vidare i t.ex. O’Donnells40 eller i Schulz (2015:108 f.) manualer.   

                                                      
36 Genomgången begränsar sig dock till de delsystem och tillhörande redskap som ingår i denna undersökning.  
37 UAM Corpus Tool har tidigare används i Sverige av bl.a. Lassus (2010) och i Tyskland av bl.a. Schulz (2015).  
38 http://www.wagsoft.com/CorpusTool/. Senast besökt 2016-04-21. 
39 Denna annoteringsmetod kallas computer-assisted manual annotation (CAMA). För en mer detaljerad beskrivning se t.ex. Schulz 
(2015:36 ff.). 
40 Manualen är allmänt tillgänglig via samma länk som programmet under http://www.wagsoft.com/CorpusTool/. 

http://www.wagsoft.com/CorpusTool/


 Migrationsverket vill veta vem du är och var du kommer ifrån! 

Metodöversikt och materialbeskrivning  24 

 

3.1.1 De ideationella delsystemen 

3.1.1.1 Processtyper 

De sociosemiotiska resurser som sändarna utnyttjar i broschyrerna för att beskriva sina föreställningar om 

verksamhetsfältet blir enligt SFG främst synliga i de processtyper som valts. För att ta reda på om 

broschyrerna är informerande, reflekterande eller utvecklande genomförs därför processanalyser. Min analys 

skiljer sig från Holmberg & Karlssons då jag även analyserar s.k. inbäddade satser41 vilket inte de gör 

(2006:120). Jag menar nämligen att även de inbäddade satserna uppbär betydelse och bidrar till att 

karakterisera broschyrerna. Processer i inbäddade satser analyseras även av Lassus (2010:124). För att ändå 

kunna ta hänsyn till varierande betydelsenivåer hålls processer isär i olika satstyper. På så sätt undviks 

eventuella ojämnheter i förekomsten av processtyper på olika nivåer. Vilka sats- och processtyper som 

urskiljs visas i figur 6 nedan.   

FIGUR 6: Schema till analysen av processtyper i olika satstyper 

 

                                                      
41 Inbäddade satser motsvarar satser som traditionellt betecknas som attributiva eller nominala bisatser (se figur 6).  För en närmare 
genomgång av de satstyper som SFG räknar med, se t.ex. Holmberg & Karlsson (2006:118-121).   
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3.1.1.2 Omständigheter 

Förutom processtyper påverkar omständigheter de erfarenheter som representeras. Frekvent 

förekommande typer av omständigheter kan stödja eller motsäga det intryck som förekommande processer 

förmedlar. Som visas i figur 7 urskiljer jag nio olika typer av omständigheter i analysen.  

FIGUR 7: Schema till analysen av omständigheter 

 

De två ideationella delsystemen, processer och omständigheter, bidrar tillsammans till att nå studiens första 

delsyfte som mer allmänt avser att få förståelse för broschyrernas ideationella utformning.   

3.1.1.3 Deltagare 

Olika processtyper knyter olika deltagare till sig. Vilka roller som flyktingbarn och statliga företrädare 

tilldelas svarar på delsyfte 2 som handlar om hur frekvent flyktingbarn och statliga företrädare är 

representerade och om det finns skillnader vid en jämförelse av deras olika deltagarroller. Exempelvis utsätts 

någon som frekvent presenteras som andradeltagare snarare för förstadeltagarens handlingar. Dessutom 

divergerar som sagt första- och andradeltagarroller beroende på den processtyp de tillhör och bidrar därför 

också till att framställa deltagare på olika sätt (se delavsnitt 2.1.1.1). 

De avsedda mottagarna är i båda broschyrer flyktingbarnen som frekvent tilltalas med du.42 När jag 

analyserar vilka (transitiva) roller barnen får, koncentrerar jag mig på alla satser som direkt riktar sig till 

dem.43  

                                                      
42 Notera att i den svenska broschyren är det inte bara flyktingbarn som skall informeras och därför tilltalas med du utan i ett separat 
slutkapitel informeras även viktiga vuxna. Denna skillnad medför att jag behandlar dessa olika delar av den svenska broschyren var 
för sig vid analysen av de avsedda mottagarnas deltagarroller vid tilltal, se figur 8. 
43 ”Viktiga vuxna” förekommer inte i den tyska informationsbroschyren. Där tilltalas uteslutande de ensamkommande 
flyktingbarnen som alltså är broschyrens enda avsedda mottagare. 
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FIGUR 8: Schema till analysen av de avsedda mottagares deltagarroller vid tilltal44 

 

Även de statliga företrädarna tilldelas olika deltagarroller. Deras roller står i direkt relation till barnens så 

därför undersöks även hur statliga företrädare framställs, se figur 9. De statliga företrädarna tilltalas inte 

direkt med du utan omtalas istället som t.ex. Migrationsverket, Mottagningsenheten eller Migrationsöverdomstolen.  

Företrädare av olika enheter har sammanfattats då de tillsammans i asylutredningen bildar en motpart 

till barnen. Företrädarna benämns t.ex. som personal på mottagningsenheten (som barnen ’samtalar med’), eller 

som Migrationsöverdomstolen (’tycker’). Företrädarna kan alltså vara både människor (personal) eller själva den 

politiska enheten.45 I de flesta fall framställs de politiska enheterna som handlande aktörer. Märk dock, i 

satser som du vill ha ett möte i domstolen klassificeras i domstolen inte som deltagare utan som (plats)omständighet. 

Här är enheten således ingen aktör utan en plats. 

FIGUR 9: Schema till analysen av mottagarländernas statliga företrädares deltagarroller vid omtal 

 

                                                      
44 I figur 8 tas upp både de ensamkommande flyktingbarnens och de viktiga vuxnas deltagarroller för att kunna hålla isär dem vid 
analysen. I kapitel 4 utelämnas dock viktiga vuxna då dessa inte är relevanta för undersökningens övergripande syfte som är att 
analysera hur ensamkommande flyktingbarn porträtteras, både generellt och i relation till mottagarländernas statliga företrädare.   
45 Detta fenomen skulle kunna tolkas som totum pro parte. Stilfiguren innebär att det hela, här exempelvis den statliga enheten 
Migrationsöverdomstolen, står för en del, här domarna som vid rättegången fällde sin dom. Även om i studien inte läggs märke till 
konsekvenserna som möjligen följer ur denna stilfigur är sådana värt att notera. Jag menar att de som faktiskt tar beslut på så vis 
avidentifieras och anonymiseras. Flyktingbarnen berövas i viss mån möjligheten att överklaga beslut då en eventuell kontaktperson 
döljs bakom en inte tillgänglig, abstrakt statlig enhet.  
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3.1.2 De interpersonella delsystemen  

De delsystem som analyseras för att täcka broschyrernas ideationella betydelsedimension synliggör 

sändarnas erfarenheter och därmed även den kunskap om den aktuella verksamheten som de reproducerar 

(Holmberg 2013:9). Broschyrerna har emellertid också potential att aktivt skapa och därmed producera 

interpersonella relationer (Halliday 1978:141) mellan flyktingbarn och statliga företrädare. Broschyrernas 

interpersonella dimension formas som nämnts också av flera delsystem och analyseras i denna studie utifrån 

grundläggande språkhandlingar (modus) och modulering.46  

3.1.2.1 Språkhandlingar 

På samma sätt som processtyper särskilt karakteriserar broschyrerna ideationellt, visar språkhandlingar på 

deras interpersonella betydelsepotential. Språkhandlingar i vilka flyktingbarn och statliga företrädare ingår 

synliggör vilka förväntningar som riktas mot dem – om de själva ger information eller om någon annan 

kräver den; likaså om barnen frekvent erbjuds något eller om de uppmanas att ge det. Sådana förväntningar 

fokuseras i delsyfte 3 och studeras genom en analys av alla påståenden, frågor, erbjudanden och 

uppmaningar som flyktingbarn och statliga företrädare ingår i enligt nedanstående schema (figur 10).  

FIGUR 10: Schema till analysen av grundläggande språkhandlingar (i huvudsatser) med barnmottagarens respektive 

mottagarländernas statliga företrädare som subjekt 

 

3.1.2.2 Modulering 

Modulering belyser mer ingående relationen mellan flyktingbarn och statliga företrädare. När de fyra 

grundläggande språkhandlingarna analyseras kan uteslutande huvudsatser ingå i undersökningen. Det är 

huvudsatser som avgör om en mening klassificeras som påstående, fråga, erbjudande eller uppmaning. Dock 

medför detta att alla bisatsers interpersonella potential förbises. Bisatserna blir dock intressant vid studiet 

av modulering. Modulering ger en heltäckande bild av rådande förhållanden mellan flyktingbarn och statliga 

företrädare utifrån broschyrerna. 

De modalverb och satsadverb som ingår i detta interpersonella delsystem implicerar bl.a. att någon annan 

instans kontrollerar situationen (Schulz 2015:50). Instansen kan bestå av sociala normer, generella 

omständigheter eller också vara animat. Om många modulerade handlingar förekommer i broschyrerna 

skulle detta möjligen indikera att statliga företrädare intar en tydlig styrkeposition gentemot flyktingbarnen. 

Det är de statliga företrädarna som representerar staten, verkställer lagstiftningen, oavsett om det blir till 

för- eller nackdel för barnen.   

                                                      
46 Det interpersonella modalitetssystemet omfattar enligt SFG två delsystem – modalisering och modulering. Modalisering som handlar 
om hur vanligt eller sannolikt något är, ingår inte i studien då min studie analyserar ojämna maktrelationer mellan flyktingbarn och 
statliga företrädare. För en närmare beskrivning av båda delsystem se delavsnitt 2.1.1.2. 
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Modalitetens delsystem modulering visar således på rådande maktförhållanden mellan olika deltagare, 

vilka i synnerhet studiens fjärde delsyfte avsåg. De tre moduleringstyper jag räknar med i analysen förknippas 

med både flyktingbarn och statliga företrädare (se figur 11). 

Deltagare som ingår i den första typen, villighet, presenteras som beredda att göra något (t.ex. genom det 

modala verbet vill) och således tas hänsyn till deras vilja. En optimistisk tilltro i deltagare visar även den 

andra moduleringstypen, möjlighet. En deltagare framställs som bärare av gynnande faktorer (t.ex. genom det 

modala verbet kan). Den tredje och sista moduleringstypen, obligation, delas ytterligare upp i fyra 

undergrupper som även de har olika funktioner. Deltagare kan antingen beviljas något i tillåtelser (t.ex. 

genom det modala verbet få) eller rekommenderas det (t.ex. genom det modala verbet skulle). Dock indikerar 

den tredje och fjärde moduleringstypen att tydliga krav ställs då deltagare kan förpliktas till något (t.ex. genom 

det modala verbet måste) eller förbjudas det (t.ex. genom det modala adverbet inte).  

Det är i synnerhet de olika moduleringstyperna, som bidrar till att kunna förstå vilken syn på 

flyktingbarnen förmedlas i relation till statliga företrädare – om deras handlingskraft, deras möjligheter 

betonas och om det uppmärksammas barnens vilja.  

FIGUR 11: Schema till analysen av modulering i huvud- och bisatser som åsyftar barnmottagren respektive mottagarländernas 

statliga företrädare 

 

3.2 Två informationsbroschyrer som studieobjekt i jämförliga register 

Det analysmaterial som jag använder mig av är en svensk och en tysk informationsbroschyr för 

ensamkommande flyktingbarn.47 Den svenska broschyren har titeln Så fungerar det att söka asyl. Till dig som 

söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare och den tyska [Willkommen in Deutschland!] Ein Wegweiser 

für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Den tyska broschyren är 35 sidor lång medan den svenska är på 27 

sidor. Fortsättningsvis kommer jag att tala om den svenska broschyren och den tyska broschyren.48  

Även om jag inte kommer att kunna dra heltäckande slutsatser om broschyrernas register är det just 

deras förväntat liknande drag som gett upphov till materialvalet. När jag beskriver broschyrerna, bl.a. genom 

att sätta dem i relation till varandra, utgår jag från att deras register liknar varandra då de skrivits i jämförliga 

situationskontexter. I SFG definieras ett register av att vara en slags prognos: Givet att man känner till den 

sociala kontext som omger en text är det möjligt att välgrundat förutse det språk som tas i bruk – och 

sannolikheten att ha rätt i förmodan är stor (Halliday 1978:32).  

                                                      
47 Den tyska broschyren har getts ut på 8 olika språk: tyska, arabiska, dari, engelska, franska, ryska, somali och vietnamesiska. Den 
svenska broschyren har utgetts på 6 olika språk: svenska, arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinja. Även om jag kommer att 
utgå från den tyska respektive den svenska versionen, erbjuder de andra språken möjlighet för barnen att få information på ett av 
sina första språk vilket jag tror markant ökar antalet avsedda mottagare.  
48 När jag åsyftar både den tyska och den svenska broschyren omtalas de med broschyrerna.  
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En viktig teoretisk fråga när det gäller materialvalet är vad man egentligen måste veta om ’den sociala 

kontexten’ för att kunna ge en berättigad hypotes om en texts utformning. Svaret ligger enligt SFG i 

situationskontextens tre aspekter verksamhet, relation och kommunikationssätt. Då broschyrerna föregås 

av andra informationsbroschyrer, skrivna i liknande situationskontexter samt med liknande sändare och 

mottagare kan dessa aspekter generaliseras och överföras till efterföljande broschyrer i samma register. 

Denna diakrona argumentering för olika situationstyper – realiserade av olika register som texter kan räknas 

till – är vanligt i SFG (se t.ex. ibid:33) (se vidare avsnitt 2.1.2).  Dock, jag menar att en andra, synkron 

komponent kan tillfogas, som särskilt är relevant för studien av broschyrerna i denna undersökning.  

Det finns bara en informationsbroschyr för ensamkommande flyktingbarn i Tyskland och en i Sverige, 

och båda gav ut ungefär samtidigt – den svenska i april 2011 och den tyska i augusti 2010. Mig veterligen 

har det varken i Tyskland eller Sverige tidigare skrivits informationsbroschyrer för samma målgrupp. Som 

jag tidigare nämnt skulle det vara möjligt att jämföra broschyrerna med andra föregående 

informationsbroschyrer, men det kommer då alltid finnas en skillnad i vem broschyren är avsedd för och 

deras olika innehåll. Eftersom mitt övergripande syfte i denna studie är att jämföra två 

informationsbroschyrer med samma avsedda mottagare från ungefär samma tid har jag valt att endast 

jämföra informationsbroschyrerna för ensamkommande barn med varandra. I mitt syfte vill jag också ta 

reda på om det finns skillnader mellan det tyska och det svenska så därför passar dessa broschyrer bra. En 

vinst med att jämföra Sverige och Tyskland är att länderna har jämförbara bakgrunder och därför även har 

en jämförbar vilja att officiellt informera de ensamkommande flyktingbarn som kommer.49 Sådana hypoteser 

kan utredas med hänsyn till broschyrernas verksamhet, relation och kommunikationssätt, vilket denna 

materialbeskrivning avser. 

Enligt SFG är en texts tematik viktig för dess verksamhet. Också broschyrernas gemensamma tematik gör 

att dem till ett tacksamt material. Broschyrerna kan övergripande definieras som rättslig rådgivning. 

Skillnaden dem emellan är att den svenska broschyren uteslutande behandlar barnens väg genom 

asylprocessen medan den tyska broschyren öppnar möjligheten för att dessa inte vill söka asyl. Den tyska 

broschyren informerar således om för-och nackdelar med att söka asyl samt omtalar vilka möjligheter som 

finns för att stanna i mottagarlandet. Denna skillnad bör inte försvåra jämförelsen, då huvudtematiken i 

båda broschyrerna är att underrätta barnen om deras rättigheter m.m. Den gemensamma tematiken innebär 

att ordförrådet kan beskrivas som specialiserat både på svenska och tyska.  

Hur fackbegrepp behandlas hänförs i SFG till relationen. De avsedda mottagarna kan inte antas ha tillgång 

till svenskt eller tyskt juridiskt vokabulär och det är därför av interpersonellt intresse att se hur man löser 

detta problem. Sändaren till den svenska broschyren är Migrationsverket, den statliga enheten som är ansvarig 

för migration till Sverige. Den tyska broschyren är utgiven av BumF (Bundesfachverband für unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge), en icke-statlig organisation som specifikt arbetar för tillämpningen av 

ensamkommande flyktingbarns rättigheter. Den tidigare omtalade skillnaden i sändarnas samhälleliga 

position skulle kunna leda till något varierande intressen och även förklara vissa innehållsliga skillnader. 

Migrationsverket har troligen ett mer juridiskt och samhälleligt ansvar, emedan BumF har främst ett mer 

ideellt intresse. 

Kommunikationssättet, slutligen, handlar om frågan vilken roll språk spelar i interaktion, och om språket 

som förekommer är talat eller skrivet. Då broschyrerna inte är den enda information som flyktingbarn får, 

fungerar broschyrerna som en komplettering. Broschyrerna är avsedda att explicit sparas då barnen ”kan ha 

användning av de[m] […] under din tid […] som asylsökande”. De avses fungera som referens och behöver 

således inte läsas i någon viss ordning utan består av flera kapitel som kan användas som referens för den 

information som är aktuell för tillfället. 

                                                      
49 Enligt siffrorna från UNHCR har Sverige och Tyskland sedan flera år tillbaka fått flest av alla EU-länder asylansökningar av 
ensamkommande flyktingbarn. Oftast kommer dessa barn från Afghanistan, Eritrea, Syrien eller Somalia.  
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Broschyrernas verksamhet, relation och kommunikationssätt skiljer sig sålunda något från varandra, bl.a. 

beroende på geografiska hemvist. Jag vill dock hävda att i de flesta avseenden överväger likheterna, vilket är 

kännetecknande för texter som tillhör samma register, och, förutsättningarna för en adekvat jämförelse av 

den samhälleliga synen på flyktingbarn är goda. 
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4 Analys av broschyrernas ideationella och interpersonella betydelsepotential 

I detta kapitel kommer jag att analysera och jämföra två aktuella, officiella informationsbroschyrer för 

ensamkommande flyktingbarn. Den ena är tysk (TY) och den andra svensk (SV).50 Då studien bygger på 

den sociosemiotiska teorin systemisk-funktionell grammatik (SFG) betraktas broschyrerna som realiseringar 

av sociala betydelser i deras s.k. situationskontexter (se avsnitt 2.1.2). Den situationskontextuella aspekten 

verksamhet antas återspegla sig i den ideationella metafunktionen. Uppsatsens första två delfrågor rör det 

ideationella och i avsnitt 4.1 studeras de språkliga resurser som utnyttjas för att framställa förväntade 

verksamheter. Det därpå följande avsnitt 4.2 handlar om den situationskontextuella aspekten relation som 

realiseras av den interpersonella metafunktionen. Delfrågorna 3 och 4 rör det interpersonella. Sålunda 

studeras relationen mellan de inblandade, i mitt fall mellan ensamkommande flyktingbarn och 

mottagarländernas statliga företrädare.   

4.1 Erfarenheter som ideationellt återskapas 

I detta avsnitt analyseras och jämförs informationsbroschyrerna ideationellt. Det ideationella handlar om 

hur språkbrukare beskriver en meningsfull värld utifrån sina erfarenheter, i mitt fall om hur broschyrernas 

sändares tidigare erfarenheter om ensamkommande flyktingbarn som kommit till deras respektive land 

beskriver förväntningar på de asylsökande.  

Inledningsvis karakteriseras broschyrerna allmänt. Jag undersöker om sändarna informerar sina avsedda 

mottagare, uppmuntrar dem till reflektion eller till aktiv handling. Analysen av omständigheter och 

processtyper diskuteras sålunda undersökningens första delsyfte. Därefter behandlas undersökningens andra 

delsyfte som rör flyktingbarnens handlingsförmåga i jämförelse med de statliga företrädarnas agerande. Båda 

parternas transitiva deltagarroller sätts i relation till varandra vilket bör avslöja implicita hierarkier.  

4.1.1 Mottagandet i Tyskland och i Sverige. Villkor som kan förändras 

Wenn du in Deutschland Asyl beantragen möchtest, dann lass dir genug Zeit. […] wenn du erst einmal 

damit anfängst, dann musst du es bis zum Ende durchführen.51 

När du söker asyl [i Sverige] kontaktar Migrationsverket socialtjänsten i kommunen där du är. 

I detta avsnitt diskuteras om broschyrerna är informerande, reflekterande eller utvecklande genom att 

omständigheter och processtyper analyseras. De inledande citaten speglar på flera avseenden mina hypoteser: 

Konditionalsatser i TY (inledda med t.ex. subjunktionen wenn) i samband med flyktingbarnens 

asylförfarande är en logisk följd av den erbjudna möjligheten att mottagarna inte behövde söka asyl. 

Temporala bisatser i SV (inledda med t.ex. subjunktionen när), däremot, indikerar att barnen förutsätts söka 

asyl och sålunda guida barnen genom asylprocessens olika steg. Många materiella processer (t.ex. beantragen, 

lassen, anfangen durchführen i TY, söka, kontakta i SV) visar att både flyktingbarnen och de statliga företrädarna 

är beredda att aktivt kämpa för utfärdandet av barnens uppehållstillstånd. Platsomständigheter (in 

Deutschland, i Sverige, i kommunen) betonar att de beskrivna bestämmelserna gäller och tillämpas i respektive 

mottagarland. Sändarna distanserar sig därigenom från de villkor som flyktingbarnen är utsatta för i sina 

hemländer.  

                                                      
50 Av utrymmesskäl kommer jag i fortsättningen att benämna den tyska broschyren med TY och den svenska broschyren med SV. 
51 ”Om du i Tyskland vill ansöka om asyl, tar dig tillräckligt med tid […] om du väl börjar med det måste du också genomföra det 
fram till slutet [min kursivering] [min översättning].” Alla översättningar från den tyska broschyren i uppsatsen är mina egna. I syfte 
att hålla mig så nära källtextens form som möjligt följer jag källtextens meningsindelning och även inom meningens ram väljer jag 
källtextens ordföljd och dess syntaktiska konstruktioner såvida de är förenliga med svenskans struktur. Även alla kursiveringar i 
mina exempelmeningar är mina egna. Kursiveringarna är tänkta som ett visuellt åskådliggörande av min analys. 
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En inledande summering av alla sats- och processtyper som klassificerats ger enligt mig en allmän 

överblick över vilka drag som är typiska för båda broschyrerna (avsnitt 4.1.1.1). Av speciellt intresse är även 

processtyperna i den konditionala bisatstypen (avsnitt 4.1.1.2). Konditionalsatser visar t.ex. om barnens 

uppehåll i mottagarländerna relateras till föränderliga villkor genom materiella processer, eller som 

oföränderliga och beständiga genom relationella processer. Slutligen analyseras hur omständigheterna 

nyanserar de resultat som analysen av process- och bisatstyperna visar (avsnitt 4.1.1.3). Då omständigheter 

inte är knutna till en viss processtyp förmår de att bekräfta eller tillägga en betydelsekomponent. Sålunda 

sammanfattas det ideationella av omständighetsanalysen.  

4.1.1.1 Processtyper i olika satstyper    

I alla satstyper, såväl i TY som i SV, möter vi olika handlingar i samband med att asylärenden behandlas 

(t.ex. när Migrationsverket kontaktar socialtjänsten). Materiella processer uppmuntrar barnen som är tilltalade 

med du, till att våga kämpa för sina rättigheter (t.ex. genom beantragen och erst einmal damit anfangen i citat 

ovan). Genom ett stort antal materiella processer tas asylutredningen framåt vilket kan anses vara förväntat 

då syftet är att integrera barnen i det nya landet. Jag menar dock att betoningen av barnens egen 

handlingskraft också indikerar att sändarna inte tar uppmärksammandet av barnens kompetens för givet. I 

sina ursprungsländer, förstår läsaren, gavs inte barnen möjlighet att stå upp för sig själva, även om detta 

faktum är underförstått.  

Bisatser som wenn du Asyl beantragen möchtest och wenn du erst einmal damit anfängst52 respektive när du 

söker asyl och där du är (se även avsnitt 4.1.1:s inledande citat) intygar om broschyrernas dynamiska och 

framåtskridande karaktär. Vi finner i dessa exempel tre materiella och en relationell process (markerade med 

understrykning). Nedan diskuteras huruvida dessa exempel är typiska för vilka sats- och processtyper som 

allmänt präglar båda broschyrerna eller ej.  

I TY är 41% och i SV 42% av det totala antalet satser just bisatser, sålunda ganska överensstämmande 

mellan de båda språken (se tabell 1). I SV är huvudsatser med en materiell process något vanligare än i TY 

(46% mot 41%). Huvudsatser med en relationell process är ungefär lika vanliga (41% i TY och 40% i SV). 

I bisatserna, emellertid, minskas andelen relationella processer till förmån för materiella som utgör 56% i 

TY och 50% i SV. Att dessa små skillnader mellan processerna i huvud- och bisatser kan tolkas på olika sätt 

visar en närmare blick på de attributiva och nominala bisatserna.  

TABELL 1: Jämförelse av den tyska och den svenska broschyren avseende sats- och processtyper 

  tyska 
totalt 

fördel-
ning i % 

svenska 
totalt 

fördel-
ning i % 

Samtliga förekommande processer i …   928 100 1218 100 

huvudsatser 550 59,27 701 57,55 

bisatser 378 40,73 517 42,45 

Huvudsatser 550 100 701 100,00 

materiella huvudsatser 225 40,91 320 45,65 

mentala huvudsatser  60 10,91 56 7,99 

verbala huvudsatser 39 7,09 45 6,42 

relationella huvudsatser 226 41,09 280 39,94 

Bisatser 378 100 517 100 

materiella bisatser  212 56,08 257 49,72 

mentala bisatser 48 12,70 72 13,93 

verbala bisatser 21 5,56 28 5,42 

relationella bisatser 97 25,66 160 30,95 

                                                      
52 ”Om du vill söka asyl”, respektive ”om du väl börjar med det”. 
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Den tyska sändaren förklarar att für alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren, die ohne Eltern nach Deutschland 

kommen, zunächst das Jugendamt verantwortlich ist.53 Liknande gör den svenska sändaren; den här broschyren är till 

för dig som har kommit utan föräldrar och sökt asyl – skydd i Sverige. Två femtedelar av de relationella 

huvudsatserna i både TY och SV ger saklig information om konstanta tillstånd i respektive mottagarland. 

De attributiva bisatserna (die ohne Eltern nach Deutschland kommen, och som har kommit utan föräldrar och sökt 

asyl) definierar vem som tilltalas och sålunda vem som är broschyrernas avsedda mottagare. Enligt mig 

distanseras dock barnen när de placeras i attributiva bisatser, barnen blir endast en bestämning och 

underordnade förhållandena i mottagarländerna. Märk dock att barnen sökt sig till Tyskland (kommen ohne 

Eltern nach Deutschland54) respektive Sverige (har kommit utan föräldrar och sökt asyl – skydd i Sverige) och kan ta 

emot informationsbroschyrerna, vilket indirekt intygar om barnens agerande position. En svaghet i båda 

broschyrerna är sålunda att barnens egen handlingskraft, som de underförstått redan har bevisat, 

grammatiskt döljs i underordnande adverbiella bisatser, dvs. bakom information som ges i huvudsatserna.   

Också nominala bisatser förekommer relativt ofta i båda broschyrerna (i TY 26%, i SV 29%, se tabell 2). 

Även i dessa bisatser överväger materiella processer framför relationella vilket motsäger min tolkning av 

materiella processer i attributiva bisatser. Nämligen, medan attributiva satser som sagt enbart tillägger 

information om huvudsatsers subjekt eller objekt, fungerar nominala bisatser själva som dessa satsdelar och 

tillägger således information. Subjekt och objekt som själva består av materiella processer ingår sålunda 

direkt i huvudsatser. Huvudsatserna blir på så sätt progressiva och indikerar att rådande förhållanden 

ständigt förändras. En närmare blick på de nominala bisatstyperna visar dessutom att det är barnen som 

utför de materiella handlingarna. I kompletiva nominala bisatser, inledda med subjunktionen att respektive 

dass, ger sändarna vanligen förklaringar till gällande regler, t.ex. att överklaga betyder att du […] skriver till en 

myndighet eller domstol och das heißt, dass du alle Entscheidungen im Asylverfahren alleine treffen kannst.55 Reglerna 

finns, de är (relationellt) oföränderliga. Mottagaren förstår att de kräver barnens självständiga ageranden (jfr 

du skriver till, du kannst Entscheidungen treffen). Detta ger tilltro till barnen. De uppmanas till att bli aktiva i 

asylprocessen. Även de materiella processerna i indirekta frågebisatser ger vanligen information om barnen. 

Nominala bisatser som inleds med ett interrogativt adverb eller subjunktion, t.ex. på mötet får du veta varför 

du har fått uppehållstillstånd och frage, ob du eine Wohnung bekommen kannst56 är typiska exempel på detta. 

Meningarnas objekt, realiserade av indirekta frågesatser, blir framåtblickande eftersom barnen har nått ett 

nytt steg i asylprocessen (jfr varför du har fått uppehållstillstånd) eller då de själva efterfrågar sina önskemål (jfr 

frage ob du eine Wohnung bekommen kannst). Återigen drivs handlingen i de centrala huvudsatserna framåt genom 

barnens materiella handlingar som aktörer i indirekta frågebisatser.   

TABELL 2: Jämförelse av den tyska och den svenska broschyren avseende bisatstyper 

  tyska 
totalt 

fördel-
ning i % 

svenska 
totalt 

fördel-
ning i % 

Bisatser 378 100 517 100 

           attributiva 137 36,24 162 31,33 

           nominala 98 25,93 155 29,98 

           adverbiella 143 37,83 200 38,68 

           adverbiella 143 100 200 100 

                        konditionala 110 76,92 141 70,05 

                        temporala 18 12,59 42 21,00 

                        kausala 7 4,90 8 4,00 

                        konsekutiva 5 3,50 8 4,00 

                        finala 3 2,10 1 0,50 

                                                      
53 ”För alla barn och ungdomar som utan föräldrar kommer till Tyskland är i början das Jugendamt [den tyska barn- och 
ungdomsmyndigheten] ansvarig.”  
54 ”Kommer utan föräldrar till Tyskland.”  
55 ”Det vill säga att du själv kan fatta alla beslut i asylförfarandet.”   
56 ”Fråga om du kan få lägenhet.”  
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Den vanligaste bisatstypen i broschyrerna är de adverbiella bisatserna, och en uppdelning i undergrupper visar 

att dessa oftast (77%, resp. 70%) är konditionala. De konditionala bisatserna rör i synnerhet flyktingbarnen, 

och omtalar vilka villkor som måste uppfyllas för att barnen ska kunna hävda sina rättigheter, t.ex. wenn du 

kein Deutsch sprichst57, om du inte har släktingar i Sverige.  

Den temporala utsträckningen av de olika steg som barnen passerar i väntan på beslutet om 

uppehållstillstånd uppfattas inte som lika viktig då temporalsatser är betydligt ovanligare (i TY 13%, i SV 

21%), t.ex. nachdem du in Deutschland einen Asylantrag gestellt hast58, så länge du är kvar i Sverige. Ännu mer 

sällan anges orsakerna till de beslut som fattas eller de omständigheter som barnen möter under sin första tid 

i mottagarländerna (i TY 5%, i SV 4%) t.ex. weil du Schwierigkeiten oder zu wenig Kontakt mit ihm hast59, eftersom 

du är under 18 år.  Följderna av de olika handlingarna i samband med asylprocessen anges sällan (4% i både 

TY och SV), t.ex. sodass sie sich ein eigenes Leben aufbauen können60, så att Migrationsverket kan kontakta dem och 

så även bakomliggande avsikter, (2% resp. 1%) t.ex. damit du überall auf der Welt zu deinem Recht als Kind 

kommst61, för att du ska få uppehållstillstånd. 

I denna delundersökning liknar TY och SV varandra på många sätt, såväl mer allmänt avseende 

processtyperna i huvud- och bisatser, som avseende de olika bisatstypernas (attributiv, nominal och 

adverbiell) frekvens. Sändarna betonar yttre skeenden, framställer barnens första tid i mottagarländerna som 

en dynamisk och framåtskridande process. I viss mån har mina hypoteser sålunda härigenom besannats. 

Materiella processer är karaktäristiska för båda broschyrerna.  

Dock, även de fem olika adverbiella undergrupperna visar på jämförliga karakteristiska drag i TY och 

SV. I båda broschyrerna överväger adverbiella konditionala bisatser före den temporala typen. Däremot 

antog jag att TY skulle uppvisa betydligt fler konditionala bisatser än SV som istället skulle innehålla fler 

temporala bisatser. Eftersom konditionala bisatser dominerar i båda broschyrerna skall de närmare granskas 

i nästa avsnitt. 

4.1.1.2 Villkor i konditionala bisatser 

I citatet darfst du in Deutschland bleiben?62 från TY uppmuntras mottagarna att fråga sig om de vill stanna kvar 

i Tyskland. Citatet innehåller samtidigt flera presuppositioner – att mottagarna för närvarande uppehåller 

sig i Tyskland, att de framdeles eventuellt inte har rätt att stanna och inte minst efterfrågas om de önskar sig 

ett framtida liv i Tyskland. I SV uttrycker man sig mer direkt: Det är inte säkert att du får stanna i Sverige. Både 

den tyska och den svenska sändaren pekar därefter på att det finns olika grunder för uppehållstillstånd och 

att de avsedda mottagarna måste uppfylla vissa villkor för att få asyl som uttrycks i konditionala bisatser. En 

analys av processtyperna i sådana bisatser visar om villkoren består av handlingar eller tillstånd, dvs. om 

barnen kan eller inte kan påverka förutsättningarna.  

Både TY och SV markerar tydligt att broschyrerna fungerar som rådgivare under barnens första tid i 

mottagarländerna. Broschyrerna ger praktisk vägledning genom att visa att det är möjligt för barnen att 

aktivt verka för sin sak istället för att enbart vara i väntan på beslut. Materiella förändringar är nämligen 

vanligare än relationella tillstånd i broschyrernas konditionala bisatser (58% gentemot 32% i TY, 46% 

gentemot 38% i SV) (se tabell 3).  

                                                      
57 ”Om du inte talar tyska.” 
58 ”Efter att du har sökt asyl i Tyskland.” 
59 ”Eftersom du har svårigheter eller för lite kontakt med honom.” 
60 ”Så att de kan bygga sig ett eget liv.” 
61 ”För att du överallt i världen ska komma till din rätt som barn.” 
62 ”Får du stanna i Tyskland?”  
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TABELL 3: Jämförelse av den tyska och den svenska broschyren avseende konditionala och temporala bisatsers processtyper 

  tyska 
totalt 

fördel-
ning i % 

svenska 
totalt 

fördel-
ning i % 

Konditionala bisatser 110 100 141 100 

konditionala materiella bisatser 64 58,18 65 46,10 

konditionala mentala bisatser 9 8,18 16 11,35 

konditionala verbala bisatser 2 1,82 6 4,26 

konditionala relationella bisatser 35 31,82 54 38,30 

 

Aktörerna i materiella processer är i båda broschyrerna vanligen flyktingbarn. Den svenska sändaren betonar 

att barnen kan åstadkomma positiva effekter, t.ex. om du lämnar in godkända identitetshandlingar eller om du 

överklagar beslutet i ditt asylärende. Då målen står i samband med asylförfarandet förstår mottagaren att barnen 

bör inrikta sina handlingar på asylärenden, vilka ökar deras möjlighet att framöver få uppehållstillstånd. De 

avsedda mottagarna i TY, däremot, uppmuntras snarare till att kämpa för sin sak då flyktingbarnens 

materiella handlingar vanligen har som syfte att tillgodose barnens omedelbara behov t.ex. wenn du weiterhin 

gemeinsam mit anderen Jugendlichen und Betreuern zusammen wohnnen willst, wenn du Verwandte besuchen möchtest.63  

Vi finner sålunda en tydlig innehållslig skillnad i de materiella processernas andradeltagare. Den svenska 

sändaren tar mindre hänsyn än den tyska till de mål som kan antas motsvara barnens direkta behov. SV kan 

därför uppfattas som mindre barnvänlig då SV inte uppmuntrar barnen till ett ett förebyggande och 

framåtriktat tänkande. SV förutsätter att barnen har insikt om att den egna materiella insatsen främjar deras 

framtid i Sverige. Risken finns att barnen ger upp om de inte ser någon direkt positiv förändring som följer 

av deras materiella handlingar.  

Däremot lyfter den tyska sändaren fram barnens omedelbara önskningar, vilka ingår som mål i materiella 

handlingar. Sannolikt saknar de flesta ensamkommande flyktingbarn kontakt med jämnåriga och med 

släktningar, så just att överbrygga denna saknad är ett av barnens mål i TY. Detta innebär även att barnen 

kan få tilltro till sin egen handlingskraft, då deras insats direkt leder till positiva förändringar i deras situation. 

Frågan är dock om barnens materiella handlingar i konditionala bisatser i TY riskerar att ta bort fokus från 

slutmålet – uppehållstillstånd i Tyskland. Långsiktighet i SV vägs sålunda mot barnvänlighet i TY.     

Även de relationella processerna i de konditionala bisatserna visar på skillnader mellan TY och SV. 

Återigen ligger skillnaderna inte i frekvensen utan i processernas innehåll. Den svenska sändaren underrätter 

barnen vanligen om att de kan bli tvungna att lämna Sverige bl.a. om du varit i ett annat Dublinland eller om dina 

föräldrar lagligen befinner sig i ett annat Dublinland. Här utgör det relationella ett explicit hot mot barnens 

(underförstådda) önskan att få stanna i Sverige. I viss mån är de en motsats till barnens materiella 

ansträngningar om att få uppehållstillstånd i Sverige. Givetvis gäller Dublinförordningen även i Tyskland 

och även den tyska sändaren informerar om vad denna lag innebär, t.ex. dass du das Recht hast in ein anderes 

Land der EU weiterzureisen, wenn deine Eltern, deine Geschwister oder enge Verwandte dort sind64 och dass du 

wahrscheinlich in Deutschland bleiben kannst, wenn es in dem europäischen Land, wo du vorher warst keinen Arzt für dich 

gibt.65 TY:s skillnad gentemot SV är att de konditionala bisatsernas relationella processer inte beskriver en 

negativ inverkan på barnens asylförfarande. Den svenska sändaren förmedlar istället en tämligen negativ 

bild.  

Slutligen, båda sändarna nämner explicit tre grunder för uppehållstillstånd (Es gibt [drei] verschiedene Gründe, 

für die man Asyl bekommt66 resp. Det finns tre olika grunder för asyl). I båda broschyrerna är de villkor som 

broschyrerna innehåller inte relaterade till barnens aktuella liv i mottagarländerna eller till något Dublinland 

som de har passerat. Villkoren har istället att göra med barnens hemländer. Enligt TY skulle barnens 

säkerhet hotas om de återvände, t.ex. wenn du gezwungen wurdest gegen deinen Willen zu heiraten, für das Militär 

                                                      
63 ”Om du vill fortsätta att bo tillsammans med andra ungdomar eller gode män, om du vill hälsa på släktingar.”  
64 ”Du har rätt att resa vidare till ett annat EU-land om dina föräldrar, dina syskon eller nära släktingar är där.”  
65 ”Att du antagligen kan stanna i Tyskland om det i det europeiska landet där du var tidigare t.ex. inte finns någon läkare för dig.” 
66 ”Det finns [tre] olika grunder för vilka man får asyl.”  
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zu arbeiten oder zu kämpfen67 vilket också den svenska sändaren explicit påpekar i t.ex. om man inte kan få skydd 

inom det egna landet. Dock medan TY:s mottagare identifierar sig med du och sålunda är målet för hotet som 

utgår från deras hemländer är det annorlunda i SV. Det opersonliga pronomenet man är anmärkningsvärt 

och mindre lyckat. Att just de för barnens uppehållstillstånd så avgörande grunder (villkor) generaliseras när 

barnen i de materiella och relationella exemplen ovan oftast tilltalas direkt och personligt med du innebär att 

barnen får mindre möjlighet att identifiera sig som en asylsökande som kommer att få ett positivt besked. 

Även om en så tydlig distansering från flyktingbarnen också i SV är ett undantag, visar den på en tendens 

som även jämförelsen av de materiella och relationella processerna har pekat på. Den tyska sändaren är 

tydligt angelägen om att stödja de avsedda mottagarna i deras nuvarande liv som ensamkommande 

flyktingbarn i Tyskland, medan den svenska sändaren håller större distans. Villkoren som i SV ställs på 

flyktingbarnen gynnar deras framtida liv i mottagarlandet Sverige som dock samtidigt hotas av existerande 

tillstånd, bl.a. juridiska som Dublinlagen.  

4.1.1.3 Omständigheter och deras ideationella betydelse   

Flyktingbarnens liv är sannolikt kluvet. Det finns en skillnad mellan det förflutna i hemlandet och den 

aktuella situationen i mottagarlandet. Var de i framtiden kommer att leva beror på tidigare omständigheter, 

men i synnerhet på deras kamp för ett positivt besked om uppehållstillstånd. Broschyrerna lägger dock inte 

i första hand tyngdpunkten på barnens bakgrund, utan på mottagarlandets villkor. Många av de krav som 

omgående ställs handlar nämligen om att svara på frågan varför du inte kan återvända hem. Det är knappast 

realistiskt för mottagarländernas statliga företrädare att utan barnens medverkan objektivt bedöma varje 

enskilt barns förhållanden.  

Sändarnas strävan att konkret förankra barnens tillvaro rumsligt och i tiden visas dels av många materiella 

processer, dels av en hög andel plats- och tidsomständigheter (62% i TY, 51% i SV). Dessa omständigheter 

dominerar över de sju andra omständighetstyperna (se tabell 4), vilket motiverar att närmare undersöka just 

plats och tid. 

TABELL 4: Procentuell och total fördelning av omständigheterna 

 % 
(antal) 

plats tid sätt orsak villkor säll-
skap 

sak roll synvin-
kel 

TY 100 
(666) 

41,14 
(274) 

21,32 
(142) 

11,41 
(76) 

4,35 
(29) 

13,06 
(87) 

4,35 
(29) 

2,85 
(19) 

1,50 
(10) 

- (0) 

SV 100 
(591) 

31,98 
(189) 

18,95 
(112) 

9,81 
(58) 

4,91 
(29) 

16,92 
(100) 

3,55 
(21) 

12,01 
(71) 

1,35  
(8) 

0,51  
(3) 

 

Skillnaden mellan typexemplen nu och då, respektive här och där framgår tydligt av plats- och 

tidsomständigheterna. Då båda typerna oftast delger handlingarnas lokalisering eller distans skapar de tydliga 

klyftor, binära motsatspar som förutsätter varandra.  

Förhållanden in Deutschland och i Sverige förstår mottagaren som motsatsen till in unseren Heimatländern 

och i ditt hemland. Intressant är att den tyska sändaren genom lokalisering även explicit avgränsar Tyskland 

från andra europeiska länder, t.ex. in einem anderen europäischen Land, wo du schlecht behandelt wurdest, wo du z.B. 

auf der Straße leben musstest und Hunger hattest, wo es keine Schule und keinen Arzt für dich gab oder wo du geschlagen 

wurdest.68  Den svenska sändaren, däremot, upprättar genom extention en koppling mellan Sverige och andra 

Dublinländer, t.ex. när broschyren förklarar att du får veta att du ska resa till det land som står skrivet i ditt beslut. 

Mottagaren får intrycket av att TY oftare är angelägen om att barnen in der Zukunft får stanna i Tyskland. 

                                                      
67 ”Om du tvingades att mot din vilja gifta dig, att arbeta eller kämpa för militären.”  
68 ”I ett annat europeiskt land där du behandlades illa, där du t.ex. var tvungen att bo på gatan och där du svalt, där det inte fanns 
någon skola eller någon läkare för dig eller där du slogs.”   
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Däremot är det mer osäkert i SV eftersom den svenska broschyren vanligen betonar att barnen skulle kunna 

bli tvungna att återvända hem eller tillbaka dit. Intrycket förstärks när den svenska sändaren trycker på att det 

är viktigt för Migrationsverket att veta orsakerna till varför du inte kan bo kvar i ditt hemland. Den relationella 

processen (bo) i samband med den efterföljande platsomständigheten (i ditt hemland) placerar alltså barnen 

entydigt utanför Sveriges gränser. Processens presensform, inte minst framhävd av den adverbiella 

bestämningen kvar, intygar om att det som beskrivs är ett aktuellt tillstånd – barnen verkar befinna sig i sina 

hemländer, vilket inte stämmer, mottagarna är faktiskt i Sverige. Möjligen dämpas barnens önskan att 

permanent bosätta sig i Sverige när hemländerna identifieras som bosättningsort.  

Tidsomständigheter nu, då, in der Zukunft kan ses som typexempel för båda broschyrerna då de har det 

gemensamt att de även lokaliserar processen istället för att uppge dess duration. En temporal fokusering på 

en viss tidpunkt tolkar jag som att det finns en tydlig betydelseskillnad mellan t.ex. jetzt och in der Zukunft, 

respektive nu eller i framtiden. Ett högre antal tidsomständigheter som svarar på frågan hur länge skulle skapa 

en förbindelse mellan nutid och framtid, som t.ex. tills du lärt dig svenska, men detta är sällsynt i både TY och 

SV.  Generellt är tidsomständigheterna dynamiska, vilket jag tolkar som att sändarna inte vill framkalla 

orealistiska förväntningar. Asylprocessens temporala utsträckning är oviss så det är sanningsenligt att ange 

tidsbestämningar som viele Wochen und Monate eller under olika lång tid.  

Flyktingbarnens framtid är osäker. Det är kanske därför som SV:s sändare tröstar barnen genom att påstå 

ingen kan ta ifrån dig det du lär dig under tiden som du väntar på besked. Att ändå ge barnen alltför mycket hopp om 

att deras önskan kan gå i uppfyllelse, dvs. att det kommer att finnas ett rumsligt samband mellan deras 

nuvarande och framtida uppehållsort, skulle kunna bidra till en ännu större besvikelse för dem om de inte 

får stanna i respektive mottagarland.  

Omständigheterna bekräftar sålunda de resultat som analysen av bisats- och processtyperna visat. 

Flyktingbarnen får möjlighet att här och nu ta sitt öde i egna händer. Ändå, förhoppningen att de i slutändan 

kommer att lyckas uttrycks mer positivt i TY än i SV.  

4.1.2 Hur handlar flyktingbarn – autonomt eller heteronomt?  

På Migrationsverket finns det olika enheter. Man kan säga att en enhet är ett kontor. Den första enheten 
som du kommer till är ansökningsenheten. Det är här du söker asyl. 

Denna delstudie diskuterar undersökningens andra delsyfte. Den samhälleliga synen på ensamkommande 

flyktingbarn som reproduceras i broschyrerna analyseras. Flyktingbarnen är broschyrernas avsedda 

mottagare och tilltalas med 2:a persons pronomen, du. Flyktingbarnen antas komma i kontakt med många 

enheter som definieras som kontor. Mottagaren förstår att kontoren bemannas av människor eftersom de 

samtalar med barnen, försöker hitta deras familjer och fattar beslut i asylärenden.   

SFG utkristalliserar olika transitiva roller (deltagare), vilka är kopplade till processtyperna (se närmare 

avsnitt 2.1.1.1). Deltagarna kan framställas som handlingskraftiga och aktiva, alternativt som utsatta för 

någon annans handling. Vilken roll deltagarna får kan sedan tolkas hierarkiskt.  

Två olika deltagare är av särskilt intresse för denna undersökning, flyktingbarn och deras motpart, ’den 

andre’. Som den andre fungerar just enheter, dvs. mottagarländernas statliga företrädare. Nedan analyserar jag 

vilka roller dessa deltagare får. Statliga företrädare framstår vanligen som inflytelserika medverkande i 

mottagandet av barnen och i barnens integration i de nya samhällena.   

Det är också intressant att studera hur frekvent de statliga företrädarna inverkar på barnens 

självständighet. Ju mer plats de statliga företrädarna tar, desto mindre får barnen. Även detta kan tolkas 

hierarkiskt. Båda parters handlingar står i samband med varandra. När barnen tar ett nytt steg i sin 

asylprocess bygger detta på ett tidigare steg. Sålunda påverkas barnen hela tiden av sina tidigare ageranden. 

Det är därför viktigt att förstå hur ofta statliga företrädares handlingar i förhållande till barnens utförs.  
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Delstudie 2 består av tre avsnitt. Först (avsnitt 4.1.2.1) ges en kort överblick över det totala antalet 

deltagarroller som barnen och statliga företrädare får i broschyrerna. Därefter (avsnitt 4.1.2.2) diskuteras 

barnens förekomst i olika förstadeltagarroller. Parallellt analyseras statliga företrädares andradeltagarroller, 

knutna till processtyper där barnen är förstadeltagare.  Jag kan sålunda kartlägga hur ofta det är barnen som 

är initiativtagare när statliga företrädare i SFG-termer står under någon annans inflytande. Slutligen (avsnitt 

4.1.2.3) studeras i vilka roller de statliga företrädarna uppträder som förstadeltagare. På samma sätt som i 

det andra avsnittet kopplas detta till barnens andradeltagarroller, dvs. jag diskuterar de statliga företrädarnas 

inflytande på barnen.   

4.1.2.1 Flyktingbarnens och statliga företrädares första- och andradeltagarroller 

När flyktingbarn kommer till ansökningsenheten och söker asyl är de förstadeltagare. De initierar själva 

processerna och står inte under någon annans direkta inflytande. Detta är typiskt för båda broschyrerna. I 

endast 17% av antalet andradeltagare i TY är det barnen som innehar rollen andradeltagare och sålunda är 

utsatta för någon annans agerande, i SV är andelen 14% (se tabell 5), dvs, en något högre andel än i TY. 

TABELL 5: Jämförelse av den tyska och den svenska broschyren avseende flyktingbarnens och de statliga företrädarnas 

deltagarroller 

  tyska 
totalt 

fördel-
ning i % 

svenska 
totalt 

fördel-
ning i % 

Flyktingbarnens totala förekomst 369 65,66 368 55,00 

som förstadeltagare 308 83,47 316 85,87 

som andradeltagare 61 16,53 52 14,13 

De statliga företrädarnas totala förekomst 193 34,34 301 44,99 

som förstadeltagare 152 78,76 271 90,03 

som andradeltagare 41 21,24 30 9,97 

Båda parters totala förekomst 562 100 669 100 

  

Statliga företrädare, emellertid, får i SV väsentligt större betydelse för flyktingbarnen än vad de får i TY. Av 

båda parternas alla deltagarroller tilldelas i 45% av processerna de svenska statliga företrädarna en roll, 

medan i TY är andelen enbart 34% för de tyska statliga företrädarna .  Detta har som följd att barnen i SV 

uppfattas som mindre närvarande än i TY (andelen processer där barnen får en roll är 66% i TY och 55% i 

SV). Barnens utrymme minskas i och med att de statliga företrädarnas utökas. Dessutom är svenska statliga 

företrädare oftare förstadeltagare än deras tyska motsvarigheter (90% respektive 79%). Svenska statliga 

företrädare är således oftare initiativtagare. Detta tolkas som att flyktingbarn i Sverige har en mindre 

möjlighet att påverka sin situation. 

Dock, såväl flyktingbarn som statliga företrädare i både SV och TY tar initiativ snarare än att vara 

hänvisade till den andres handling. Båda parterna realiseras nämligen i betydligt högre utsträckning som 

första- än som andradeltagare.69 Analysen visar att flyktingbarn och statliga företrädare ofta hålls 

grammatiskt isär och även i viss mån betydelsemässigt då det lexikogrammatiska skiktet enligt SFG är nära 

förbundet med det semantiska skiktet. Enligt SFG kan båda parternas direkta inflytande på varandra inte 

vara stort. För att någon ska kunna påverka motparten omedelbart, dvs. i samma sats i texten, måste 

motparten logiskt uppträda som andradeltagare när den andra parten är förstadeltagare, vilket alltså sällan 

                                                      
69 I olika förstadeltagarroller ansvarar sålunda både flyktingbarn och statliga företrädare för processer som vanligen står i samband 
med barnens ansökan om asyl. Andradeltagarna, knutna till dem, är frekvent abstrakta företeelser som t.ex. migrationsdomstolens 
Dublinbeslut, asyl eller tystnadsplikt. 
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är fallet.70 Ändå, siffrorna visar att statliga företrädare spelar en viktig roll, särskilt i SV, i relation till 

flyktingbarnen, vilket kanske är naturligt. Detta kommer att diskuteras närmare i de två följande avsnitten.    

4.1.2.2 Flyktingbarn som förstadeltagare 

När flyktingbarnen agerar som förstadeltagare ges de möjlighet att initiera handlingar. Texten framställer 

dem då som redo att gripa och forma sitt eget öde. Exempel på detta är att de söker asyl, lämnar in godkända 

identitetshandlingar och heben alle Dokumente auf.71 Just eftersom barnen aktivt tar itu med sin ansökan om asyl 

uttrycks det som naturligt att de i SV träffar Migrationsverkets personal eller i TY mit Behörden zu tun haben.72 Om 

barnen inte lyckas, kan de t.ex. överklaga till Migrationsöverdomstolen och på så sätt fortsätta att kämpa. För 

barnens framskridande i asylprocessen är det viktigt att närmare undersöka vilka förstadeltagarroller barnen 

får, och parallellt hur ofta det är de statliga företrädarna som är knutna till processer där barnen är 

förstadeltagare. Härigenom kan jag i SFG-termer kartlägga hur ofta de statliga företrädarna står under 

barnens inflytande.  

En granskning av barnens förstadeltagarroller visar att i ungefär hälften av fallen är flyktingbarn aktörer i 

materiella processer (50% i TY, 48% i SV, se tabell 6). Flyktingbarnen utför således processer som 

semantiskt förändrar deras verklighet. Det som ger upphov till nya handlingar är i SV att barnen fattar mod 

att söka asyl. Asyl blir då andradeltagare med rollen utsträckning, dvs. asyl specificerar den materiella processen. 

Däremot lämnar TY möjligheten öppen för att barnen inte behöver asyl om de inte vill ha det. Ändå är 

barnens strävan i båda broschyrerna att kunna stanna i mottagarlandet. Denna strävan uttrycks genom 

materiella processer där barnen frekvent har konkreta ting som mål då de lämnar in godkända identitetshandlingar 

och heben alle Dokumente auf.  

TABELL 6: Jämförelse av den tyska och den svenska broschyren avseende flyktingbarnens förstadeltagarroller och de statliga 

företrädarnas andradeltagarroller73 

 

                                                      
70 I SFG:s ideationella metafunktion ingår förutom transitivitetssystemet, som denna undersökning uteslutande riktar in sig på, även 
det så kallade ergativitetssystemet. Det ergativa perspektivet visar, vilka deltagare som handlar och vilka som behandlas av andra 
respektive om de verkar eller påverkas (Karlsson 2011:28). Medan den transitiva analysen pekar ut riktningar och typer av relation, 
kartlägger analysen av ergativitet effekter och yttre påverkan (Tolvanen 2014:172), se även not 14.  
71 ”Sparar alla dokument.” 
72 ”Har att göra med myndigheter.” 
73 Siffrorna inom parentes anger de statliga företrädarnas totala förekomst i respektive andradeltagarroll. Då jag intresserar mig för 
flyktingbarnens direkta inflytande på dem är dock särskilt de statliga företrädarnas förekomst i respektive andradeltagarroll relevant 
främst när flyktingbarnen är förstadeltagare. Procentfördelningen visar till vilken andel det är flyktingbarnen som är förstadeltagare 

  tyska 
totalt 

fördel-
ning i % 

svenska 
totalt 

fördel-
ning i % 

Flyktingbarn som förstadeltagare 308 100 316 100 

barn som aktör 153 49,68 151 47,78 

barn som upplevare  33 10,71 34 10,76 

barn som talare 17 5,52 25 7,91 

barn som bärare 94 30,53 85 26,90 

barn som utpekad - - 7 2,22 

barn som existerande 11 3,57 14 4,43 

Statliga företrädare som andradeltagare  
när flyktingbarn är förstadeltagare    

34  
(41) 

82,97 
(100) 

12  
(30) 

40,00 
(100) 

statliga företrädare som mål  11 (17) 64,71 5 (18) 27,78 

statliga företrädare som mottagare - (-) - 2 (6) 33,34 

statliga företrädare som fenomen 1 (1) 100,00 1 (1) 100,00 

statliga företrädare som lyssnare 15 (15) 100,00 3 (4) 75,00 

statliga företrädare som talmål - (-) - - (-) - 

statliga företrädare som attribut 7 (8) 87,50 1 (1) 100,00 

statliga företrädare som värde - (-) - - (-) - 
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Dock förekommer även materiella processer där barnen ingår som aktörer och knyter till sig statliga 

företrädare som andradeltagare mål. Detta kan tolkas som att barnen materiellt även får inflytande på sin 

statliga motpart, t.ex. när barnen i SV träffar Migrationsverkets personal, eller i TY mit Behörden zu tun haben. Det 

är värt att uppmärksamma att de tyska statliga företrädarna betydligt oftare realiseras som barnens mål, t.ex. 

haben [die Kinder] mit Behörden zu tun än vad de svenska gör (65% i TY, 28% i SV). Däremot motsvarar 

broschyrerna varandra när det gäller den totala förekomsten av de statliga företrädare som mål (17 ggr, i TY, 

18 ggr. i SV, se tabell 6). Detta kan förklaras med att i SV påverkar i högre utsträckning än i TY statliga 

företrädare sig själva genom att vara både aktör och mål, i t.ex. Migrationsverket kontaktar socialtjänsten.  

Så även om den totala frekvensen av statliga företrädare som mål i de båda broschyrerna är jämförbar 

finns det innehållsmässiga skillnader. Barnens förmåga att påverka sin statliga motpart uppfattas som mindre 

i SV än i TY. Flyktingbarn har närmare bestämt mer än dubbelt så ofta materiellt inflytande på sina tyska 

företrädare än vad de har på sina svenska (11 ggr, i TY, 5 ggr i SV). Jag menar att förhållandet beror på de 

olika sändarna, Migrationsverket och BumF. Migrationsverket är en statlig enhet underställd juridiska lagar 

som inte kan låta sig påverkas av asylsökande. BumF, däremot, är en icke-statlig organisation och riskerar 

sålunda inte att hamna i en juridisk tvist mellan barnen och staten.  

Sett från barnens perspektiv bör de svenska statliga företrädarnas låga förekomst i rollen mål när barnen 

är aktörer enligt mig tolkas negativt. När barnen är förstadeltagare i en materiell process som går ut på att 

de bestämmer sig för att ta kontakt är de statliga företrädarna i TY andradeltagare, dvs. beskrivs semantiskt 

som lättare att nå. Så är inte förhållandet i SV vilket är förvånande då de statliga företrädarnas direkta kontakt 

med barnen egentligen är ännu viktigare här. Den svenska sändaren beskriver som nämnts uteslutande 

barnens väg genom asylprocessen, medan den tyska håller möjligheten öppen att flyktingbarnen inte vill 

söka asyl. Flyktingbarnen i SV är sålunda i alla steg de går igenom hänvisade till statliga företrädare. Barnen 

i TY behöver däremot inte nödvändigtvis sätta sig i förbindelse med sina statliga företrädare om de väljer 

att inte söka asyl. I SV borde därför de statliga företrädarna framställas som lätt tillgängliga. En tät 

förbindelse mellan flyktingbarnen och deras företrädare är i SV ändå oundviklig och om barnen skulle ha 

ett större inflytande på deras företrädare skulle detta enligt mig öka barnens trygghet. 

Vid sidan av flyktingbarnens dynamiska handlingskraft, förmedlad genom materiella processer, uttrycker 

de attributiva relationella processerna stabila förhållanden. Här uttrycks barnens juridiska rätt till statliga 

företrädare. Statliga företrädare fungerar som en instans som barnen alltid kan komma tillbaka till och de 

kan hjälpa barnen att tillämpa deras rättigheter. Broschyrerna betonar att flyktingbarn har många rättigheter, 

t.ex. rätten att säga vad de tycker och das Recht mit ihrer Familie zusammenzuleben.74 Sålunda realiserar barnen 

förstadeltagarrollen bärare i 31% av fallen i TY och i 27% i SV (se tabell 6).  

Dock, om barnen som bärare kombineras med statliga företrädare som attribut finner vi en skillnad. Du 

ska ha ett biträde skrivs bara en gång i SV, medan liknande formuleringar uppträder sju gånger i TY. SV är 

sålunda mer otydlig med att barnen faktiskt har statliga företrädare som är där för deras skull, och som står 

i en beständig relation till dem uttryckt via relationella processer. När sändaren i TY explicit frågar hast du 

keinen Betreuer? Keinen Vormund? Dieses Heft sagt dir, welche Rechte du hast75 betonas de vara rättsligt garanterade.  

I SV:s mentala process du vill att myndigheten ska ändra beslutet liksom i TY:s Fühlst du dich nicht wohl?76 är 

barnen upplevare. Liknande exempel återfinns i 11% av satserna i både TY och SV, vilket betyder att upplevare 

är den tredje vanligaste förstadeltagarrollen för barnen.  Även här finner vi dock innehållsliga skillnader. I 

SV:s du vill att myndigheten ska ändra beslutet ger barnen själva uttryck åt sin önskan att få uppehållstillstånd i 

Sverige. Däremot, i Fühlst du dich nicht wohl? efterfrågar den tyska sändaren flyktingbarnens fysiska eller 

                                                      
när statliga företrädare är andradeltagare i respektive roll (exempelvis är i TY statliga företrädare totalt 17 gånger mål, 11 gånger är 
flyktingbarn aktörer, vilket motsvarar en andel av 64,71%).   
74 ”[Betonas ha] rätten att leva tillsammans med sin familj.”  
75 ”Har du ingen god man? Ingen förmyndare? Denna broschyr berättar för dig vilka rättigheter du har.”  
76 ”Mår du inte bra?” 
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psykiska hälsa. Barnen i TY uppmuntras sålunda till att personligt ägna sig åt sina intryck, tankar och känslor, 

medan SV tillskriver barnen upplevelser som står i samband med asylprocessen.  

En likhet i barnens mentala processer är att i båda broschyrerna är statliga företrädare sällan 

andradeltagaren fenomen vilket känns naturligt. Barnens tankar kretsar kring sina egna liv i mottagarländerna.  

En möjlighet för barnen att låta andra ta del av deras mentala känslor erbjuder talarrollen i verbala 

processer. Detta är den fjärde och sista av barnens förstadeltagarroller som jag tar upp.77 Prata gärna med din 

gode man, uppmanar den svenska modellsändaren och tillägger med eftertryck att du får möjlighet att berätta allt 

du vill för domaren och nämndemännen. Även i TY försöker sändaren stärka barnens tillit genom verbala 

processer, t.ex. mit Betreuern, dem Vormund oder der Verfahrensberatungsstelle zu sprechen.78 I 8% av de verbala 

processerna i SV blir barnen talare. Det är något mer än i TY, där barnen endast är talare i 6% av de verbala 

processerna (se tabell 6). Barnen säger således saker något oftare i SV än i TY, men skillnaden är marginell.  

Dock, om vi sätter verbala processer med barnen som talare i relation till statliga företrädare som lyssnare, 

finner vi ett motsatt resultat. Svenska statliga företrädare lyssnar enbart tre gånger till barnens utsagor, 

medan barnen har tyska statliga företrädare som lyssnare hela 15 gånger. Därför, det är tveksamt om barnens 

något större talutrymme i den svenska broschyren i praktiken leder till att de får mer gehör.79  

I detta avsnitt har jag diskuterat barnens förstadeltagarrolltyper aktör, bärare, upplevare och talare och satt 

dem i relation till barnens statliga företrädare i tillhörande andradeltagarrollerna mål, attribut och lyssnare. 

Analysen har pekat ut att barnens tyska motpart framstår som mer tillgänglig då barnen vid fler tillfällen får 

statliga företrädare som kontakter. Jag tolkar detta som att hierarkierna mellan flyktingbarn och tyska statliga 

företrädare inte är lika utpräglade som i Sverige. Resultaten kan möjligen förklaras med skillnader mellan 

broschyrernas sändare; Migrationsverket som identifierar sig som barnens motpart, och BumF som 

identifierar sig som obunden tredje instans med uppgift att stödja ensamkommande flyktingbarn. Om detta 

stöds av hur de statliga företrädarnas förstadeltagarroller kopplas till barnens andradeltagarroller granskas i 

nästa avsnitt.  

4.1.2.3 Statliga företrädare som förstadeltagare 

Vad gör ansökningsenheten? är nyckelfrågan som inleder de statliga företrädarnas materiella processer i SV, 

även i TY förekommer liknande uttryck. Statliga företrädare som aktörer utför sålunda, i högre utsträckning 

än flyktingbarnen processer som konkret får inflytande på barnens yttre verklighet. Statliga företrädare 

uppträder i TY till 59% och i SV till 63% av alla processer som aktörer (se tabell 7). Då det är flyktingbarnens 

första tid i mottagarländerna som broschyrerna handlar om, riktar sig i stort sett alla de statliga företrädarnas 

handlingar i båda broschyrerna mot utfärdandet av barnens uppehållstillstånd, t.ex. tar Migrationsverket 

fingeravtryck och letar efter dina föräldrar, respektive die Ausländerbehörde/das Ausländeramt über den Aylantrag 

entscheidet.80 Även om barnen inte omedelbart realiseras som mål i processerna förstår dock mottagaren att 

de materiella processer där statliga företrädare är aktörer indirekt rör dem. Då ett svenskt offentligt biträde hjälper 

dig med din ansökan om asyl (jfr tyska Betreuer dir im Alltagsleben och bei der Suche nach einer Schule oder einem 

Deutschkurs helfen81) ingår dock barnen som omedelbara mål i biträdenas/Betreuers handlingar.  

                                                      
77 Existentiellt och identifierande relationella processer nämns enbart för fullständighetens skull då såväl barnen som de statliga 
företrädarna tillskrivs första- respektive andradeltagarroller, knutna till dessa typer, i mycket liten omfattning.  
78 ”Att prata med gode män, förmyndare eller en rådgivande instans.” 
79 Varken i TY eller i SV intar statliga företrädare rollen som talmål, vilket teoretiskt också vore en tänkbar andradeltagarroll i den 
verbala processtypen. Denna deltagarroll är dock sällsynt. 
80 ”Den nationella myndigheten med ansvar för utlänningsfrågor [Ausländerbehörde/Ausländeramt] fattar beslut om ansökan om 
asyl.” 
81 ”Biträden hjälper dig i vardagslivet och [biträden hjälper dig] att hitta en skola eller en tyskkurs.”  
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TABELL 7: Jämförelse av den tyska och den svenska broschyren avseende de statliga företrädarnas förstadeltagarroller och 

flyktingbarnens andradeltagarroller82 

  tyska 
totalt 

fördel-
ning i % 

svenska 
totalt 

fördel-
ning i % 

Statliga företrädare som förstadeltagare 152 100 271 100 

statliga företrädare som aktör 90 59,21 172 63,47 

statliga företrädare som upplevare  10 6,58 33 12,18 

statliga företrädare som talare 10 6,58 23 8,49 

statliga företrädare som bärare 33 21,71 31 11,44 

statliga företrädare som utpekad 5 3,29 6 2,21 

statliga företrädare som existerande 4 2,63 6 2,21 

Flyktingbarn som andradeltagare  
när statliga företrädare är förstadeltagare    

19  
(61) 

31,15 
(100) 

22  
(52) 

42,31 
(100) 

flyktingbarn som mål  12 (40) 30,00 18 (42) 42,86 

flyktingbarn som mottagare 2 (4) 50,00 0 (4) 0,00 

flyktingbarn som fenomen - (-) - - (-) - 

flyktingbarn som lyssnare 5 (15) 33,34 4 (6) 66,67 

flyktingbarn som talmål 0 (2) 0,00 - (-) - 

flyktingbarn som attribut - (-) - - (-) - 

flyktingbarn som värde - (-) - - (-) - 

 

Exemplen visar att de tyska och svenska enheterna vanligen ägnar sig åt barnens ärenden medan de 

offentliga biträdena framställs som barnens direkta kontaktpunkt. De fungerar som medlare mellan barnen 

och staten. Den frekvent förekommande materiella processen hjälpa/helfen är positivt konnoterad och visar 

att biträdena finns till för barnen. Både den tyska och den svenska sändaren presenterar (statliga) offentliga 

biträden och förmyndare som aktörer. De placeras i direkt betydelseställning för flyktingbarnen vilka tilldelas 

andradeltagarrollen mål. Detta är fallet i 30% respektive 43% när barnen upptar rollen mål. De statliga 

företrädarna fungerar sålunda både i TY och i SV som stöd snarare än att ha (negativ) inverkan på barnen.  

I övriga fall när barnen har andradeltagarrollen mål i materiella processer skiljer sig båda broschyrerna 

markant från varandra. I TY utelämnas aktörerna frekvent, som i wenn du gezwungen wurdest83 eller wo du schlecht 

behandelt wurdest,84 eller, när aktörerna är utskrivna, representerar de olika icke-statliga organisationer. Detta 

visar sig explicit i uttryck som das Verzeichnis in Teil 3 zeigt dir, welche Organisationen dir bei Problemen helfen 

können.85 I SV är passiveringar som leder till att aktören döljs sällsynta, men förekommer i t.ex. du blir utskriven 

från Migrationsverket. Vanligen initieras handlingar med barnen som mål av utomstående, icke-svenska 

aktörer, när t.ex. personer som arbetar på myndigheterna i det land du ska resa till tar emot dig, släktingar i ett annat 

Dublinland kan ta hand om dig eller ett annat land ska ta emot dig.      

TY:s sändare beskriver sålunda processer som har negativ inverkan på barnen i preteritum, dvs. som 

historiska. Även om de ansvariga döljs framgår det att handlingarna skedde i dåtiden, dvs. innan barnen 

kom till Tyskland. För närvarande, så länge barnen vistas i mottagarlandet, uttrycks handlingarna i presens. 

Flyktingbarnen får då inte enbart hjälp av statliga företrädare utan särskilt av icke-statliga organisationer 

(bl.a. av sändaren BumF). En prognos för barnens framtida liv, vare sig positiv eller negativ, ges inte. I SV 

diskuteras däremot ett eventuellt avvisande av barnens ansökan om asyl. Ifall barnen inte får 

uppehållstillstånd avsäger Migrationsverket sig ett framtida ansvar. Istället förs detta över på aktörer utanför 

mottagarlandets gränser som ska sörja för barnen då flyktingbarnen inte längre faller under svenskt juridik.  

                                                      
82 Siffrorna inom parentes anger flyktingbarnens totala förekomst i respektive andradeltagarroll. Då jag intresserar mig för de statliga 
företrädarnas direkta inflytande på dem är dock särskilt barnens förekomst i respektive andradeltagarroll relevant främst när statliga 
företrädare är förstadeltagare. Procentfördelningen visar till vilken andel det är de statliga företrädarna som är förstadeltagare när 
flyktingbarnen är andradeltagare i respektive roll (exempelvis är i TY flyktingbarnen totalt 40 gånger mål, 12 gånger är statliga 
företrädare aktörer, vilket motsvarar en andel av 30%).   
83 ”Om du tvingades.” 
84 ”Där du behandlades illa.” 
85 ”Förteckningen i del 3 visar dig, vilka organisationer som kan hjälpa dig vid problem.”   
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Båda broschyrerna behandlar dock barnens liv i mottagarländerna, vilket medför att något slutgiltigt 

bejakande eller avvisande av barnens ansökan om asyl inte har fattats ännu.  Så länge de avsedda mottagarna 

befinner sig i Tyskland respektive i Sverige uppträder de statliga företrädarna som initiativtagare i relation 

till flyktingbarnen även som talare, i TY till 7%  och i SV till 8% i broschyrernas verbala processer . Då har 

de 5 respektive 4 gånger flyktingbarn som lyssnare. Bl.a. erklärt dir dein Vormund oder dein Betreuer das 

Asylverfahren,86 die Verfahrensberatungsstelle erklärt dir, wie das genau funktionert,87 handläggaren och Migrationsverket 

pratar med dig och processföraren från Migrationsverket ställer frågor till dig.  

Siffrorna indikerar att barnen vanligen, 67% som lyssnare i TY, ska lyssna på någon annan än sina statliga 

företrädare. Detta är dock inte helt riktigt. I passiverade satser som t.ex. dir werden Fragen über dein 

Herkunftsland, deine Identität und deine Flucht gestellt88 eller alles, was du gefragt wirst, wird in ein Protokoll 

aufgeschrieben89 finns inte någon explicit talare, men att det ändå rör sig om statliga representanter framgår ur 

kontexten. Liknande gäller de totalt 19 verbala processerna som svenska statliga företrädare initierar utan 

att ha barnen som explicita lyssnare. T.ex. i verbala processer som personalen frågar om din familj eller processföraren 

förklarar vad Migrationsverket tycker är flyktingbarnen de underförstådda lyssnarna.   

Den skiftande relationen som broschyrerna konstruerar utifrån de statliga företrädarnas första- och 

flyktingbarnens andradeltagarroller, speglas sålunda främst i resultaten av analysen av de materiella 

processerna. Detta kan tolkas på olika sätt, men klart är att analysen visar en tydlig skillnad mellan TY och 

SV som troligen beror på de olika sändarnas status.  

Den tyske sändaren ser förvisso barnens nuvarande liv i ett positivt ljus, främjar deras förtroende och 

hjälper barnen att de själva får en optimistisk syn på framtiden, får stöd av intresseorganisationer i en större 

utsträckning. Detta kan hänföras till BumF som alltså är en intresseorganisation. Notera dock att SV:s bild 

av barnens framtid ter sig mer realistisk. Möjligheten att flyktingbarnen inte kommer att få stanna i sina 

mottagarländer finns onekligen. Därför kan det anses vara uppriktigt och i barnens intresse att inte försköna 

de faktiska förhållandena då de förbereds på ett eventuellt negativt asylbesked.  

4.2 Relationer som interpersonellt skapas 

I detta avsnitt analyseras och jämförs informationsbroschyrerna interpersonellt. Det interpersonella handlar 

om hur språket möjliggör interaktion mellan människor i text och samtal, i mitt fall rör det sig alltså om hur 

sändarna kommunicerar med sina avsedda mottagare, de ensamkommande flyktingbarnen i Tyskland och i 

Sverige.  

I broschyrerna konstruerar sändarna hypotetiska flyktingbarn som står i ständig kontakt med de mer 

abstrakta statliga företrädarna. Studiens interpersonella fokus ligger på den relation som skapas mellan 

flyktingbarnen och deras statliga företrädare. Deras relation kan antingen vara präglad av flyktingbarnens 

underordning gentemot de statliga företrädarna eller av ömsesidigt ansvar och samarbete i syfte att barnen 

ska beviljas uppehållstillstånd. En inledande analys av satsernas modus visar i vilka språkhandlingar 

flyktingbarn och statliga företrädare ingår, och huruvida skillnader indikerar implicita hierarkier. En analys 

av dessa variabler belyser studiens tredje delsyfte som alltså handlar om relationen mellan ensamkommande 

flyktingbarn och deras statliga företrädare. Den därpå efterföljande granskningen av satsernas modalitet 

diskuterar det fjärde delsyftet. Analysen ger en djupare inblick i relationen mellan de olika parterna genom 

att skärskåda de grundläggande språkhandlingarna. Utifrån det interpersonella delsystemet modulering 

diskuteras om flyktingbarnens första tid i mottagarländerna utmärks av förpliktelser och förbud eller av 

barnens möjligheter. Jag prövar också om sändarna tar hänsyn till barnens vilja. 

                                                      
86 ”Förklarar din förmyndare eller din gode man asylförfaranden för dig.”  
87 ”Förklarar rådgivningstjänsten för dig, hur detta fungerar.”    
88 ”Frågor om ditt ursprungsland, din identitet eller din flykt ställs till dig.”  
89 ”Allt som du frågas, skrivs ned i ett protokoll.” 
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4.2.1 Hierarkiska relationer mellan ensamkommande flyktingbarn och statliga företrädare 

I denna delstudie diskuterar jag vem som agerar, vem som ställer krav och vilka krav som ställs i de båda 

broschyrerna. Till detta kopplas frågan om vem som reagerar, vem som uppmuntras till att uppfylla 

motpartens krav? Det är nämligen av interpersonellt intresse att närmare studera om olika språkhandlingar 

betingar hierarkiska eller platta strukturer. Sålunda analyserar jag de fyra grundläggande språkhandlingarna 

fråga, påstående, erbjudande och uppmaning med syftet att visa om flyktingbarnen intar en givande eller en 

krävande ställning i interaktionen med de statliga företrädarna.  

Den interpersonella analysen av flyktingbarnens relation till sina statliga företrädare består av tre avsnitt. 

Inledningsvis (avsnitt 4.2.1.1) jämförs övergripande det totala antalet språkhandlingar där flyktingbarn och 

statliga företrädare ingår. Hur frekvent barnen är hänvisade till mottagarländernas representanter menar jag 

visa på ett hierarkiskt förhållande mellan de båda parterna. Ju oftare de statliga företrädarna ingår som 

subjekt i huvudsatser, desto högre betydelse får de rent semantiskt. Därefter (avsnitt 4.2.1.2) granskas 

barnens förekomst i de fyra språkhandlingarna. Jag är intresserad av vilken information om barnen som ges 

genom påståenden, och vilka frågor de avsedda mottagarna, dvs. barnen, förväntas ställa till och om sig 

själva. Dessutom visar erbjudanden med barnen som subjekt vad sändarna föreslår för strategier till barnen, 

och uppmaningar indikerar vilka förväntningar som ställs på dem. Till sist (avsnitt 4.2.1.3) studeras vilka 

positioner de statliga företrädarna får när de är subjekt i olika typer av språkhandlingar och vilken betydelse 

detta får för deras relation till flyktingbarnen.  

4.2.1.1 Flyktingbarn och statliga företrädare som subjekt i olika språkhandlingar 

Broschyrernas avsedda mottagare är som sagts flyktingbarnen. Det är deras första tid i respektive 

mottagarland som beskrivs i broschyrerna. Det är därför naturligt att barnen ingår i det så kallade 

moduselementet (subjekt och predikat) i de flesta språkhandlingarna. Detta skulle medföra att den 

informationen som barnen skulle få frekvent handlade om och utgick ifrån dem själva.  

Denna hypotes besannas av den tyska sändaren. Här dominerar flyktingbarnen i broschyrernas 

modusfält, se tabell 8. Däremot, den svenska sändaren lägger i moduselementet mindre fokus på barnen 

som i jämförelse med svenska statliga företrädare enbart till 47% ingår som subjekt i det totala antalet 

språkhandlingar som åsyftar en av båda parterna. 

 

TABELL 8: Jämförelse av den tyska och den svenska broschyren avseende språkhandlingar åsyftande flyktingbarn respektive 

mottagarländernas statliga företrädare 

  tyska 
totalt 

fördel-
ning i % 

svenska 
totalt 

fördel-
ning i % 

Samtliga språkhandlingar åsyftande flyktingbarn respektive 
statliga företrädare 

232 100 266 100 

flyktingbarn totalt (i de fyra språkhandlingarna) 161 69,40 124 46,62 

statliga företrädare totalt (i de fyra språkhandlingarna) 71 30,60 142 53,38 

 

Skillnaden mellan TY och SV som tabell 8 pekar på indikerar att svenska statliga företrädare tillskrivs en 

betydligt viktigare roll för barnen, även om siffrorna inte berättar vad de statliga företrädarnas uppgift är. 

Tänkbart vore, och detta gäller båda broschyrerna, att de statliga företrädarna fyller olika funktioner i deras 

relation till flyktingbarnen. De kan exempelvis inta rollen som kontaktpunkt för barnens omedelbara behov, 

eller vara den som informerar om deras rättig- och skyldigheter. Möjligt är även att de kan vara hjälpare i 

syfte att barnen ska få uppehållstillstånd eller att de kan vara motståndare som bygger hinder vilka barnen 

måste passera för att nå nästa steg i asylprocessen.  
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Då analysen inriktar sig på det interpersonella samspelet mellan barnen och mottagarländernas statliga 

företrädare konstrueras båda parternas positioner i olika språkhandlingarna. Relationer mellan parterna 

upprättas. Dock i den vidare tolkningen av det interpersonella är det viktigt att ha i åtanke att statliga 

företrädare i SV oftare ingår som subjekt i huvudsatser. Sålunda förstår mottagaren att deras roll är av större 

interpersonell betydelse för barnen i SV än vad det är fallet i TY, oavsett vilka relationer som upprättas.  

4.2.1.2 Flyktingbarn som subjekt i de fyra grundläggande språkhandlingarna 

Fühlst du dich nicht wohl? Sorgt niemand für dich? Oder hast du keinen Ansprechpartner? Du kannst 

immer verlangen, mit dem Jugendamt zu sprechen.90 

Vem får jag träffa? […] Varför ska jag visa vem jag är? […] Kan jag överklaga ett Dublinbeslut? Om du 
inte är nöjd med Migrationsverkets beslut har du rätt att överklaga beslutet till en migrationsdomstol.  

I det tyska citatet ovan uppmuntras flyktingbarnen till att ifrågasätta sitt eget psykiska och fysiska 

välbefinnande. Att frågan negeras och följs av ytterligare två negerade frågor, som bl.a. indikerar att barnen 

saknar en omhändertagande kontaktperson, motiverar att sändaren förutsätter ett samband mellan 

flyktingbarnens oro och deras brist på sociala relationer i mottagarlandet, vilket förväntas bejakas av 

mottagarna. Det efterföljande påståendet informerar om barnens rättighet att ta kontakt med dem Jugendamt 

som är representant för den statliga företrädaren.  

Den svenska sändaren ger ordet direkt till de hypotetiska flyktingbarnen då frågorna ställs i första person 

(jämför tyskan som använder andra person). De avsedda mottagarna förstår man identifierar sig med detta 

jag vilket kräver information om olika steg i asylprocessen. Då de som bestämmer över barnens 

uppehållstillstånd är statliga företrädare, kommer barnen automatiskt i kontakt med dem, vilket förklaras i 

svaret till den sista frågan. Av det efterföljande påståendet framgår att det var Migrationsverket som beslutade 

att ett annat europeiskt land skulle få ansvaret för barnet, men då barnet inte är nöjd med detta ges en 

möjlighet till kontakt med migrationsöverdomstolen, dvs. ytterligare en statlig företrädare.  

De diskuterade citaten ovan består av informationskrävande frågor och informationsgivande påståenden 

och fungerar i flera avseenden som typexempel för relationen mellan flyktingbarnen och de statliga 

företrädarna. Även om andelen frågor om och till barnen är marginell i förhållande till andelen påståenden 

om barnen i båda broschyrerna (11% gentemot 74% i TY, 13% gentemot 77% i SV, se tabell 9) bildar de 

frågor som barnen förväntas ställa oftast utgångspunkten för sändarnas utförliga svar, realiserade med ett 

stort antal påståenden. Språkhandlingar med barnen som subjekt i båda broschyrerna karakteriseras sålunda 

av utbytet av information.  

TABELL 9: Jämförelse av den tyska och den svenska broschyren avseende språkhandlingar i huvudsatser med flyktingbarn 

som subjekt 

  tyska 
totalt 

fördel-
ning i % 

svenska 
totalt 

fördel-
ning i % 

Språkhandlingar som åsyftar flyktingbarn  161 100 124 100 

fråga 17 10,56 16 12,90 

påstående 119 73,91 96 77,42 

erbjudande - - 7 4,03 

uppmaning  25 15,53 5 5,65 

 

Att frågorna i TY frekvent ställs av ett du medan den svenska sändaren väljer ett jag som subjekt tolkar jag 

som att mottagarna till TY får något mer distans och möjlighet att välja om de vill eller inte vill identifiera 

sig med den frågande. Detta ger TY en något mer försiktig karaktär. De frågor som den tyska sändaren låter 

                                                      
90 ”Mår du inte bra? Tar ingen hand om dig? Eller har du ingen kontaktperson? Du kan alltid kräva att prata med dem Jugendamt” 
[den tyska barn- och ungdomsmyndigheten]. 
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barnen ställa om sig själva och deras situation berör oftast deras omedelbara behov. Implicit antas att barnen 

saknar t.ex. sociala nätverk, vilket påverkar deras psykiska och fysiska hälsa negativt. I påståendena där 

flyktingbarnen uppträder som subjekt ges olika lösningsförslag. Intressant är den uppgift som statliga 

företrädare tillskrivs. Precis som das Jugendamt i exemplet ovan bildar tyska statliga företrädare många gånger 

tillförlitliga kontaktpunkter även utanför asylprocessen. Dessa hjälper barnen med problem som de ställs 

inför i avsaknad av socialt stöd och trygghet.  

I SV, däremot, ställer de hypotetiska flyktingbarnen mest frågor om de olika stegen i asylprocessen, dvs. 

om deras konkreta situation, inte om deras psykiska hälsa. SV uttrycker det som positivt att alla steg inte 

behöver klaras på en och samma gång. Om barnen t.ex. misslyckas i kontakten med Migrationsverket kan de 

ändå gå vidare i processen, t.ex. till migrationsöverdomstolen. De svenska statliga företrädare som barnen möter 

i påståenden är sålunda främst ansvariga för asylsökande, dvs. de är till för att hjälpa människor som söker 

skydd, och för att hjälpa dem genom den byråkratiska processen. Dels bildar de svenska statliga företrädarna 

motstånd som i vissa fall vägrar att bevilja barnens uppehållstillstånd (jfr Migrationsverket ovan), dels fungerar 

de som hjälpare i den fortsatta resan genom asylprocessen (jfr migrationsöverdomstolen ovan).  

Det finns sålunda en tydlig skillnad mellan TY och SV i både den information som barnen förväntas 

kräva om sig själva genom språkhandlingen fråga, och den utförliga informationen som barnen får via sina 

statliga företrädare genom språkhandlingen påstående. Medan den svenska sändaren nästan uteslutande 

understryker de ensamkommande flyktingbarnens status som asylsökande i kontakt med statligt ansvariga, 

tar den tyska sändaren även hänsyn till barnens status som minderåriga med särskilda rättigheter och behov.  

Prata gärna med din gode man, någon vuxen på din skola eller någon annan betydelsefull person om 
vad du känner […]. Gå upp på morgonen, gå till skolan, träffa lärare och klasskompisar.  

Wenn du Asyl beantragen möchtest, dann lass dir genug Zeit. Überlege dir diesen Schritt sehr gut, lass 
dich beraten und erst wenn du das Verfahren gut verstanden hast und mit den Bedingungen 
einverstanden bist, dann beantrage Asyl.91  

Både den svenska och den tyska sändaren är försiktiga med både uppmaningar och erbjudanden. I SFG-termer 

definieras uppmaningar och erbjudande som att kräva respektive ge varor och tjänster. Medan barnen i SV i 

4% av det totala antalet språkhandlingar ges erbjudanden, förekommer inga erbjudanden alls i TY (se tabell 

9 ovan). Däremot är uppmaningar riktade till barnen i TY betydligt vanligare än i SV (16% mot 6%). Även 

en närmare blick på typexemplen för erbjudanden och uppmaningar visar på skillnader mellan SV och TY.  

Det svenska citatet ovan består av ett erbjudande och tre uppmaningar. Barnen fungerar som subjekt 

vilket är något oförväntat. Det är den svenska sändaren som uppmuntrar barnen att dela med sina känslor 

för en betydelsefull person som antas vara din gode man eller någon vuxen på din skola. Medan informationsgivande 

och -krävande språkhandlingar med barnen i subjekt behandlar barnens väg genom asylprocessen, rör detta 

erbjudande istället deras psykiska hälsa. Barnen uppmuntras till att handla, att kommunicera, och den som ska 

gynnas är ingen annan än barnen själva. Dock det är inte i första hand statliga företrädare som 

rekommenderas som stödjande kontakter vilket förstärker intrycket av att företrädarna endast är till för den 

byråkratiska asylsökningsprocessen. Statliga enheter verkar finnas som stöd för utlänningar med frågor om 

migration, asyl och uppehållstillstånd, men inte som stöd för barn och deras specifika behov. Även 

uppmaningar som i SV riktas till barnen vill förbättra barnens aktuella levnadsförhållanden. Häri betonas 

värdet av egen handling och av välfungerande sociala nätverk. Intressant är att återigen en vuxen, denna 

gång en lärare, nämns före jämnåriga (klasskompisar), något som indikerar att kontakten till vuxna prioriteras. 

Detta skulle kunna tolkas som att de statliga företrädarna antar att de ensamkommande flyktingbarnen mest 

behöver någon som intar föräldrarollen.  

I motsats till SV som i påståendena med barnen som subjekt informerar om barnens asylprocess, 

tematiserar TY den i högre utsträckning genom uppmaningar. Dock, istället för att kräva rask handling 

                                                      
91 ”Om du vill söka asyl, ta dig tillräckligt med tid. Överväg detta steg noga, rådfråga och först när du har förstått processen och är 
införstådd med villkoren, sök asyl.”. 
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uppmanar den tyska sändaren till sich Zeit zu lassen, genau zu überlegen och sich beraten zu lassen. När barnen gjort 

detta är de mogna att söka asyl. Både barnens självständiga förmåga att överväga för- och nackdelar och 

vikten av noggrann rådgivning betonas. Sålunda måste även kontakten med statliga företrädare, ansvariga 

för asylfrågor, noga beaktas. Fastän TY inte närmare omtalar vad som gett upphov till det höga antalet 

uppmaningar i samband med asylprocessen förstår läsaren att kontakten med ansvariga statliga företrädare 

inte nödvändigtvis behöver vara positiv. Om den tyska sändaren uteslutande hade ställt sig positiv till 

asylprocessen skulle uppmaningar som fördröjde barnens ansökan inte ha behövts.       

En granskning av de fyra språkhandlingarna med flyktingbarnen som subjekt visar att 

informationsgivande påståenden dominerar i både TY och SV, vilket troligen hör ihop med register 

informationstext. Dock, en jämförelse av den information som flyktingbarnen förväntas ta reda på om sig 

själva, och den som de statliga företrädarna informerar om, tydliggör att barnen tilldelas olika positioner i 

relation till båda ländernas statliga företrädare. Den tyska sändaren betonar att flyktingbarnen behöver 

kontakt med ansvariga, dvs. statliga enheter för barn- och ungdomsfrågor. Däremot är det i SV de statliga 

företrädare som behandlar asylfrågor som är av stor vikt för barnen. De roller barnen tilldelas i erbjudanden 

och uppmaningar visar på motsatta resultat – SV uppmuntrar barnen att uppfylla sina omedelbara behov 

(som barn), medan TY rekommenderar att de noga överväger beslutet att söka asyl (som asylsökande). I de 

handlingsbetonande språkhandlingarna förekommer inga svenska statliga företrädare, och i TY uppfattas 

de i viss mån som ett möjligt hot för barnen.   

4.2.1.3 Statliga företrädare som subjekt i de fyra språkhandlingarna 

Varför fotograferar Migrationsverket mig när jag söker asyl?  
Varför frågar [Migrationsverkets] personal om min familj?  
Varför tar Migrationsverket fingeravtryck? 
Vad gör Migrationsverket med fingeravtrycken? 

Flyktingbarnens frågelista till de svenska statliga företrädarna skulle kunna göras längre med fler exempel. 

Medan barnen i TY inte kräver någon information om statliga företrädare gör barnen i SV det i 8% av de 

språkhandlingar där motparten intar subjektspositionen (se tabell 10). Den svenska sändaren förutsätter 

alltså att barnen själva begär information om de statliga företrädarna, vilket inte den tyska sändaren gör. 

Trots detta ingår statliga företrädare i båda broschyrerna ofta som subjekt i informationsgivande påståenden 

(100% i TY, 92% i SV i jämförelse med andra språkhandlingar med statliga företrädare som subjekt). 

Sålunda, trots att informationen knappt efterfrågas underrättar sändarna flyktingbarnen om 

mottagarländernas statliga företrädare. Detta faktum indikerar dels att sändarna tillskriver barnens motpart 

en väsentlig betydelse för dem vilket visas av det stora antalet påståenden och av att sändarna är medvetna 

om att barnen inte själva inser de statliga företrädarnas inflytande på sina liv i mottagarländerna (därför det 

låga antalet frågor).  

TABELL 10: Jämförelse av den tyska och den svenska broschyren avseende språkhandlingar i huvudsatser med 

mottagarländernas statliga företrädare som subjekt 

  tyska 
totalt 

fördel-
ning i % 

svenska 
totalt 

fördel-
ning i % 

Språkhandlingar som åsyftar  
statliga företrädare 

71 100 142 100 

erbjudande  - - - - 

uppmaning - - - - 

påstående 71 100,00 130 91,55 
fråga - - 12 8,45 
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Som siffrorna visar ingår ingen statlig företrädare i någon handlingsbetonande språkhandling, vilket kan 

förklaras med att broschyrernas målgrupp är flyktingbarnen. Sändarna förväntar sig inte heller att de statliga 

företrädarna läser broschyrerna, och sålunda finns det ingen anledning att rikta erbjudanden eller 

uppmaningar till dem.   

Den information som flyktingbarnen får om de statliga företrädarna är av betydelse för barnens status i 

mottagarländerna. I synnerhet de positioner som statliga företrädare intar när de placeras i moduselementet 

menar jag pekar ut dolda hierarkier då subjektspositionen är en central utgångspunkt när det handlar om att 

inverka på deltagare i andra satsled. 

En närmare blick på SV:s frågor ovan visar att de hypotetiska flyktingbarnen uteslutande frågar efter 

Migrationsverket, dvs. enheten som ansvarar för migration till Sverige. Då alla frågor är öppna och inledda 

med frågeord (varför, vad) söker barnen efter en specifik informationskomponent, som förklarar 

Migrationsverkets handlingar mot flyktingbarnen (fotograferar, frågar, tar, gör). Frågorna förutsätter att 

Migrationsverkets är den agerande parten gentemot barnen. Om de statliga företrädarna har rätt att utföra 

handlingarna tillåts inte barnen att ifrågasätta, de får enbart information om varför handlingarna sker. 

Frågorna upprättar vertikala hierarkier mellan flyktingbarnen och Migrationsverket, vilka förstärks genom 

påståendena om denna statliga enhet. 

Migrationsverket ansvarar bland annat för att utreda och fatta beslut om du har rätt till asyl eller inte; 
[…]; ge dig ekonomiskt stöd om du inte har egna pengar; […]; leta efter dina föräldrar; ge stöd i samband 
med din resa från Sverige om du inte får stanna här; teckna överenskommelser med kommunerna om 
boende; […]; 

Migrationsverkets relevans för flyktingbarnen kan beskrivas som avgörande såväl för barnens nutida 

levnadsvillkor (enheten ger t.ex. ekonomiskt stöd), som för barnens framtida liv (enheten utred[er] och fatta[r] 

t.ex. beslut. Det är sålunda inte förvånande att barnen i frågorna ovan kräver information om just denna 

statliga enhet.  

Migrationsverkets tyska motsvarighet, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), framställs dock 

inte som lika central för barnen. Den tyska sändaren hävdar istället sporadiskt att det är BAMF som slutligen 

bestämmer om uppehållstillstånd. Dessutom beskrivs ytterligare en statlig enhet som förmår påverka 

barnens rätt att stanna i Tyskland., nämligen die Ausländerbehörde/das Ausländeramt som är ansvarig för de 

barn som inte söker asyl.  

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) entscheidet, ob du Asyl, Flüchtlingsstatus oder 
einen humanitären Status bekommen und in Deutschland bleiben kannst oder nicht.92 

Die Ausländerbehörde/ Das Ausländeramt entscheidet über deinen Antrag auf humanitären Aufenthalt, 
wenn du keinen Asylantrag stellst […]. Sie entscheidet auch darüber, ob deine Familie zu dir nach 
Deutschland kommen kann und ob du dich frei in Deutschland bewegen kannst oder nur in einer Stadt 
bleiben darfst.93 

Sålunda, medan Migrationsverket i SV bär det fulla ansvaret för barnens liv i mottagarländerna fördelas 

detta i TY på två statliga företrädare, BAMF och die Ausländerbehörde/das Ausländeramt. Detta menar jag 

stärker barnens hopp om att kunna stanna i Tyskland. Dels fördelas maktbefogenheterna på två enheter, 

dels får barnen välja vilken enhet de litar på och föredrar, då det är barnen som bestämmer om de vill eller 

inte vill söka asyl.     

 

De svenska och tyska statliga företrädare som hittills tagits upp har kontakt med barnen i barnens roll som 

flyktingar. Enheterna är alltså till för människor i akut behov av skydd, oavsett om det handlar om 

                                                      
92 ”Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bestämmer om du får asyl, flyktingstatus eller en humanitär status och om du 
får stanna i Tyskland eller inte.” 
93 ”Die Ausländerbehörde/ Das Ausländeramt bestämmer om din ansökan om humanitärt uppehåll, om du inte söker asyl […]. Enheten 
bestämmer även om din familj får komma till dig till Tyskland och om du fritt kan röra dig i Tyskland eller om du enbart får stanna 
i en stad.”  
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minderåriga eller vuxna. I motsats till SV introducerar TY dock även en statlig företrädare i subjektsposition 

som särskilt stödjer ensamkommande flyktingbarn och är till för att hävda deras rättigheter.   

Das Jugendamt muss dafür sorgen, dass es allen Kindern und Jugendlichen gut geht. Kinder und 
Jugendliche, die ohne Eltern leben, müssen vom Jugendamt in Obhut genommen werden […]. Das 
Jugendamt übernimmt alle Kosten für dich, solange du noch nicht 18 Jahre alt bist.94 

I kontakt med dem Jugendamt ändras hierarkierna mellan flyktingbarn och statliga företrädare då det är barnen 

som får ställa krav och statliga företrädare som ska uppfylla dem. Så muss das Jugendamt omhänderta 

ensamkommande flyktingbarn, och även se till att de får ett lämpligt boende. Som asylsökande är 

flyktingbarnen hänvisade till de ansvariga enheterna och de står i en tydlig beroendeställning till dem. Den 

tyska sändaren betonar emellertid flyktingbarnens rättigheter som alltid, oavsett uppehållsstatus, ska beaktas. 

Även den svenska sändaren presenterar en enhet som är ansvarig för bl.a. barnens boende, Socialtjänsten.  

Det är socialtjänsten som bestämmer var du ska bo. Om du har släktingar i Sverige som du vill bo med 
måste socialtjänsten godkänna att du bor där […]. Du kommer inte att kunna välja en ort och det kan 
hända att du måste flytta till en annan ort under tilden som du väntar. 

Återigen innebär liknande funktioner av Sveriges och Tysklands statliga enheter inte att deras relation till 

barnen motsvarar varandra. En jämförelse av hur Jugendamts och hur socialtjänstens uppgifter beskrivs visar 

på markanta skillnader i relationen mellan flyktingbarnen och de statliga myndigheterna. I motsats till den 

underordnade roll som das Jugendamt intar, presenteras socialtjänsten som hierarkiskt överlägsen de 

ensamkommande flyktingbarnen då det är socialtjänsten som betonas bestämma, godkänna och välja barnens 

boende. Socialtjänsten bestämmer över barnen. 

Sålunda, medan flyktingbarn och statliga företrädare i TY ömsesidigt är hänvisade till varandra finns det 

en tydlig maktobalans i SV. De skiftande hierarkier som framträder i satser, i vilka statliga företrädare innehar 

subjektspositionen, bekräftar de resultat som den ideationella analysen antytt (se avsnitt 4.1). I synnerhet är 

barnen beroende av Migrationsverket och sålunda ligger fokus på flyktingbarnens status som asylsökande 

på bekostnad av deras rättigheter som barn. Samtidigt bestämmer socialtjänsten över deras omedelbara 

livsvillkor. Den tyska sändaren, däremot, betonar att även statliga enheter har skyldigheter mot barnen. 

Hierarkierna i TY uppfattas som mer horisontella, inflytandet på och ansvaret för varandra är mer jämt 

fördelade än i SV.   

4.2.2 Ensamkommande flyktingbarns möjligheter och statliga företrädares skyldigheter  

[Du] solltest […] dich über deine Möglichkeiten und Chancen bei vielen verschiedenen Personen 
informieren, vor allem bei deinen Lehrern, deinen Betreuern, deinem Vormund oder den Mitarbeitern 
in der Sozialberatung deiner Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber.95 

Om Migrationsverket överklagar migrationsdomstolens beslut är det Migrationsöverdomstolen som 
bestämmer om den vill pröva överklagandet.[…] Vill domstolen pröva överklagandet är det den som 
bestämmer om din ansökan ska prövas i Sverige eller i ett annat Dublinland […]. Om 
Migrationsöverdomstolen väljer att inte pröva ditt ärende kan du inte överklaga detta. 

I min sista delstudie diskuterar jag mitt fjärde delsyfte som bl.a. rörde barnens och de statliga företrädarnas 

rättig- och möjligheter men även deras förpliktelser och skyldigheter i relation till varandra. Detta gör jag 

genom en analys av det interpersonella delsystemet modulering, särskilt i satser som åsyftar flyktingbarn och 

statliga företrädare. Analysen av de fyra grundläggande språkhandlingarna ovan visade på hur sändarna 

upprättat hierarkier mellan flyktingbarn och statliga företrädare. I detta avsnitt diskuteras hur modulering 

                                                      
94 ”Das Jugendamt måste se till att alla barn och ungdomar mår bra. Barn och ungdomar som lever utan föräldrar måste omhändertas 
av dem Jugendamt […]. Das Jugendamt står för alla dina kostnader så långe du är under 18 år.”  
95 ”[Du] skulle […] informera dig om dina möjligheter och chanser hos många olika personer, särskilt hos dina lärare, dina gode 
män, din förmyndare eller hos medarbetarna i socialtjänsten av ditt boende för asylsökande.”  
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påverkar relationen mellan de båda parterna. Granskningen av modulering inkluderar även bisatser eftersom 

jag vill uppnå en heltäckande bild av hur broschyrerna relaterar kopplingen mellan flyktingbarn och statliga 

företrädare. Redan detta avsnitts inledande tyska citat visar på hur det hypotetiska flyktingbarnet 

rekommenderas genom modalverbet solltest att informera sig om vilka möjligheter som finns. Flera tänkbara 

alternativ räknas upp, t.ex. Lehrer, Betreuer, Vormund. Märk dock att vad som verkligen efterfrågas inte 

definieras närmare. Detta får mig att undra vilka möjligheter har barnen enligt sändarna, vilka tillåtelser ges, 

och motsvarar dessa barnens vilja?, samt vilka förpliktelser ska uppfyllas, och vad förbjuds?  

Även i det svenska inledande citatet vill Migrationsöverdomstolen antingen pröva barnens ärenden eller 

inte. Osäkerheten antyder en eventuell intressekonflikt mellan barnen och de statliga företrädarna, vars viljor 

inte behöver överensstämma. Möjligen begränsas barnens möjligheter av förbud som utgår ifrån en statlig 

enhet, t.ex. kan du inte överklaga. Tvärtom kan tillåtelser som barnen har, deras rättigheter, medföra att statliga 

företrädare är förpliktade att skydda och uppfylla dem.  

Liknande frågor diskuteras i denna sista delstudie som består av tre avsnitt. En jämförelse mellan de 

modulerade satser som åsyftar flyktingbarn och de som åsyftar statliga företrädare ger en övergripande 

förståelse av moduleringstypernas interpersonella potential (avsnitt 4.2.2.1). Hur ofta båda parternas 

ageranden modifieras genom olika moduleringstyper ger olika effekter på de relationer som konstrueras i 

broschyrerna. Därefter analyseras de moduleringstyper som åsyftar barnen mer ingående (avsnitt 4.2.2.2). 

Härigenom kan jag kartlägga vilka av barnens handlingar modifieras, av vem och på vilket sätt barnen 

påverkas (obligieras enligt SFG), vilka möjligheter barnen har, och vad som broschyrerna antar vara deras vilja 

(villighet). Slutligen diskuteras även modifiering av de statliga företrädarnas ageranden (avsnitt 4.2.2.3). Då de 

relateras till och jämförs med barnens obligationer, möjligheter och villighet kan jag visa om de båda parterna 

arbetar tillsammans eller mot varandra.                 

4.2.2.1 Modulering i satser som åsyftar flyktingbarn och statliga företrädare 

Precis som i min tredje delstudie (avsnitt 4.2.1) om språkhandlingar antar jag att de flesta handlingar som 

moduleras åsyftar de hypotetiska flyktingbarn som sändarna konstruerar. Broschyrernas målgrupp är de 

fysiska flyktingbarn som vistas i Tyskland och i Sverige. Dessa ska ges råd, uppmärksammas på sina rättig- 

och möjligheter, samt stödjas i att hävda sin vilja. Dessutom måste barnen uppmanas att förhålla sig till sin 

status som ensamkommande barn och asylsökande och förstå vad som är förbjudet. 

Min hypotes bejakas denna gång. Flyktingbarnen dominerar mottagarländernas statliga företrädare, se 

tabell 11. Dock, återigen är skillnaden mellan flyktingbarn och de statliga företrädarna mindre i SV än i TY 

(41% gentemot 71%), vilket kan ge olika effekter på det interpersonella samspel som upprättas mellan båda 

parterna.       

TABELL 11: Jämförelse av den tyska och den svenska broschyren avseende modulering i huvud- och bisatser med flyktingbarn 

respektive statliga företrädare som subjekt 

  tyska 
totalt 

fördel-
ning i % 

svenska 
totalt 

fördel-
ning i % 

Samtliga modulerade satser med flyktingbarn respektive 
statliga företrädare  

185 100 202 100 

                                                  flyktingbarn 159 85,95 142 70,30 

                                                  statliga företrädare 26 14,05 60 29,70 

 

Tabell 11 visar på skillnaderna mellan TY och SV och kan enligt SFG tolkas som att tyska statliga företrädare 

är mer säkra i sitt agerande då färre av deras handlingar modifieras genom modulering. Samtidigt är dock 

barnens ageranden mindre säkra. Sålunda, hierarkierna mellan flyktingbarnen och de statliga företrädarna 

bör uppfattas som mer utpräglade i TY än i SV.  
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Så behöver det dock inte vara om man granskar exemplen närmare. Varken barnens eller de statliga 

företrädarnas handlingar behöver bli mindre verkliga, faktiska eller absoluta då de modifieras. Modulering 

medför med andra ord inte automatiskt att handlingar begränsas utan handlingarna kan tvärtom styrkas. 

Hur det verkligen förhåller sig kommer jag att diskutera nedan.  

Utan att i detta avsnitt närmare gå in på detaljer visar sig andelen av de tre moduleringstyper som åsyftar 

de statliga företrädarna i TY och SV variera (se tabell 12). 15% av det totala antalet moduleringar som rör 

barnens motpart i SV är av typen villighet vilket präglar förhållandet mellan flyktingbarn och statliga 

företrädare på ett intressant sätt. Som delstudiens inledande svenska citat visar har barnens motpart i SV en 

egen vilja som inte behöver överensstämma med flyktingbarnens. De tyska statliga företrädarna, däremot, 

tillskrivs ingen egen vilja, vilket jag menar betyda att deras hållning gentemot barnen bör tolkas som mer 

objektiv. Beslut i barnens ärenden påverkas möjligen inte av statens egenintressen.  

TABELL 12: Jämförelse av den tyska och den svenska broschyren avseende modulering i huvud- och bisatser med flyktingbarn 

respektive statliga företrädare som subjekt 

  tyska 
totalt 

fördel-
ning i % 

svenska 
totalt 

fördel-
ning i % 

                                                  statliga företrädare 26 100 60 100 

                                            obligation 14 53,85 27 45,00 

                                              möjlighet 12 46,15 24 40,00 

                                                 villighet - - 9 15,00 

 

Att de svenska statliga företrädarnas handlingar t.ex. modifieras genom villighet gör dem antagligen inte 

mindre sanna. Snarare förstår mottagaren att maktförhållandena mellan flyktingbarnen och de statliga 

företrädarna förskjuts till förmån för de statliga företrädarna då deras ageranden modifieras genom villighet. 

När båda parterna har viljor, dvs. intressen, är även konfliktpotentialen högre än vad den hade varit om 

färre av de statliga företrädarnas handlingar hade modifierats. Detta antagande talar för ett mer jämlikt 

förhållande mellan barnen och de statliga företrädarna i TY. I SV är risken större att båda parternas intressen 

kolliderar och då tvingas barnen in i en beroendeställning och blir hänvisade till de statliga företrädarnas 

välvilja. De statliga företrädarnas högre andel modifierade handlingar ökar deras egen makt och deras 

inflytande över barnen.  

För att kunna avgöra vilka relationella konsekvenser de statliga företrädarnas skiftande andel modulerade 

handlingar i broschyrerna får måste dessa närstuderas. Sålunda, i syfte att kartlägga det interpersonella 

samspel mellan flyktingbarn och statliga företrädare sändarna upprättar, granskas i de följande två avsnitten 

de modulerade handlingar som åsyftar båda parterna.    

4.2.2.2 Modulering i satser som åsyftar flyktingbarn 

Båda sändarna modifierar barnens handlingar övervägande genom obligation (57% i TY, 64% i SV, se tabell 

13) vilket indikerar att en extern instans antingen stödjer barnens handlingar (genom att ge tillåtelse och 

rekommendera) eller inskränker dem (genom förpliktelser och förbud). Användningen av obligation är kanske 

naturligt med tanke på broschyrernas register. Både TY och SV är som sagts till för att informera 

ensamkommande flyktingbarn. Sändarna är själva externa instanser som barnen implicit är hänvisade till. 

Gemensamt för de olika obligationstyperna är sålunda att någon annan, inte barnen själva, kan påverka 

gällande regler – antingen får de, har rätt, ska, skulle, måste, får inte etc.  
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TABELL 13: Jämförelse av den tyska och den svenska broschyren avseende modulering i huvud- och bisatser med flyktingbarn 

som subjekt 

  tyska 
totalt 

fördel-
ning i % 

svenska 
totalt 

fördel-
ning i % 

Modulering som åsyftar flyktingbarn 159 100 142 100 

                                            obligation 90 56,60 91 64,08 

tillåtelse 66 41,51 37 26,06 

rekommendation 5 3,14 7 4,93 

förpliktelse 15 9,43 27 19,01 

förbud 4 2,52 20 14,08 

                                              möjlighet 54 33,96 37 26,06 

                                                villighet 15 9,43 14 9,86 

 

Att det är någon annans omdöme som influerar rådande förhållanden behöver dock inte vara till barnens 

nackdel, tvärtom. Siffrorna visar att sändarna är måna om att framhålla vad som barnen tillåts göra (42% i 

TY, 26% i SV), vilket i de flesta fall omnämns med du hast das Recht, du har rätt. Ändå är differensen mellan 

TY och SV tämligen stor. Skälen till den högre andelen tillåtelser i TY finner vi i följande citat. 

Du hast das Recht auf besonderen Schutz durch den Staat und seine Behörden, wenn du nicht mit 
deinen Eltern zusammenlebst und auf der Flucht vor Krieg und anderen Gefahren bist.  
Du hast das Recht auf einen Vormund und eine gute Betreuung, wenn du nicht mit deinen Eltern 
zusammenlebst.96 

Du har samma rätt till sjukvård och tandvård som alla andra barn i Sverige.  
Du har samma rätt att gå i förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasium som andra barn som bor 
i Sverige. 

Den svenska sändaren betonar att ensamkommande flyktingbarn har samma rätt som andra minderåriga vilket 

också den tyska sändaren gör. Men i TY anges därtill att särskilda rättigheter tillkommer wenn du nicht mit 

deinen Eltern zusammenlebst, och TY visar sig således medveten om flyktingbarnens exceptionella situation. 

Flyktingbarn utan tillgängliga vårdnadshavare i ett främmande land efter en prekär flyktresa behöver enligt 

bl.a. min åsikt mer stöd och hjälp än barn som växer upp med sina föräldrar i det egna hemlandet – något 

som SV förbiser. En möjlig anledning till denna diskrepans menar jag är att den tyska sändaren är den icke-

statliga organisationen BumF som är till för att hävda just ensamkommande barns rättigheter hos den tyska 

staten. Den svenska sändaren, Migrationsverket, är däremot själv en statlig enhet och därför förpliktad att 

utöva de rättigheter som ensamkommande flyktingbarn garanteras genom lag. Om rättigheterna inte 

fullständigt tillämpas, förstår mottagaren, vore detta sändarens försummelse.    

Även de rekommendationer som ges till barnen visar på en liknande skillnad, man kan dock se en något 

högre andel rekommendationer i SV än i TY (5% resp. 3%).   

In jeder Stadt gibt es ein Jugendamt, zu dem du gehen solltest, wenn du Hilfe brauchst. 
Hierfür fragst du am besten deinen Anwalt oder Vormund.97 

Besök gärna www.bris.se. […] www.manniskohjalp.se. […] www.migrationsverket.se. […] 

TY uppmuntrar barnen till att antingen fråga en statlig enhet (das Jugendamt) eller hämta stöd från tillförlitliga, 

oberoende instanser som säkert står vid barnens sida (dein Anwalt, Vormund) ifall de behöver hjälp. Även de 

rekommendationer som SV ger grundar sig i antagandet att barnen befinner sig i en svår situation som de 

troligen behöver hjälp för att klara av. De stödjande kontaktpunkter som föreslås är dock inga fysiskt 

tillgängliga personer eller enheter, utan hemsidor som barnen uppmuntras att besöka, mest icke-statliga 

                                                      
96 ”Du har rätt till särskilt skydd genom staten och dess myndigheter när du inte bor tillsammans med dina föräldrar och när du flyr 
krig, eller andra faror.” 
”Du har rätt till en förmyndare och bra förvaltarskap när du inte bor tillsammans med dina föräldrar.”  
97 ”I varje stad finns det ein Jugendamt vart du skulle gå om du behöver hjälp.”  
”Härtill frågar du helst din advokat eller din förmyndare.”  
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organisationers hemsidor men även Migrationsverkets. Jag ställer mig dock tveksam till att SV:s 

rekommendationer uppfyller sitt syfte. Bl.a. språkbarriärer, tjänsternas opersonlighet och bristande 

anpassning till barnens specifika behov talar för att tvivlen är berättigade. Återigen kan 

rekommendationernas utformning förklaras med sändarens egenintressen. Enligt mig kan det ses som ett 

svaghetstecken hos sändaren att t.ex. enbart ange den egna hemsidan som hjälp, istället för att 

rekommendera fysiska personer eller enheter.  

Tabell 13 visar att andelen stödjande obligationerna tillåtelse och rekommendation är i TY 45% och i SV 

31% . Frekvensen indikerar att den tyska sändaren i högre utsträckning än den svenska är angelägen om att 

uppmärksamma och hävda barnens rättigheter. En jämförelse av broschyrernas inskränkande obligationer 

riktade mot barnens handlingsfrihet, förpliktelse och förbud, förstärker detta intryck då dessa enbart utgör 

12% i TY men däremot närmare en tredjedel i SV. 

Du musst für diesen Aufenthaltstitel „humanitäre Gründe nennen“, z.B. dass deine Eltern nicht mehr 
leben, oder dir Gefahr bei einer Rückkehr ins Heimatland droht, dass du sehr krank bist oder ähnliches.98 

Om det inte finns släktingar kanske du måste resa till ett barnhem. 
Det kan hända att du måste flytta till annan ort under tiden som du väntar. 

Vid de få tillfällen där TY förpliktar barnen (9%) består skyldigheten i att barnen ska kämpa för ändamålet 

uppehållstillstånd i Tyskland, och för att lyckas måste barnen t.ex. ange humanitära skäl. Då skälen även 

exemplifieras förstår barnen de villkor som gäller i mottagarlandet, och kan därmed anpassa sig till dem. 

Förpliktelserna, som SV ger i betydligt högre utsträckning (19%), har däremot inga positiva följder för 

barnen. Det kan hända att du måste flytta uttrycker sig den svenska sändaren. Medan barnen i TY kan öka sina 

möjligheter till uppehållstillstånd genom att uppfylla broschyrens förpliktelser får barnen sålunda inte 

samma möjlighet i SV. Barnens förpliktelser tolkas i SV som bindande och odiskutabla resultat av 

förhållanden som det inte går att ändra på, t.ex. om det inte finns släktingar.  

Att inga skäl till förpliktelserna anges är enligt mig en annan svaghet i SV, t.ex. det är oklart vem eller 

vad som avgör om barnen måste flytta till en annan ort. När sådan information utelämnas skapar detta en 

osäkerhet hos SV:s mottagare, risken höjs att barnen uppfattar kontaktpunkter i mottagarlandet som 

hotande kravställare. Vad som ytterligare försvårar bedömningen av de skyldigheter flyktingbarn i Sverige 

faktiskt kommer att ha är garderingar som kanske och kan hända. Sådana garderingar menar jag indikerar att 

den svenska sändaren håller alla möjligheter öppna och inte vill förutsäga någon slutgiltig utsaga.  

Den sista och mest begränsande obligationstypen, förbud, som åsyftar barnen är betydligt mer sällsynt i 

TY än i SV (3% gentemot 14%). Även innehållsligt är skillnaderna mellan båda broschyrerna stora.  

Der Betreuer erklärt dir […] was du nicht machen darfst, z.B. darfst du nicht ohne Fahrkarte mit dem 
Bus oder dem Zug fahren. 
Wenn du nach Deutschland kommst und unter 18 bist, darfst du viele Sachen nicht alleine entscheiden 
und auch keine Verträge, wie z.B. Handyverträge unterschreiben.99 

Om ditt ärende är ett Dublinärende har du inte rätt till ett offentligt biträde.  
Om Migrationsöverdomstolen beslutar om avslag (nej) i ditt ärende kan du inte överklaga detta. 
Du får inte stanna i Sverige.  

Den tyska sändaren redogör för förbud i väntan på beslut om uppehållstillstånd. T.ex. får ingen, oavsett 

ålder eller nationalitet, åka buss eller tåg utan giltig biljett. Inget barn får underteckna avtal etc. Dessutom 

visar sig TY angelägen om att inte framställa sig som den enda informationskällan eftersom även den gode 

mannen kommer att förklara för mottagarna vad som inte är tillåtet. Detta skapar en trygghet för barnen 

enligt mig. De förstår att de kommer att fä hjälp med att tolka det nya landets restriktioner.  

                                                      
98 ”För denna uppehållstitel måste du nämna ”humanitära skäl”, t.ex. att dina föräldrar inte lever längre eller att du står inför hot 
vid ett återvändande till hemlandet, att du är allvarligt sjuk eller liknande.”   
99 ”Den gode mannen förklarar för dig […] vad du inte får göra, t.ex. får du inte åka bus eller tåg utan biljett.”  
”Om du kommer till Tyskland och är under 18 år får du många saker inte avgöra själv och inte heller underteckna avtal som t.ex. 
mobiltelefonabonnemang.”   
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Så är inte fallet i SV. Den största andelen förbud är absoluta, odiskutabla och rör samtliga barnens önskan 

om att få stanna i Sverige. Detta kan av olika skäl inte uppfyllas, t.ex. om ditt ärende är ett Dublinärende eller 

Migrationsöverdomstolen beslutar om avslag (nej) i ditt ärende. Konsekvenserna av ett avslag är förbud som du [har] 

inte rätt till ett offentligt biträde, du [kan] inte överklaga detta och slutligen du får inte stanna i Sverige. Inga stödjande 

kontaktpunkter i samband med nämnda förbud delges, tvärtom förlorar barnet sitt offentliga biträde och 

närmare förklaringar uteblir.  

Vi finner även bristande förklaringar och motivation i SV:s moduleringstyper som betonar barnens egna 

möjligheter. Sådana typer förekommer ungefär lika ofta i båda broschyrerna (34% i TY, 26% i SV).  

Wenn du mit deinem Vormund nicht zufrieden bist, weil du Schwierigkeiten oder zu wenig Kontakt 
mit ihm hast, kannst du mit deinem Betreuer und dem Jugendamt darüber reden.100 
Du kannst dem Jugendamt sagen, dass du woanders untergebracht werden möchtest. 

Du har också möjlighet att berätta om du har några skäl mot att åka till ett annat Dublinland. Du kan 
berätta varför du istället vill få din ansökan prövad i Sverige. 
Vid undersökningen får du möjlighet att prata med personalen på en vårdcentral.   

Gemensamt är att TY och SV frekvent betonar barnens möjlighet till kommunikation och därmed mer 

allmänt vikten av sociala kontakter, t.ex. [du] kannst […] reden, du kannst […] sagen, du har möjlighet att berätta, 

du kan berätta, [du] får […] möjlighet att prata.  Dock, medan den tyska sändaren även är mån om att underrätta 

barnen vem de kan prata med (deinem Betreuer, dem Jugendamt), utelämnar den svenska sändaren vem som är 

den ansvariga statliga kontaktpunkten. Återigen skulle detta ha varit Migrationsverket. Även om personalen 

på en vårdcentral explicit nämns som barnens potentiella stöd, antyder exemplet ytterligare att SV brister i att 

ge förklaringar. Medan TY är noga med att exemplifiera vad som mottagarna möjligen behöver prata om 

(Schwierigkeiten oder zu wenig Kontakt mit [deinem Vormund], dass du woanders untergebracht werden willst) sker detta i 

betydligt mindre omfattning i SV. Skälen som vore tänkbara, främst för att kunna öka chansen att lyckas 

med ett eventuellt överklagande, anges inte. Enligt mig minskar sådant sannolikheten att flyktingbarnen i 

slutändan faktiskt förmår utnyttja sina möjligheter.  

Även de i båda broschyrerna tämligen få exemplen på villighet som åsyftar flyktingbarn och därmed 

framhäver deras egen vilja (15% i TY, 10% i SV) står frekvent i samband med kommunikation.   

Wenn du als Mädchen lieber willst, dass eine Frau das Interview macht und eine Frau als Dolmetscherin 
übersetzt, kannst du das auch noch im Interview sagen. 
Mit dem Vormund sprichst du zum Beispiel über deinen Aufenthalt und die Schule, die du besuchen 
möchtest.101 

Om du vill har du rätt att tala och bli lyssnad på. 
Om du inte vill prata med personalen får du säga nej. 
Om du vill och kan … berätta för dina vänner, skolkamrater, lärare och andra viktiga personer att du 
ska resa från Sverige. 

I TY antas barnen ha önskningar, t.ex. flickor vill möjligen att en kvinna gör intervjun med dem och att en 

kvinna tolkar vad som sägs. TY antar också att barnen vill gå i en viss skola. För att kunna få sådana viljor 

uppfyllda måste barnen kommunicera densamma, t.ex. genom att prata med intervjuledaren eller med 

förmyndaren. Det offentliga samtalet är sålunda ett medel för att gagna barnens vilja och inget självändamål, 

vilket verkar vara i SV. I SV anges barnens önskan bestå i att tala och bli lyssnad på, respektive att inte […] 

prata under tiden som asylsökande i mottagarlandet Sverige. Liksom i obligationstypen möjlighet utelämnas 

exemplifieringen av möjliga skäl för ett samtal, något som jag menar är helt avgörande för att barnen ska få 

tilltro till sin nya omgivning. Enligt mig är det centralt för barnens integrering att de vågar knyta kontakter 

och bygga upp ett socialt nätverk. Betecknande är även att centrala personer som vänner, skolkamrater och 

                                                      
100 ”Om du inte är nöjd med din förmyndare eftersom du har svårigheter eller för lite kontakt med honom kan du prata med din 
gode man eller dem Jugendamt.”  
”Du kan säga till dem Jugendamt att du vill placeras någon annanstans.”   
101 ”Om du som flicka hellre vill att en kvinna gör intervjun och att en kvinna översätter som tolk kan du alltjämt säga det i intervjun.”  
”Med förmyndaren pratar du till exempel om ditt uppehåll och skolan som du vill gå i.”  
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lärare tas upp som samtalspartners – detta görs dock inte förrän barnen har fått avslag på sin ansökan om 

asyl. Även skälet för kommunikation anges vid detta tillfälle; barnen ska resa från Sverige, och har därmed 

strikt taget redan förlorat kampen att få asyl. 

Analysen av de modulerade satser som åsyftar ensamkommande flyktingbarn har visat på centrala 

skillnader i relationen mellan flyktingbarn och svenska statliga företrädare, respektive mellan flyktingbarn 

och tyska statliga företrädare. Även om de olika obligationstyperna förekomst inte skiljer sig avsevärt visar 

den innehållsliga analysen på utpräglade hierarkier mellan flyktingbarn och deras motpart i SV. Sådana 

hierarkier saknas i TY. I SV utelämnas bl.a. statliga enheter som tillgängliga kontaktpunkter, vilket betyder 

att de ensamkommande flyktingbarnens särskilda rättigheter försummas. Även skälen för att kunna få 

beviljat uppehållstillstånd omnämns sällan. Detta gör att barnen framställs som särskilt beroende av och 

hänvisade till de statliga företrädarnas välvilja.   

I TY är det dock annorlunda. T.ex. är den tyska sändaren angelägen om att nämna såväl icke-statliga 

organisationer som statliga enheter som stöd, att betona de ensamkommande flyktingbarnens specifika 

behov, och att exemplifiera vilka skäl som är avgörande för att kunna få beviljat uppehållstillstånd i Tyskland. 

Att SV:s sändare, Migrationsverket, själv är en statlig enhet medan TY:s sändare, BumF, är en icke-statlig 

organisation som kämpar för ensamkommande flyktingbarns rättigheter, är enligt mig orsaken till denna 

skillnad. Det kan antas vara i SV:s intresse att visa sig som överlägsen de ensamkommande flyktingbarnen 

då dessa exempelvis, om de får avslag skall utvisas ur mottagarlandet Sverige. Den tyska sändaren, däremot, 

står vid barnens sida och är sålunda angelägen om att tona ner befintliga hierarkier mellan flyktingbarnen 

och sina tyska statliga företrädare.  

4.2.2.3 Modulering i satser som åsyftar statliga företrädare 

Jämförelsen av de statliga företrädarnas och flyktingbarnens modulerade handlingar visar på tydliga likheter 

mellan båda parterna då även de statliga företrädarnas handlingar i båda broschyrerna övervägande är 

modifierade genom obligation (54% i TY, 45% i SV) (se tabell 14). De olika obligationstyperna kännetecknas 

som sagts av att en extern instans har påverkat gällande regler. Antingen stödjs de statliga företrädarnas 

handlingar (genom att ge tillåtelse och rekommendera) eller så inskränks dem (genom förpliktelser och 

förbud). 

TABELL 14: Jämförelse av den tyska och den svenska broschyren avseende modulering i huvud- och bisatser med statliga 

företrädare som subjekt 

  tyska 
totalt 

fördel-  
ning i % 

svenska 
totalt 

fördel-
ning i % 

Modulering som åsyftar  
statliga företrädare 

26 100 60 100 

                                            obligation 14 53,85 27 45,00 

tillåtelse 2 7,69 2 3,33 

rekommendation - - - - 

förpliktelse 12 46,15 24 40,00 

förbud - - 1 1,67 

                                              möjlighet 12 46,15 24 40,00 

                                                villighet - - 9 15,00 

 

Medan sändarna är angelägna om att stödja barnen när det gäller vad barnen tillåts göra, verkar sändarna 

inskränka mottagarländernas statliga företrädare eftersom förpliktelser och förbud dominerar framför de 

stödjande obligationstyperna tillåtelse och rekommendation (46% gentemot 6% i TY, 42% gentemot 3% i SV). 

Siffrorna omtalar sålunda att barnens motpart, de statliga företrädarna, tillskrivs en underordnad roll. 

Barnens statliga motpart måste eller ska mest handla i någon annans intresse. Barnen, däremot, har rätt till 
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och får agera i sina egna intressen. Då broschyrerna handlar om barnens första tid i mottagarländerna ligger 

det nära till hands att tolka detta som att de statliga företrädarna uppmanas att fullgöra sina skyldigheter 

gentemot barnen. Annorlunda uttryckt skulle det kunna uppfattas som naturligt om just barnen vore de 

överordnade som de statliga företrädarna vore hänvisade till, i syfte att hävda de ensamkommande 

flyktingbarnens rättigheter.  

För att undersöka om detta antagande bejakas måste i synnerhet de statliga företrädarnas förpliktelser 

studeras närmare, även om förbud möjligen kan uppfattas som ännu mer begränsande. Att jag framför allt 

analyserar inskränkande obligationer beror på att förpliktelser dominerar (46% i TY, 40% i SV) medan förbud 

inte alls förekommer i TY och enbart utgör en marginell andel (2%) i SV.       

Über dein Recht auf eine Klage oder einen Widerspruch müssen dich die Mitarbeitenden in Behörden 
und Organisationen informieren. 
Jede deutsche Behörde (Ausländerbehörde, Polizei, etc.) muss dann dafür sorgen, dass du einen 
schriftlichen Antrag beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) stellen kannst.102 

Myndigheterna ska se till att samhället fungerar som det ska enligt de lagar som riksdagen har bestämt.    
Om du inte har några identitetshandlingar och du inte kan visa din ålder på något annat sätt och din 
ålder inte verkar stämma, måste personalen hålla ett samtal med dig om hur gammal du är. 

TY visar sig vara mån om att underrätta flyktingbarnen om deras rättigheter. Bl.a. deras rätt att överklaga 

beslut, och deras rätt att skriftligt ansöka om asyl. Detta leder till förpliktelser för tyska myndigheter. Då 

barnen i enlighet med gällande lagar har rättigheter måste de statliga företrädarna se till så att lagarna följs. 

Genom användande av pronomen i andra person (du och dein) tilltalar den tyska sändaren de fysiska 

ensamkommande flyktingbarnen direkt. Detta får som följd att de konkreta flyktingbarnen kan identifiera 

sig med de hypotetiska asylsökanden i broschyrerna. Dessa får ställa krav. Barnen förstår att de kan hävda 

sina rättigheter hos alla tyska statliga företrädarna. TY ger även exempel på sådana statliga kontaktpunkter 

(Ausländerbehörde, Polizei), vilket medför att de tyska statliga företrädarna blir konkreta, påtagliga och 

kontaktbara förflyktingbarnen.  

Den svenska sändaren däremot hänvisar inte till konkreta myndigheter, utan till de lagar som riksdagen har 

bestämt. Enligt SV är de statliga företrädarnas skyldighet att bl.a. se till att samhället fungerar. Det som beskrivs 

här är de verkställande myndigheternas främsta uppgift – att fatta beslut och upprätthålla lagar och ordning. 

Påståendet står inte i direkt samband till flyktingbarnen Vid första läsningen uppfattas det snarare som 

objektiv definition av de statliga företrädarnas förpliktelser gentemot de svenska medborgarna.  Dock man 

kan fråga sig vilka villkor som måste uppfyllas för att Sverige ska definieras som ett välfungerande samhälle, 

och vad innebär lagarna som SV refererar till, och särskilt, vilka konsekvenser får myndigheternas 

förpliktelser för flyktingbarnen i SV? Om man drar det svenska påståendet till sin spets kan man tolka 

formuleringen som att barnen utgör en belastning för det svenska samhället. Underförstått är de statliga 

företrädarna förpliktade att åtgärda hinder som innebär ett icke-fungerande samhälle. Detta skulle drastiskt 

kunna tolkas som att deras skyldighet är att utvisa ensamkommande flyktingbarn. Sålunda, fastän påståendet 

inte explicit står i samband med flyktingbarnen är det viktigt att komma ihåg att dessa ändå är SV:s avsedda 

mottagare vilket gör formuleringen olycklig eftersom den kan tolkas negativt.  

Även påståenden som direkt tilltalar läsarna med 2:a personens pronomen antyder att de svenska statliga 

företrädarnas skyldigheter inte följer av flyktingbarnens rättigheter. När personalen i exemplet ovan måste 

[…] hålla ett samtal med dig är barnen inte den krävande parten, utan det är lagen. Mottagaren tolkar påståendet 

som att barnen är förpliktade till att delta i samtalet, dvs. till att svara på frågor, fastän detta faktum lämnas 

outtalat. Skälen för det oundvikliga samtalet mellan båda parterna ges i konditionalsatsen som föregår 

personalens förpliktelse, inledd med subjunktionen om (Om du inte har några identitetshandlingar och du inte kan 

visa din ålder på något annat sätt och din ålder inte verkar stämma). Implicit framställs barnen som ansvariga för de 

                                                      
102 ”Om din rätt på anmälan eller överklagan måste medarbetarna på myndigheter eller organisationer informera dig.”   
”Varje tysk myndighet (utlänningsmyndighet, polis, etc.) måste se till att du kan ställa en skriftlig ansökan hos dem Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF).” 
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statliga företrädarnas förpliktelse. Samtalet är nämligen en följd av att barnen inte har några 

identitetshandlingar, och av att de inte kan redogöra för sin ålder. SV antyder sålunda att barnen eventuellt 

har medvetet ljugit för staten för att öka möjligheten att kunna få beviljat uppehållstillstånd i Sverige. Om 

detta är fallet blir de asylsökande barnen inte enbart en oundviklig belastning utan även lögnare inför de 

statliga företrädarna. 

Sålunda, den första delanalysen av de förpliktelser som de statliga företrädarna tillskrivs skiljer sig 

kvantitativt avsevärt åt mellan de båda broschyrerna även om siffrorna visat på likheter. I det interpersonella 

samspelet med flyktingbarnen visar det sig att de tyska statliga enheterna har tydliga skyldigheter mot dem, 

t.ex. som tillgängliga, informerande kontaktpunkter. I TY förstår mottagaren de statliga företrädarnas 

förpliktelser som en direkt följd av flyktingbarnens rättigheter. Befintliga hierarkiska förhållanden mellan 

asylsökarna och företrädarna blir till förmån för barnen. De svenska statliga enheterna, däremot, framställs 

som en verkställande instans. De upprätthåller lagar och förordningar. Underlåtenheter som t.ex. att inte 

kunna styrka sin identitet indikerar att flyktingbarnen eventuellt kan utvisas. SV befäster därmed de ojämlika 

maktförhållandena mellan asylsökande barn och statliga enheter.    

Då ensamkommande flyktingbarn intar en dubbel roll som både asylsökande och minderåriga kommer 

de i båda broschyrerna inte enbart i kontakt med Migrationsverket respektive med BAMF, utan även med 

socialtjänsten respektive med dem Jugendamt. Dock visar sig barnens relation till statliga företrädare, ansvariga 

för bl.a. barn- och ungdomsfrågor i Tyskland och i Sverige, motsvara den relation som i broschyrerna 

upprättas till statliga företrädare, ansvariga för asylsökande.  

Om du har släktingar i Sverige som du vill bo med måste socialtjänsten godkänna att du bor där.  

Das Jugendamt muss sich darum kümmern, dass du an einen sicheren Ort kommst, an dem es dir gut 
geht.103 

Enligt broschyrerna verkar flyktingbarn i Tyskland komma i kontakt med dem Jugendamt vid betydligt fler 

tillfällen, än vad flyktingbarn i Sverige kommer i kontakt med socialtjänsten. Detta menar jag är ett första 

tecken på att barnens behov under sin första tid i mottagarländerna tonas ned i SV, samt att deras beroende 

till svenska statliga företrädare, som Migrationsverket, ökas. Men även analysen av barnens relation till 

socialtjänsten präglas av barnens beroendeställning till de svenska statliga företrädarna. Exempelvis måste 

barnens önskningar, t.ex. att bo med släktingar i Sverige, godkännas av socialtjänsten. Som jag tolkar 

påståendet är det inte socialtjänstens skyldighet mot barnen att godkänna utan, tvärtom, är det upp till barnen 

att be socialtjänsten om tillåtelse. Med andra ord, om socialtjänsten av någon anledning inte tillåter detta, 

har barnen inte rätt att bo hos sina släktingar. Det är barnen som skulle bryta mot lagen om de inte uppfyllde 

sin förpliktelse. Socialtjänsten, däremot, skulle kunna avvisa barnens önskan. Att inga skäl till en eventuell 

avvisning nämns ökar ytterligare de ojämna maktförhållandena mellan båda parterna.  

I TY är det annorlunda. Gentemot dem Jugendamt intar barnen den krävande rollen. Barnen har rätt att få 

ett tryggt hem, och därmed även rätt att begära ett sådant hos dem Jugendamt som måste se till att uppfylla 

barnens önskan. Liksom de statliga enheterna som i TY är ansvariga för asylfrågor, är das Jugendamt skyldig 

barnen att skydda och uppfylla deras rättigheter och därmed blir flyktingbarnen hänvisade till dem. 

De tyska statliga företrädarna har även ett stort antal möjligheter då 46% av deras modifierade handlingar 

är av denna moduleringstyp. De svenska statliga företrädarnas andel är något lägre (40%). Siffrorna talar 

sålunda för mer jämlika förhållanden mellan flyktingbarn och svenska statliga företrädare, då dessa har färre 

möjligheter än de tyska företrädarna. Dock menar jag att skillnaden mellan TY och SV är så liten att en 

sådan tolkning inte är säker. Återigen krävs en innehållsgranskning för att kunna visa på det interpersonella 

samspel mellan flyktingbarn och statliga företrädare som upprättas genom de statliga företrädarnas 

möjligheter.  

                                                      
103 ”Das Jugendamt måste se till att du kommer till en säker plats, där du mår bra.”  
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An den Fingerabdrücken kann das BAMF sehen, ob du schon in einem anderen europäischen Land 
warst und ob du dort einen Asylantrag gestellt hast. 
Wenn du Eltern, Geschwister oder andere Verwandte in der EU hast, kann das BAMF bei dem EU-
Staat fragen, ob du dorthin ziehen kannst.104  

Migrationsverket kan också föreslå att du kan göra något som kallas medicinisk åldersbedömning.  
Migrationsverket kan ändra sin bedömning om du lämnar in godkända identitetshandlingar eller på 
något annat sätt visar hur gammal du är. 

En av de tyska statliga företrädarnas möjligheter som utförligt förklaras i TY är att BAMF kan se om barnet 

redan har passerat ett annat europeiskt land och ansökt om asyl. I viss mån ger denna möjlighet makt till 

barnens motpart då Tyskland härigenom får rätt att utvisa ensamkommande flyktingbarn. Läsaren förstår 

att den tyska staten inte bär ansvaret om barnen är listade i Eurodac.105 Det framgår dock utav kontexten att 

möjligheten inte behöver uppfattas på detta sätt. Citatet ovan tydliggör att BAMF även kan fråga andra EU-

länder om barnen kan få lov att flytta dit om t.ex. deras föräldrar bor där. Detta tolkar jag som ett erbjudande 

för barnen, och inte som ett hot mot deras positiva besked om uppehållstillstånd i Tyskland. Det modala 

hjälpverbet kan indikerar enligt mig, snarare att de tyska statliga företrädarna är beredda att hjälpa barnen 

att komma i kontakt med deras familj om de själva vill det..  

I SV får barnens motpart emellertid möjligheter som mycket tydligare återspeglar rådande 

maktförhållanden. Ett exempel som knyter an till den förpliktelse för såväl statliga företrädare som barnen 

då barnens ålder inte verkade stämma är att Migrationsverket kan föreslå […] medicinisk åldersbedömning. Om 

barnen påstås ha ljugit om sin ålder vore det önskvärt att denna misstanke utreds på ett rättvist och korrekt 

sätt – t.ex. genom en medicinisk åldersbedömning. Dock är det upp till Migrationsverket att bestämma om 

en sådan faktiskt genomförs – det är således inte något erbjudande till barnen. Eventuella skäl som talar för 

eller emot utredningen utelämnas. Ytterligare en möjlighet som Migrationsverket har och som står i 

samband med barnens ålder är att de kan ändra sin bedömning.  Mottagaren förstår att barnets ansökan avvisats 

då det inte lämnat in godkända identitetshandlingar som intygar om att de uppgett rätt ålder. Frågan är hur 

barnet på något annat sätt skall kunna bevisa sin ålder om Migrationsverket inte är beredd att föreslå en 

medicinisk åldersbedömning. Erbjudandet möjliggör inget accepterande. 

Sålunda, Migrationsverkets möjligheter är enligt mig mycket villkorliga vilket leder till den sista 

obligationstypen som jag här tar upp och som enbart åsyftar de svenska statliga företrädarna, nämligen 

villighet. Till 15% är i SV de statliga företrädarnas handlingar modifierade på ett sätt som just visar deras vilja 

medan de tyska statliga företrädare inte tillskrivs en sådan (se tabell 14 ovan).  

Migrationsverket vill veta vem du är och var du kommer ifrån, för att kunna fatta rätt beslut. 
Om Migrationsöverdomstolen vill pröva överklagandet är det domstolen som bestämmer om din 
ansökan ska prövas i Sverige eller i ett annat Dublinland. 
Om Migrationsverket överklagar migrationsdomstolens beslut är det Migrationsöverdomstolen som 
bestämmer om den vill pröva överklagandet. 
Vill domstolen pröva överklagandet är det den som bestämmer om din ansökan ska prövas i Sverige 
eller i ett annat Dublinland. 

För Migrationsverkets är barnens identitet av intresse. Som anledning till detta anges att den statliga enheten 

vill kunna fatta rätt beslut. Mottagaren får emellertid inte veta hur adjektivet rätt ska definieras, vem barnet ska 

vara eller var barnet måste komma ifrån för att beslutet ska fattas till barnets fördel. Den största andelen 

handlingar som endast blir av om en statlig företrädare vill det står i direkt samband med barnens ansökan 

om asyl, närmare bestämt i samband med handlingar som innebär att barnen får avslag på sin ansökan. Även 

om barnen är beredda att kämpa för att få stanna i mottagarlandet (se överklagat i exemplet ovan) har barnen 

inte själva möjlighet att bidra till att beslutet ändras. Det är upp till Migrationsöverdomstolen att avgöra om 

                                                      
104 ”På dina fingeravtryck kan BumF se om du redan har varit i ett annat europeiskt land och om du har ansökt om asyl där.”  
”Om du har föräldrar, syskon eller andra släktingar i EU kan BAMF fråga denna EU-stat om du kan flytta dit.”  
105 Eurodoc är en databas över fingeravtryck som visar vilket EU-land som ansvarar för barnens ansökan om asyl enligt 
Dublinförordningen. 
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den vill pröva överklagandet eller inte. Situationen för barnen blir på så sätt mycket osäker då den svenska 

sändaren inte ger någon information om vad det är som är avgörande för de statliga företrädarnas vilja, vare 

sig till barnens för- eller nackdel, huruvida barnet kan påverka beslutet eller pröva om det överhuvudtaget 

finns några objektiva skäl för myndigheternas beslut. Inte minst att domstolens villighetsmarkörer frekvent 

ingår i konditionala bisatser förstärker intrycket att barnens uppehållstillstånd i Sverige slutligen endast beror 

på de statliga enheternas subjektiva tyckande.  

Denna sistnämnda moduleringstyp, villighet, som endast förekommer i samband med de svenska statliga 

företrädarna styrker denna delundersöknings resultat. De ensamkommande flyktingbarnen i Sverige är på 

olika sätt hänvisade till sin statliga motpart. Svenska statliga företrädare tillskrivs inga skyldigheter mot 

barnen. De verkar i första hand vara till för att verkställa gällande lagstiftning. Barnen framställs som ett 

möjligt hot mot det välfungerande svenska samhället vilket motiverar en eventuell utvisning. Såväl de 

svenska myndigheternas möjligheter som deras viljor förmedlar flyktingbarnens osäkra ställning och ökar 

deras beroende av mottagarlandets ogenomskinliga och närmast subjektivt färgade välvilja. 

Den tyska sändaren, däremot, är angelägen om att barnen skall kunna hävda sina rättigheter. Mottagaren 

förstår att den instans som har störst inflytande såväl på barnens nuvarande levnadsvillkor, som på deras 

framtid i mottagarlandet Tyskland, är de tyska statliga företrädarna. Precis som de svenska statliga 

företrädarna är det deras uppgift att verkställa lagstiftningen. TY betonar dock att även barnens och särskilt 

de ensamkommande flyktingbarnens specifika rättigheter ingår i lagen, TY betonar tydligt barnens 

rättigheter som måste följas.  

Olikheterna mellan flyktingbarnens relation till sin tyska respektive svenska motpart är sålunda stora. 

Detta menar jag måste hänföras till broschyrernas sändare. BumF är en icke-statlig organisation som står på 

barnens sida, medan Migrationsverket representerar en statlig enhet som är underställd svensk lagstiftning. 

De skiftande maktförhållandena är påfallande. Medan jämlika strukturer genomgående kännetecknar 

relationen mellan flyktingbarnen och sin tyska motpart utifrån dess modulerade handlingar, präglas barnens 

förhållande till de svenska statliga företrädarna av ojämlika, vertikala hierarkier.  
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5 Slutdiskussion 

Jag har i detta arbete undersökt två aktuella, officiella informationsbroschyrer för ensamkommande 

flyktingbarn. Den ena är svensk, den andra tysk. Mitt syfte har varit att ta reda på hur sändarna beskriver 

och tilltalar sina avsedda mottagare. Jag har här hämtat inspiration från Umberto Eco som hävdar att 

inskrivna modellsändare ger ledtrådar för hur texter ska läsas (se t.ex. 1979, 1984a och 1994). Broschyrerna 

realiserar betydelse och konstruerar således modelläsare – hypotetiska ensamkommande flyktingbarn. Då 

flyktingbarn ständigt står i kontakt med mottagarländernas statliga företrädare skapar broschyrerna även en 

relation mellan dessa parter vilket får betydelse för hur flyktingbarnen tilltalas. 

Studien grundar sig på den antropologiskt inriktade språk- och kontextteorin systemisk-funktionell 

grammatik (SFG) som är tacksam att använda när man vill studera texter som realiseringar av sociala 

betydelser i specifika, omgivande situationskontexter (se avsnitt 2.1.2). I broschyrerna återspeglas de 

situationskontextuella aspekterna verksamhet och relation framför allt i de ideationella och interpersonella 

metafunktionerna. För att kartlägga hur modellsändarna konstruerar sina modelläsare har jag för dessa 

metafunktioner tillämpat SFG:s satsgrammatiska verktyg.  

Jag vill i min slutdiskussion inrikta mig på likheter och skillnader mellan den tyska (TY) och den svenska 

broschyren (SV). Sådana likheter och skillnader framgår när man övergripande jämför de resultat som 

analysen av broschyrernas verksamhet (se avsnitt 4.1) och relation (se avsnitt 4.2) har pekat på.  Sålunda 

diskuterar detta kapitel 5 uppsatsens femte och sista delfråga – Den femte delfrågan handlar om vilka likheter 

och skillnader båda broschyrerna uppvisar när man jämför de resultat som föregående fyra 

delundersökningar har kommit fram till.  

5.1 Sändarnas liknande erfarenheter om ensamkommande flyktingbarn 

Min ideationella analys tog fasta på sändarnas tidigare erfarenheter om ensamkommande flyktingbarn och 

hur dessa återskapades i broschyrerna. Jag fann kvantitativa likheter mellan TY och SV vilket antydde att 

även de utgivande institutionernas förväntningar på flyktingbarnen var likartade.  

I alla satstyper mötte vi handlingar som stod i samband med barnens asylärenden. Handlingarna 

kännetecknades av materiella processer, oftast initierade av flyktingbarn eller av statliga företrädare, dvs. 

båda parterna fick ofta rollen aktör. Detta betyder att broschyrerna vill beskriva skeendet som att båda parter 

driver asylutredningen framåt tillsammans. Barnens första tid i respektive mottagarland beskrivs som 

föränderlig och dynamisk, och denna tid utnyttjas för att integrera barnen i det tyska eller det svenska 

samhället. Barnens egen handlingskraft betonas vilket jag menar betyder att broschyrernas sändare särskilt 

uppmärksammar barnens egen kompetens, något som inte behöver ses som självklart. Även om detta är 

underförstått i broschyrerna, visar sändarnas betoning av det materiella att de är medvetna om att barnen 

tidigare vanligen har saknat sådana rättigheter. Broschyrerna avgränsar sig således mot barnens 

ursprungsländer. 

Avgränsningen mot ursprungsländerna stärks i broschyrerna genom min analys som visade att plats- och 

tidsomständigheter lokaliserade processerna spatialt och temporalt. Istället för att broschyrerna skapade 

förbindelser mellan barnens tidigare liv i hemländerna, deras nutida varande i mottagarländerna, och deras 

ovissa framtida liv utkristalliserade de tydliga klyftor. Sändarna placerar inte de avsedda mottagarna 

geografiskt när framtiden omnämndes eftersom det är osäkert var barnen då kommer att befinna sig.  

Denna osäkerhet som broschyrerna förmedlar är beroende av många villkor vilket avslöjar sig genom en 

analys av bisatser. I både TY och SV är adverbiella bisatser den vanligaste underordnade satstypen. En 

uppdelning i olika adverbiella undergrupper pekade ut att den vanligaste undergruppen här var konditionala 

bisatser som alltså anger olika villkor som barnen måste uppfylla för att kunna hävda sina rättigheter, och 

därigenom beviljas uppehållstillstånd.  
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Om man ser till processerna i de konditionala bisatserna är dessa vanligen materiella framför relationella. 

Detta bör tolkas som att broschyrerna ska fungera som rådgivare och ge barnen praktisk vägledning under 

den första tiden i mottagarländerna. Aktörerna i de konditionala bisatsernas materiella processer var vanligen 

hypotetiska flyktingbarn. Detta bör tolkas som att det är upp till barnen att vara beredda att följa gällande 

krav. Ifall barnen tar itu med de utmaningar som de ställs inför, kommer de enligt broschyrerna att aktivt 

kunna bidra till att forma sina nya liv. De förstår att det också kommer att finnas ett rumsligt samband 

mellan deras nuvarande och framtida uppehållsort. Barnen måste alltså enligt broschyrerna själva agera för 

att uppnå deras slutändamål, att få uppehållstillstånd i Tyskland eller i Sverige.  

Ett intressant resultat som min analys visat på är att fastän båda broschyrerna uppvisar övervägande 

kvantitativa likheter mellan varandra, finns det kvantitativa skillnader. Dessa märks framför allt i vilka 

deltagarroller som tilldelas flyktingbarnen respektive deras statliga företrädare i broschyrernas processer. De 

statliga företrädarna får väsentlig större betydelse i SV eftersom de generellt intar fler deltagarroller där än 

vad de gör i TY.  

De svenska statliga företrädarna uppträder även oftare som förstadeltagare. Detta betyder att SV således 

ger barnen mindre utrymme, vilket bör tolkas som att barnen hamnar i en beroendeställning.  

Båda broschyrerna beskriver sedan nya steg i asylprocessen genom att låta olika materiella processer 

bygga på varandra. Enligt mig är aktörsrollen i dessa processer särskilt intressant, eftersom när den innehas 

av statliga företrädare blir barnen hänvisade till dem. Så fungerar det också i SV. Asylprocessens 

framskridande grundar sig här i mindre utsträckning än i TY på materiella processer som barnen själva har 

inlett. Barnen tvingas sålunda hoppas på att statliga företrädare i aktörsrollen faktiskt är beredda att driva 

deras asylärendeutredning vidare. 

Även det faktum att flyktingbarn i aktörsrollen har svenska statliga företrädare som mål vid färre tillfällen 

kan tolkas hierarkiskt. Barnen får härigenom semantiskt färre möjligheter att ta kontakt med de statliga 

företrädarna. SV antyder således att barnens inflytande på företrädarna är lågt. Detta trots att i realiteten 

råder en tät förbindelse mellan flyktingbarnen och de statliga företrädarna. Asylprocessen kräver hela tiden 

interaktion mellan de asylsökande och deras företrädare. 

Enligt mig vore det även önskvärt om barnens relation till sina statliga företrädare blir beständig. I SFG-

termer betyder detta att förhållandet dem emellan realiseras av relationella processer med barnen som 

förstadeltagare (bärare) och de statliga företrädarna som andradeltagare (attribut). Så är dock inte fallet i SV. 

Enbart TY garanterade barnen rättsligt statliga företrädare även om broschyren också höll möjligheten 

öppen för att flyktingbarnen kanske inte alltid vill söka asyl (och i så fall behövs inte några statliga 

företrädare).  

 

Skillnaderna mellan de båda sändarnas ideationella förväntningar av barnen framträdde ännu tydligare då 

jag granskade processer, deltagare och omständigheter kvalitativt. Den tyska sändaren fokuserar på barnens 

omedelbara strävan att få kontakt med jämnåriga och släktingar, medan den svenska sändaren betonar 

barnens önskan att framdeles stanna i Sverige. Detta syns tydligt i vad som är mål när barnen är aktör i 

materiella processer. Men enligt mig ger TY barnen mer tilltro till sin egen handlingskraft då TY motiverar 

barnen till egna handlingar som omedelbart leder till positiva förändringar. Risken är dock att TY tar bort 

fokus från asylutredningen när barnens materiella handlingar inte direkt rör asylprocessen. Detta skulle 

kunna betyda att barnens möjlighet att få uppehållstillstånd minskas. 

SV:s fokusering på barnens asylprocess är däremot en styrka. Ju fler av barnens handlingar som är 

inriktade på asylärenden, desto större är sannolikheten att handlingarna till slut leder till ett positivt besked 

om uppehållstillstånd. Men också detta kan ses som ett problem. De fysiska flyktingbarnens förebyggande 

och framåtriktade tänkande är en förutsättning för att de ska följa de hypotetiska flyktingbarnens förebild. 

Det kan således vara svårt för de fysiska flyktingbarnen att förverkliga de hypotetiska barnens ambitioner 

eftersom dessa ambitioner förutsätter mycket långsiktighet. SV ger alltså, enligt mig, de avsedda mottagarna 

mindre möjlighet att identifiera sig med de hypotetiska flyktingbarnen.  
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SV:s sändare förstärker alltså distansen till sina mottagare genom relationella processer. Existerande, 

rådande förhållanden, bl.a. juridiska sådana som Dublinlagen, blir till ett hot mot barnens möjlighet att få 

uppehållstillstånd i Sverige. Den tyska sändaren uttrycker inte samma sak.  

Slutligen stärker även min analys av platsomständigheterna denna skillnad mellan de båda broschyrerna. 

Medan den tyska sändaren genom lokalisering inte enbart avgränsar barnen från deras hemländer utan också 

från andra Dublinländer, upprättar den svenska sändaren genom extension en koppling mellan Sverige och 

de länder barnen tidigare har passerat vilket kan upplevas som ett hot för flyktingbarnen. De avsedda 

mottagarna förstår av SV:s ideationella beskrivning att de kan bli tvungna att lämna Sverige. TY framställer 

det däremot som mer angeläget att barnen får stanna i Tyskland.  

5.2 Sändarnas skiftande relationer till ensamkommande flyktingbarn  

Den interpersonella analysen fäste avseende vid hur broschyrernas sändare kommunicerar med sina avsedda 

mottagare. Broschyrernas hypotetiska ensamkommande flyktingbarn visade sig stå i ständig relation till 

mottagarländernas statliga företrädare. Interpersonellt skapades relationer, medan broschyrerna ideationellt 

återskapade erfarenheter om barnen. Jag fann såväl kvantitativt som kvalitativt att skillnaderna mellan TY 

och SV överväger vilket antyder att även de utgivande institutionernas interpersonella samspel med 

flyktingbarnen är olika.  

Ensamkommande flyktingbarn i SV är kvantitativt hänvisade till sina statliga företrädare. En analys av 

det totala antalet språkhandlingar pekade på att flyktingbarn och statliga företrädare ingick i det så kallade 

moduselementet (subjekt och predikat). De svenska statliga företrädarna uppträder dock oftare i 

subjektsposition än vad barnen gör. Detta betyder, menar jag, att de statliga företrädarna får genom deras 

grammatiskt centrala position även semantiskt en betydande ställning för barnen. Flyktingbarnen ges 

information om svenska förhållanden av företrädarna.  

I TY är det dock barnen som i de flesta språkhandlingarna ingår i moduselementet. Den tyska sändaren 

beskriver sålunda barnens första tid i Tyskland som inte lika beroende av statliga företrädare som den 

svenska sändaren gör.  

En närmare blick på de olika språkhandlingar som barnen tilldelades i SV och i TY förstärkte skillnaden 

mellan broschyrerna. I båda broschyrerna lät sändarna barnen ställa frågor som utförligt besvarades med 

påståenden. De hypotetiska flyktingbarnen i TY krävde information om sig själva, medan de hypotetiska 

barnen i SV krävde framför allt information om asylprocessen. De tyska barnens frågor kännetecknas av 

önskan att få omedelbara behov uppfyllda, t.ex. genom fungerande sociala nätverk, stöd och trygghet. 

Därför ges i TY genom påståendesatser lösningsförslag som handlar om att säkra barnens fysiska och 

psykiska hälsa. De tyska statliga företrädarna får här rollen som förtroliga kontakter i och med att de också 

hjälper barnen med problem som inte direkt rör asylprocessen. I SV informerar istället de statliga 

företrädarna genom påståenden om asylprocessen och försöker på detta sätt vägleda barnen genom den 

byråkratiska processen.  

Språkhandlingar som erbjudanden och uppmaningar visar dock på motsatta resultat. Här kan man se att TY 

rekommenderar barnen att noga överväga om de ska söka asyl eller inte. SV däremot uppmuntrar barnen 

att uppfylla sina omedelbara behov. Samma relation mellan barnen och statliga företrädare som i de 

informationsbetonande språkhandlingarna kvarstår emellertid även här – I TY uppfattas ansvariga enheter 

för asylfrågor som ett hot för barnen, och i SV förekommer inga statliga företrädare i handlingsbetonande 

språkhandlingar.    

Även i sådana satser där statliga företrädare är i subjekt finner vi liknande skillnader i det interpersonella 

samspelet mellan de hypotetiska flyktingbarnen och de statliga företrädarna. TY betonar att flyktingbarnen 

behöver kontakt med statliga enheter som arbetar med barn- och ungdomsfrågor. I SV är det just de statliga 

företrädarna som behandlar asylfrågor som är viktiga. Medan flyktingbarn och tyska statliga företrädare 
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ömsesidigt hänvisas till varandra finns det en tydlig obalans i SV. Centralt påverkas flyktingbarnens status 

som asylsökande av deras rättigheter som barn i SV. Statliga företrädare bestämmer även över barnens 

omedelbara livsvillkor, medan i TY betonas istället företrädarnas skyldigheter mot barnen. Hierarkierna 

uppfattas sålunda som mer horisontella i TY då inflytandet på och ansvaret för varandra är mer jämt 

fördelade än i SV.   

 

Min analys av hur broschyrerna använde de fyra grundläggande språkhandlingarna gav inblick i hur sändarna 

upprättade skiftande hierarkier mellan flyktingbarn och statliga företrädare. I den interpersonella analysen 

granskade jag även modulerade satser som åsyftar ensamkommande flyktingbarn.  

Analysen visade att båda sändarna framför allt använde obligation för att modifiera barnens handlingar. 

Detta indikerar att en extern instans antingen stötte barnen (genom att ge tillåtelse eller rekommendera) 

alternativt begränsade dem (genom förpliktelser och förbud). De olika obligationstyperna skiljde sig inte 

speciellt åt kvantitativt sett mellan TY och SV. Framför allt var båda sändarna angelägna om att framhålla 

vad som var tillåtet för barnen. Kvalitativt visade dock analysen på utpräglade hierarkier mellan flyktingbarn 

och statliga företrädare i SV, men inte i TY.  

Den svenska sändaren betonar tillåtelser när det handlar om att ensamkommande flyktingbarn har samma 

rättigheter som andra barn, vilket också den tyska sändaren gör. Dock lade den tyska sändaren även till 

tillåtelser om särskilda rättigheter för flyktingbarnen. TY visar sig således medveten om flyktingbarnens 

exceptionella situation, något som inte verkar vara fallet i SV. Enligt min uppfattning behöver barn utan 

tillgängliga vårdnadshavare i ett främmande land efter en besvärlig flyktresa mer stöd än barn som växer 

upp med sina föräldrar i det egna hemlandet. Detta fick de alltså i TY men inte i SV.  

Också i sändarnas rekommendationer till barnen finner vi skillnader mellan SV och TY. Den tyska sändaren 

är mån om att redogöra för att barnen kan finna stöd hos både icke-statliga organisationer och statliga 

enheter, däremot utelämnar den svenska sändaren statliga enheter som tillgängliga kontakter. Detta bör 

tolkas som att de ensamkommande flyktingbarnen i TY har en större möjlighet att övervinna sådana 

svårigheter som de behöver hjälp för att klara av.   

Genom förpliktelser exemplifierar den tyska sändaren vilka skäl som är avgörande för att barnen ska kunna 

få uppehållstillstånd. Sådana skäl anger den svenska sändaren sällan. Detta betyder att flyktingbarnen i TY 

kan öka sin möjlighet till att beviljas uppehållstillstånd när de vet vad som förväntas av dem. Detta bör också 

innebära att flyktingbarnen i Tyskland är mer beredda att uppfylla förpliktelserna. För barnen i SV blir det 

istället oklart vem eller vad som avgör barnens öde. Detta skapar sannolikt en osäkerhet hos SV:s mottagare, 

eftersom barnen framställs som särskilt beroende av och hänvisade till statliga företrädares välvilja.   

Genom den mest inskränkande obligationstypen, förbud, berättar den tyska sändaren att barnen t.ex. inte 

får åka buss eller tåg utan giltig biljett. De ensamkommande flyktingbarnen förbjuds sålunda inte något som 

inte andra människor, oavsett nationalitet, ålder etc. förbjuds. En annan styrka i TY är att sändaren är mån 

om att inte framställa sig som den enda tillgängliga informationskällan. Även barnens gode man kan förklara 

vad som är förbjudet. Detta skapar enligt mig en trygghet för barnen eftersom barnen förstår att det finns 

fler möjligheter att få hjälp med att tolka restriktioner i det nya landet. I SV är emellertid förbud oftast 

absoluta, odiskutabla och rör barnens önskan om att få stanna i Sverige. Inga stödjande kontakter i samband 

med nämnda förbud delges, tvärtom betonas att barnen förlorar sina offentliga biträden om de får avslag 

på ansökan om uppehållstillstånd. Närmare förklaringar utelämnas.  

Bristande förklarningar och motivation är även en framträdande svaghet i SV:s moduleringstyp som 

betonar barnens egna möjligheter fastän sådana kvantitativt förekommer ungefär lika ofta i båda broschyrerna. 

Den tyska sändaren betonar barnens möjlighet till kommunikation och betydelsen av sociala kontakter. 

Detta gör även den svenska sändaren. Dock, medan TY är angelägen om att underrätta barnen vem som är 

den ansvariga statliga kontakten är sådan information utelämnad i SV. Den tyska sändaren är dessutom noga 

med att exemplifiera möjliga samtalsämnen, t.ex. svårigheter eller bristande kontakt med offentliga biträden. 
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Detta sker i betydligt mindre utsträckning i SV. Enligt mig minskar därför sannolikheten att de avsedda 

mottagarna i slutändan faktiskt förmår att utnyttja sina möjligheter.  

Även flyktingbarnens vilja, framhävd genom moduleringstypen villighet, visar samband med god 

kommunikation. Barnen i TY uppmuntras till att kommunicera sina önskningar för att kunna få dem 

uppfyllda. SV framställer däremot det offentliga samtalet som självändamål då barnens vilja består i deras 

rätt att föra sin egen talan. Återigen utelämnar den svenska sändaren möjliga skäl för flyktingbarnens vilja 

att få till ett samtal. En sådan exemplifiering hade, enligt mig, varit avgörande för att skapa tilltro till barnens 

om deras nya omgivning och deras möjlighet att ta kontakter i detta. Den tyska sändaren illustrerar emellertid 

sådana av barnens önskningar som måste kommuniceras för att komma fram. Enligt mig är det t.ex. av 

största vikt för flyktingbarnens integrering i det nya samhället att barnen kan bygga upp sociala nätverk.  

 

Den kvantitativa analysen av statliga företrädares modulerade handlingar visade att de i båda broschyrerna 

övervägande modifierades genom obligation, närmare bestämt innehöll de inskränkningar som förpliktelser och 

förbud. Siffrorna indikerade att de statliga företrädarna tilldelades en underordnad roll gentemot barnen.  

I TY lyftes barnens rättigheter fram och blev till förpliktelser för de statliga företrädarna. I SV kunde 

man istället ana motsatsen. Här markeras att de verkställande myndigheternas främsta uppgift är att fatta 

beslut och upprätthålla lag och ordning. Detta satte förpliktelser på barnen och inskränkte deras rättigheter. 

Drastiskt kunde detta tolkas som att de svenska statliga företrädares skyldighet är att utvisa 

ensamkommande flyktingbarn om de belastar det svenska samhället. SV befästade därmed de ojämlika 

maktförhållandena mellan asylsökande barn och statliga enheter.    

Dock innehöll de svenska statliga företrädarnas modulerade handlingar i SFG-termer färre så kallade 

möjligheter jämfört med de tyska, vilket rent kvantitativt motsäger mer vertikala hierarkier i SV. Fler genom 

möjlighet modulerade handlingar i TY indikerade istället att de tyska statliga företrädarna skulle ges mer makt 

över barnen.  

När jag sedan kvalitativt granskade dessa handlingar fann jag den tydliga maktobalansen i SV bekräftad. 

De statliga företrädarnas möjligheter i TY tolkas som att myndigheterna erbjuder barnen något, t.ex. att 

komma i kontakt med deras familjer. Möjligheterna utgör inte ett hot mot deras önskan att få 

uppehållstillstånd. Däremot mötte barnen hos de svenska statliga företrädarnas genom möjlighet modulerade 

handlingar tydligt rådande ojämlika maktförhållanden. Fastän det är de svenska statliga företrädarnas uppgift 

att leda barnens asylprocess kan de agera vilket gör deras handlingar villkorliga och opåverkbara. De tyska 

statliga företrädarna låter istället barnen acceptera eller avvisa sådana möjligheter. 

Denna tolkning bekräftas även genom min kvalitativa analys av moduleringstypen villighet. Villighet 

används uteslutande i samband med svenska statliga företrädare. I SV var de statliga företrädarnas 

handlingar modifierade på ett sätt som visade statens vilja, medan detta inte förekommer i TY. Handlingar 

som stod i direkt samband med barnens ansökan om asyl blev endast verkliga om en statlig företrädare ville 

det i SV. Om handlingarna inte blev av förstod flyktingbarnen att de kunde få avslag på sin ansökan. Enligt 

mig beskriver sålunda SV det som att de svenska statliga företrädarnas vilja (som borde representera statens 

objektiva vilja) gör så att situationen för barnen blir osäker och svårgenomskinlig. Ingen information om 

vad det är som är avgörande för de statliga företrädarnas vilja anges i broschyren, vare sig om det är positiv 

eller negativ information. Oklart är även om broschyren menar att barnen har möjlighet att influera de 

svenska statliga företrädarnas vilja, samt om det verkligen finns objektiva skäl för deras beslut. Särskilt att 

de svenska statliga företrädarnas grammatiska villighetsmarkörer oftast var en del av konditionala bisatser 

förstärker intrycket att barnens uppehållstillstånd berodde på de statliga enheternas subjektiva tyckande.  
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5.3 Sammanfattning av studiens huvudresultat 

Man kan säga att båda broschyrernas sändare tydligare framträder interpersonellt än vad de gör ideationellt 

då de aktivt konstruerar relationer istället för att mer passivt rekonstruera förväntningar. Uppsatsens delstudier 

har visat att broschyrerna interpersonellt skiljer sig åt mer än vad den ideationella analysen visade.  Det är 

framför allt de interpersonella resultaten som pekar ut skillnader mellan TY och SV, och dessa skillnader 

visar att båda de utgivande institutionerna upprättar skiftande relationer till ensamkommande flyktingbarn, 

trots att de, som nämnts, har liknande erfarenheter. Barnens rättigheter är i båda länderna lagligt garanterade, 

och ett antal icke-statliga organisationer kontrollerar att rättigheterna faktiskt tillämpas. Däremot kan det 

statliga intresset antas vara kluvet. 

I synnerhet min interpersonella analys kartlade en tydlig maktobalans i SV där jag fann utpräglade, 

vertikala hierarkier mellan flyktingbarnen och svenska statliga företrädare. De ensamkommande 

flyktingbarnen i Sverige är på olika sätt hela tiden hänvisade till statliga myndigheter. Sådana maktobalanser 

saknas i TY som istället låter flyktingbarn och statliga företrädare interpersonellt samspela utifrån platta 

strukturer och horisontala hierarkier. 

Enligt mig beror de avgörande skillnaderna mellan de båda broschyrerna just på att SV:s sändare är 

Migrationsverket, dvs. en statlig enhet underställd svensk lagstiftning och ansvarig för migration till Sverige, 

medan TY:s sändare är en icke-statlig organisation som kämpar för ensamkommande flyktingbarns 

rättigheter, BumF. SV:s relation till de ensamkommande flyktingbarnen uppfattar jag som ambivalent, TY 

däremot tar oinskränkt parti för sina avsedda mottagare.  

I SV är hotet att barnen kan bli utvisade hela tiden underliggande eftersom Migrationsverkets uppgift 

även består av att verkställa lagen om asylrätt. Detta betyder att den svenska sändaren inte ovillkorligt 

identifierar sig med flyktingbarnen och deras rättigheter. Istället kan det antas vara i Migrationsverkets 

intresse att visa auktoritet gentemot de ensamkommande flyktingbarnen, och sålunda vara tydlig med att de 

kan bli utvisade från Sverige. Migrationsverket ger en tämligen pessimistisk, men dock samtidigt realistisk 

bild av de förhållanden som flyktingbarn möter under deras första tid i mottagarländerna. Möjligheten att 

de inte får stanna i mottagarlandet förskönas inte. Istället förbereds barnen på ett eventuellt negativt beslut.  

Den tyska sändaren är däremot en tredje instans som står vid barnens sida, både i deras nuvarande liv 

och i framtiden, och nämner inte risken med utvisning lika tydligt. BumF är angelägen om att tona ner 

befintliga hierarkier mellan flyktingbarnen och statliga företrädare. Syftet är att optimistiskt öka barnens 

tilltro till sin egen förmåga. Då barnen vågar knyta sociala kontakter, hävda sina rättigheter och tro på 

möjligheten att bygga en framtid i Tyskland, förstår mottagaren att även sannolikheten höjs att de i slutändan 

kommer att lyckas med att få ett positivt besked om asyl.  

Båda sändarnas syfte är att vägleda och rådgiva de ensamkommande flyktingbarnen under sin första tid 

i mottagarländerna. De avsedda mottagarna ska informeras om sina rättigheter och stödjas att hävda dem 

för att i slutändan kunna få beviljat uppehållstillstånd. Utifrån mina resultat menar jag dock att sannolikheten 

är större att TY uppnår sitt syfte och lyckas med detta.  
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6 Schlussdiskussion 

In der vorliegenden Arbeit wurden zwei aktuelle, offizielle Informationsbroschüren für unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge untersucht – eine schwedische und eine deutsche. Ziel war es herauszufinden, 

wie die Sender ihre gedachten Empfänger beschreiben und anreden. Als wichtige Inspirationsquelle 

fungierte Umberto Eco, der konstatiert, dass implizite Modellsender Anhaltspunkte dafür geben, wie Texte 

zu lesen sind (s. z.B. 1979, 1984a und 1994). Die Broschüren realisieren Bedeutung und konstruieren 

Modelleser – hypothetische unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Da Flüchtlingskinder in ständigem 

Kontakt zu staatlichen Vertretern der Empfängerländer stehen, schaffen die Broschüren gleichsam eine 

Beziehung zwischen beiden Parteien, die Bedeutung für die Anrede der Flüchtlingskinder hat. 

Die Studie gründet sich auf der anthropologisch ausgerichteten Sprach- und Kontexttheorie Systemisch-

Funktionale Grammatik (SFG), die sich eignet, wenn Texte als Realisierungen sozialer Bedeutungen in 

spezifischen, umgebenden Situationskontexten analysiert werden sollen (s. Abschnitt 2.1.2). In den 

Broschüren spiegeln sich die beiden situationskontextuellen Aspekte Feld und Tenor vor allem in den 

ideationellen und interpersonellen Metafunktionen wider. Um aufzudecken, wie die Modellsender ihre 

Modellleser konstruieren, wurden für beide Metafunktionen SFG:s satzgrammatische Analysewerkszeuge 

angewandt.  

Die folgende Schlussdiskussion konzentriert sich auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der 

deutschen und der schwedischen Broschüre. Diese werden deutlich, wenn man übergreifend die Ergebnisse 

vergleicht, die die Analyse des Feldes (s Abschnitt 4.1) und Tenors (s. Abschnitt 4.2) beider Broschüren 

aufzeigten. Folglich soll in diesem 5. Kapitel die fünfte und letzte Teilfrage des Aufsatzes diskutiert werden 

– Die fünfte Teilfrage handelt von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, die sich in beide Broschüren 

erkennen lassen, wenn man die Ergebnisse der vorhergehenden vier Teiluntersuchungen miteinander 

vergleicht.   

6.1 Ähnliche Erfahrungen der Sender mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen  

Die ideationelle Analyse gibt Aufschluss über die früheren Erfahrungen der Sender mit unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlingen und darüber, wie diese in den Broschüren rekonstruiert wurden. Es ließen sich 

quantitative Gemeinsamkeiten zwischen der deutschen und der schwedischen Broschüre erkennen, die 

andeuteten, dass auch die Erwartungen der herausgebenden Institutionen an die Flüchtlingskinder einander 

glichen.  

In allen Satztypen waren Handlungen gegenwärtig, die mit den Asylanliegen der Kinder in 

Zusammenhang standen. Die Handlungen kennzeichneten sich durch materielle Prozesse, oftmals initiiert 

von Flüchtlingskindern oder staatlichen Vertretern, d.h. beiden Parteien wurde häufig die Rolle des Akteurs 

zuteil. Dies zeigt auf, dass die Sender das Geschehen so beschreiben, als würden beide Parteien gemeinsam 

den Asylprozess vorantreiben. Die erste Zeit der Kinder im jeweiligen Empfängerland wird als veränderlich 

und dynamisch wahrgenommen und genutzt, um die Kinder in die deutsche beziehungsweise schwedische 

Gesellschaft zu integrieren. Die eigene Handlungskraft der Kinder wird betont, was darauf hindeutet, dass 

die Sender der Broschüren besonders der eigenen Kompetenz der Kinder Aufmerksamkeit schenken, und 

dies ist keineswegs als selbstverständlich zu betrachten. Die Betonung des Materiellen deutet auf ein 

Bewusstsein bei den Sender hin, dass den Kindern früher gewöhnlich solche Rechte nicht zustanden, auch 

wenn dies lediglich implizit hervorgeht. Die Broschüren grenzen sich folglich von den Herkunftsländern 

der Kinder ab.  

Die Abgrenzung von den Herkunftsländern der Flüchtlingskinder wird verstärkt durch die 

Umstandsanalyse, welche verdeutlichte, dass Platz- und Zeitumstände Prozesse spatial und temporal 

lokalisierten. Anstatt zwischen dem früheren Leben der Kinder in ihren Heimatländern, ihrem 
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gegenwärtigen Dasein in den Empfängerländern und ihrem ungewissen zukünftigen Leben eine Verbindung 

herzustellen, wurde eine deutliche Kluft geschaffen. Die Sender verorteten die gedachten Empfänger nicht 

geographisch, wenn von der Zukunft die Rede war, da es unsicher ist, wo sich die Kinder dann befinden 

werden.  

 Die Unsicherheit, die von den Broschüren ausgeht, beruht auch auf zahlreichen Bedingungen, was eine 

Analyse von Nebensätzen aufdeckt. Sowohl in der deutschen als auch in der schwedischen Broschüre stellen 

adverbiale Nebensätze die am häufigsten vorkommende untergeordnete Satzart dar. Eine weitere 

Unterteilung in verschiedene adverbiale Nebensatzarten zeigte auf, dass die am häufigsten vorkommende 

adverbiale  Nebensatzart in beiden Broschüren konditionale Nebensätze waren. Sie geben also verschiedene 

Bedingungen an, die die Kinder erfüllen müssen, damit sie ihre Rechte einfordern können und ihnen 

schließlich die Aufenthaltsgenehmigung bewilligt wird.    

Untersucht man die Prozesse in konditionalen Nebensätzen, stellt man fest, dass diese gewöhnlich 

materiell vor relational sind. Ein denkbarer Anlass hierfür ist, dass die Broschüren als Ratgeber fungieren 

und den Kindern folglich praktische Wegweiser in ihrer ersten Zeit in den Empfängerländern sein sollen. 

Akteure in den materiellen Prozessen konditionaler Nebensätze waren gewöhnlich hypothetische 

Flüchtlingskinder. Somit ist es Aufgabe der Kinder, sich bereitwillig geltenden Anforderungen zu stellen. 

Falls die Kinder die Herausforderungen annehmen, vor die sie gestellt werden, können sie gemäß den 

Broschüren aktiv dazu beitragen, ihr neues Leben zu gestalten. Die Kinder verstehen, dass es weiterhin 

einen räumlichen Zusammenhang zwischen ihrem gegenwärtigen und ihrem zukünftigen Aufenthaltsort 

geben wird. Sie müssen also selbst agieren, um ihr Schlussziel – Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland 

oder in Schweden – zu erreichen.  

Ein weiteres interessantes Resultat, das die Analyse aufzeigte ist, dass, obwohl beide Broschüren 

quantitativ überwiegend Gemeinsamkeiten aufweisen, auch quantitative Unterschiede bestehen. Diese 

werden vor allem in den Teilnehmerrollen deutlich, die Flüchtlingskindern beziehungsweise ihren 

staatlichen Vertretern in den Prozessen der Broschüren zugeschrieben  werden. Den staatlichen Vertretern 

kommt in der schwedischen Broschüre eine wesentlich größere Bedeutung zu, da diese dort generell über 

mehr Teilnehmerrollen verfügen, als in der deutschen Broschüre.  

Die schwedischen staatlichen Vertreter treten darüber hinaus häufiger als Erstteilnehmer auf, was zu 

Folge hat, dass die schwedische Broschüre den Kindern weniger Raum gibt. Die Kinder geraten so in eine 

Abhängigkeit zu ihrem staatlichen Gegenpart.  

Beide Sender beschreiben neue Schritte im Asylprozess als eine Folge aufeinander aufbauender  

materieller Prozesse. Vor allem die Erstteilnehmerrolle Akteur in diesen Prozessen ist bemerkenswert, da 

die Kinder auf ihre staatlichen Vertreter angewiesen sind, sobald diese als Akteure auftreten. Dennoch 

gründet sich das Fortschreiten des Asylprozesses in der schwedischen Broschüre in geringerem Maße als in 

der deutschen Broschüre auf materielle Prozesse, die die Kinder selbst initiierten. Folglich sind die Kinder 

gezwungen, darauf zu hoffen, dass schwedische staatliche Vertreter in der Rolle als Akteure tatsächlich bereit 

sind, die Ermittlung der Asylanliegen weiter voranzutreiben.   

Auch die Tatsache, dass Flüchtlingskinder in der Rolle als Akteur seltener staatliche Vertreter als Ziel 

haben, kann hierarchisch interpretiert werden. Die Kinder bekommen dadurch semantisch weniger 

Möglichkeiten, mit den staatlichen Vertretern Kontakt aufzunehmen. Die schwedische Broschüre deutet 

folglich an, dass der Einfluss der Kinder auf die Vertreter gering ist –  Dies, obwohl in der Realität eine feste 

Verbindung zwischen den Flüchtlingskindern und den staatlichen Vertretern besteht. Der Asylprozess 

fordert unweigerlich Interaktion zwischen den Asylsuchenden und ihren Vertretern.  

Auch wäre eine beständige Beziehung der Kinder zu ihren staatlichen Vertretern wünschenswert. In 

SFG-Termen bedeutete dies, dass das Verhältnis zwischen beiden Parteien realisiert wird durch relationale 

Prozesse mit Kindern in der Erstteilnehmerrolle (Träger) und staatlichen Vertretern als deren 

Zweitteilnehmer (Attribute). Dies war jedoch in der schwedischen Broschüre nicht der Fall. Ausschließlich 

die deutsche Broschüre garantierte den Kindern rechtlich staatliche Vertreter und das, obwohl die deutsche 
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Broschüre den Kindern die Möglichkeit offenhielt, kein Asyl zu beantragen, wenn das nicht ihr Wunsch war 

(und in diesem Falle bräuchten sie keine staatlichen Vertreter).   

 

Unterschiede zwischen den ideationellen Erwartungen beider Sender an die Kinder traten noch deutlicher 

hervor, als die Prozesse, Teilnehmer und Umstände qualitativ analysiert wurden. Der deutsche Sender 

fokussiert das unmittelbare Bedürfnis der Kinder, Kontakt zu Gleichaltrigen und Verwandten zu 

bekommen, während der schwedische Sender den Wunsch der Kinder betont, zukünftig in Schweden zu 

bleiben. Dies zeigt sich deutlich im Ziel der Kinder, wenn sie als Akteure in materiellen Prozessen auftreten. 

Die Ergebnisse verdeutlichten, dass die deutsche Broschüre den Kindern mehr Zutrauen in die eigene 

Handlungskraft gab, da sie die Kinder zu eigenen Handlungen motiviert, die unmittelbar zu positiven 

Veränderungen führen. Ein Risiko ist jedoch, dass der deutsche Sender den Fokus von der Asylermittlung 

nimmt, da die materiellen Handlungen der Kinder oftmals nicht direkt im Zusammenhang mit deren 

Asylprozess standen. Dies könnte zur Folge haben, dass die Möglichkeit der Kinder, tatsächlich eine 

Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, verringert wird.   

Die Fokussierung auf den Asylprozess der Kinder ist hingegen als Stärke der schwedischen Broschüre 

zu betrachten. Je mehr Handlungen der Kinder auf ihre Asylanliegen ausgerichtet sind, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass die Handlungen schließlich zu einem positiven Bescheid im Asylprozess führen. 

Jedoch kann dies auch als ein Problem angesehen werden. Vorbeugendes und vorausschauendes Denken 

der physischen Flüchtlingskinder ist Voraussetzung dafür, dass diese dem Vorbild der hypothetischen 

Flüchtlingskinder folgen. Für die physischen Flüchtlingskinder ist es möglicherweise schwer, die 

Ambitionen der hypothetischen Flüchtlingskinder zu verwirklichen, gerade weil diese Ambitionen ein hohes 

Maß an Langsichtigkeit voraussetzen. Deshalb ist die Möglichkeit, sich mit den hypothetischen 

Flüchtlingskindern zu identifizieren, für die gedachten Empfänger der schwedischen Broschüre als geringer 

einzustufen.  

Auch durch relationale Prozesse  verstärkt der Sender der schwedischen Broschüre die Distanz zu seinen 

Empfängern. Faktische, unveränderlich geltende Verhältnisse, u.a. juristische wie beispielsweise die Dublin-

Verordnung werden zu einer Bedrohung für die Hoffnung der Kinder, in Schweden eine 

Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Der deutsche Sender drückt dies nicht aus.  

Schließlich stärkt auch die Analyse von Platzumständen Unterschiede zwischen beiden Broschüren. 

Während der deutsche Sender die Kinder durch Lokalisierung nicht nur von ihren Heimatländern, sondern 

auch von anderen Dublin-Staaten abgrenzt, stellt der schwedische Sender durch Extension eine Verbindung 

zwischen Schweden und den Ländern her, die die Kinder bei der Reise passierten. Diese Verbindung kann 

als eine Bedrohung für die Flüchtlingskinder aufgefasst werden. Die gedachten Empfänger verstehen durch 

die ideationelle Beschreibung der schwedischen Broschüre,  dass sie gezwungen werden können, Schweden 

zu verlassen. Die deutsche Broschüre ist in höherem Maße darum bemüht zu vermitteln, dass die Kinder 

tatsächlich konstant in Deutschland bleiben dürfen.   

6.2 Unterschiedliche Beziehungen der Sender zu unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen 

Die interpersonelle Analyse legte Fokus darauf, wie die Sender der Broschüren mit ihren gedachten 

Empfängern kommunizieren. Es zeigte sich, dass die hypothetischen unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlinge in ständiger Beziehung zu den staatlichen Vertretern der Empfängerländer standen. 

Interpersonell wurden Beziehungen konstruiert, während die Broschüren ideationell Erfahrungen mit 

Flüchtlingskindern rekonstruierten. Sowohl quantitativ als auch qualitativ überwogen Unterschiede zwischen 

der deutschen und der schwedischen Broschüre, was andeutet, dass sich auch das interpersonelle 

Zusammenspiel der herausgebenden Institutionen mit den Flüchtlingskindern voneinander unterscheidet.     
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Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der schwedischen Broschüre sind quantitativ auf ihre 

staatlichen Vertreter angewiesen. Eine Analyse der totalen Anzahl von Sprachhandlungen verdeutlichte, 

dass sowohl Flüchtlingskinder als auch staatliche Vertreter in das so genannte Moduselement (Subjekt und 

Prädikat) eingingen. Die schwedischen staatlichen Vertreter treten jedoch häufiger in Subjektposition auf, 

als die Kinder. Dies hat zur Folge, dass staatlichen Vertreter durch ihre grammatikalisch zentrale Position 

auch semantisch eine bedeutende Stellung für die Kinder einnehmen. Den Flüchtlingskindern wird 

Information über schwedische Verhältnisse von den staatlichen Vertretern gegeben.  

In der deutschen Broschüre sind es hingegen Kinder, die als Subjekt in den meisten Sprachhandlungen 

eingehen. Der deutsche Sender beschreibt die erste Zeit der Kinder in Deutschland folglich als weniger 

abhängig von staatlichen Vertretern als der schwedische Sender. 

Ein näherer Blick auf die unterschiedlichen Sprachhandlungen, die den Kindern in beiden Broschüren 

zukam, verstärkte den Unterschied zwischen den Broschüren. In beiden Broschüren ließen die Sender die 

Kinder Fragen stellen, die ausführlich mit Aussagesätzen beantwortet wurden. Die hypothetischen 

Flüchtlingskinder in der deutschen Broschüre forderten Information über sich selbst, während die 

hypothetischen Kinder in der schwedischen Broschüre vor allem nach Information über den Asylprozess 

verlangten. Die Fragen der deutschen Kinder sind gekennzeichnet durch den Wunsch, die unmittelbaren 

Bedürfnisse gestillt zu bekommen, z.B. das nach funktionierenden sozialen Netzwerken oder nach 

Unterstützung und Sicherheit. Infolge dessen gibt der deutsche Sender in Aussagesätzen 

Lösungsvorschläge, die auf die Sicherung der physischen und psychischen Gesundheit der Kinder abzielen. 

Deutschen staatlichen Vertretern wird hierbei die Rolle vertraulicher Kontakte zuteil, die Kindern auch bei 

Problemen helfen, die nicht in direktem Zusammenhang mit  dem Asylprozess stehen. In der schwedischen 

Broschüre informieren staatliche Vertreter hingegen in Aussagesätzen beinahe ausschließlich über das 

Asylverfahren, und versuchen auf diese Weise die Kinder durch den bürokratischen Prozess zu leiten.     

Sprachhandlungen wie Angebote und Aufforderungen indizieren jedoch gegensätzliche Resultate. Hier wird 

deutlich, dass die deutsche Broschüre den Kindern empfiehlt, genau zu überlegen, ob sie Asyl beantragen 

möchten oder nicht. Die schwedische Broschüre ermutigt die Kinder hingegen, ihre unmittelbaren 

Bedürfnisse zu erfüllen. Dennoch, die Beziehung zwischen Flüchtlingskindern und ihren staatlichen 

Vertretern bleibt so bestehen,  wie sie in den informationsbetonenden Sprachhandlungen Aussage und Frage 

errichtet wurde – In der deutschen Broschüre werden die für Asylfragen zuständigen Einheiten als eine 

Bedrohung aufgefasst, und in der schwedischen Broschüre kommen keine staatlichen Vertreter in 

handlungsbetonenden Sprachhandlungen vor.  

Auch in Sätzen, in denen staatliche Vertreter Subjektposition einnehmen, lassen sich vergleichbare 

Unterschiede im interpersonellen Zusammenspiel zwischen hypothetischen Flüchtlingskindern und 

staatlichen Vertretern erkennen. Die deutsche Broschüre betont, dass die Flüchtlingskinder Kontakt zu 

staatlichen Einheiten benötigen, die speziell für Kinder- und Jugendfragen zuständig sind. In der 

schwedischen Broschüre wird hingegen den staatlichen Einheiten, die Asylfragen behandeln, eine zentrale 

Aufgabe zugeschrieben. Während Flüchtlingskinder und deutsche staatliche Vertreter gegenseitig 

aufeinander angewiesen sind, zeichnet die schwedische Broschüre ein deutliches Ungleichgewicht zwischen 

beiden Parteien. Schwedische staatliche Vertreter bestimmen über die unmittelbaren Lebensbedingungen 

der Kinder, während in der deutschen Broschüre Verpflichtungen der staatlichen Vertreter gegenüber den 

Kindern betont werden. Vorherrschende Hierarchien sind in der deutschen Broschüre folglich als eher 

horizontal aufzufassen, da der Einfluss auf und die Verantwortung für einander ausgeglichener verteilt ist 

als in der schwedischen Broschüre.  

 

Die Analyse, die sich damit beschäftigt, wie die Broschüren die vier grundlegenden Sprachhandlungen 

anwandten, gab einen ersten Einblick in die abweichenden Hierarchien zwischen Flüchtlingskindern und 

staatlichen Vertretern, die in beiden Broschüren konstruiert werden. In der interpersonellen Analyse wurden 

jedoch auch modulierte Sätze untersucht, die sich auf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge beziehen.  
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Es zeigte sich, dass beide Sender vor allem Obligation anwandten, um die Handlungen der Kinder zu 

modifizieren. Dies indiziert, dass eine externe Instanz die Kinder entweder unterstützte (durch Erlaubnisse 

oder Empfehlungen), oder sie  einschränkte (durch Verpflichtungen und Verbote). Die verschiedenen 

Obligationstypen unterschieden sich quantitativ nicht nennenswert zwischen der schwedischen und der 

deutschen Broschüre. Vor allem waren beide Sender darum bemüht, das hervorzuheben, was den Kindern 

erlaubt war. Qualitativ zeigte die Analyse jedoch ausgeprägte Hierarchien zwischen Flüchtlingskindern und 

staatlichen Vertretern in der schwedischen Broschüre auf, nicht jedoch in der deutschen.  

Der schwedische Sender betont Erlaubnisse, wenn es darum geht, dass unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge dieselben Rechte haben wie andere Kinder. Dies gilt auch für den deutschen Sender. Jedoch 

fügte der deutsche Sender Erlaubnisse über besondere Rechte der Flüchtlingskinder hinzu. Die deutsche 

Broschüre zeigt sich folglich der außergewöhnlichen Situation der Flüchtlingskinder bewusst, was in der 

schwedischen Broschüre nicht der Fall ist. Meiner Meinung nach brauchen Kinder ohne zugängliche 

Erziehungsberechtigte in einem fremden Land nach einer beschwerlichen Fluchtreise mehr Unterstützung 

als Kinder, die bei ihren Eltern im eigenen Heimatland aufwachsen. Diese bekamen sie also in der deutschen, 

nicht jedoch in der schwedischen Broschüre.   

Auch in den Empfehlungen der Sender an die Kinder gibt es Unterscheide zwischen beiden Broschüren. 

Der deutsche Sender ist bemüht, darüber zu berichten, dass die Kinder Unterstützung bei sowohl nicht-

staatlichen Organisationen als auch staatlichen Einheiten bekommen können. Der schwedische Sender 

übergeht hingegen staatliche Einheiten als zugängliche Kontakte. Folglich haben unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge in der deutschen Broschüre größere Möglichkeiten, Schwierigkeiten zu überwinden, bei deren 

Bewältigung sie auf Hilfe angewiesen sind.   

In Verpflichtungen exemplifiziert der deutsche Sender, welche Gründe ausschlaggebend dafür sind, dass 

die Kinder eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen können. Vergleichbare Gründe gibt der schwedische 

Sender selten an. Dies bedeutet, dass Flüchtlingskinder in der deutschen Broschüre ihre Chance erhöhen 

können, eine Aufenthaltserlaubnis zu erlangen, da sie wissen, was von ihnen erwartet wird. Es ist 

anzunehmen, dass dies ebenfalls zur Folge hat, dass Flüchtlingskinder in Deutschland eher bereits sind, ihre 

Verpflichtungen zu erfüllen. Für die Kinder in der schwedischen Broschüre ist hingegen unklar, wer oder 

was über ihr Schicksal bestimmt. Dieser Mangel an Information schafft Unsicherheit bei den Empfängern, 

vor allem auch, weil die Kinder als besonders abhängig vom Wohlwollen der staatlichen Vertreter präsentiert 

werden.  

In der meist begrenzenden Obligationsart, Verbot, drückt der deutsche Sender beispielsweise aus, dass 

die Flüchtlingskinder ohne gültigen Fahrschein nicht Bus oder Zug fahren dürfen Den unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlingen wird folglich nichts verboten, was nicht auch anderen Menschen, unabhängig 

von Nationalität, Alter, etc. verboten ist. Eine weitere Stärke in der deutschen Broschüre ist es, dass der 

Sender sich bemüht, sich nicht als einzige zugängliche Informationsquelle darzustellen. Auch der gesetzliche 

Betreuer kann den Kindern erklären, was verboten ist. Dies bietet den Kindern Sicherheit, da sie verstehen, 

dass es mehrere Möglichkeiten gibt, Hilfe dabei zu bekommen, die Restriktionen im neuen Land zu 

verstehen. In der schwedischen Broschüre sind Verbote hingegen häufig absolut, indiskutabel und 

gefährden den Wunsch der Kinder, in Schweden bleiben zu dürfen. Keinerlei unterstützende Kontakte im 

Zusammenhang mit den genannten Verboten werden mitgeteilt, hingegen wird betont, dass die Kinder 

ihren Rechtsbeistand verlieren, wenn ihr Antrag auf Aufenthaltsgenehmigung zurückgewiesen wird. Nähere 

Erklärungen werden nicht abgegeben.  

Mangelnde Erklärung und Motivation ist darüber hinaus eine deutliche Schwäche in der Modulierungsart 

der schwedischen Broschüre, die die eigenen Möglichkeiten der Kinder betont, obwohl diese quantitativ in 

beiden Broschüren ungefähr gleichhäufig vorkommt. Der deutsche Sender betont die Möglichkeit der 

Kommunikation und die Bedeutung sozialer Kontakte für Flüchtlingskinder. Dies tut auch der schwedische 

Sender. Dennoch, während die deutsche Broschüre sich darum bemüht, die Kinder darüber zu unterrichten, 

wer die zuständigen staatlichen Kontakte sind, wird eine vergleichbare Information in der schwedischen 
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Broschüre nicht gegeben. Der deutsche Sender achtet weiterhin darauf, mögliche Gesprächsthemen zu 

exemplifizieren, z.B. Schwierigkeiten oder mangenden Kontakt zum Rechtsbeistand. Auch dies geschieht 

in der schwedischen Broschüre in deutlich geringerem Ausmaß. Die Wahrscheinlichkeit, dass die gedachten 

Empfänger tatsächlich ihre Möglichkeiten zu nutzen vermögen, wird geschmälert.  

Auch der Wille der Flüchtlingskinder, hervorgehoben durch die Modulierungsart Willigkeit, verdeutlicht 

die Relevanz guter Kommunikation. In der deutschen Broschüre werden die Flüchtlingskinder dazu 

ermutigt, ihre Wünsche zu kommunizieren, um sie erfüllt zu bekommen. Die schwedische Broschüre stellt 

das öffentliche Gespräch hingegen als Selbstzweck dar, da der Wille der Kinder in deren Recht besteht, für 

sich selbst sprechen zu dürfen. Abermals übergeht der schwedische Sender denkbare Gründe für den Willen 

der Flüchtlingskinder, das Gespräch zu suchen. Eine solche Exemplifizierung wäre von zentraler Relevanz 

gewesen, um bei den Kindern das Vertrauen in ihre neue Umgebung zu fördern sowie auch ihre Möglichkeit, 

neue Kontakte darin zu knüpfen. Der deutsche Sender gibt hingegen Beispiele für denkbare Wünsche der 

Kinder, die kommuniziert werden müssen, um sie tatsächlich erfüllt zu bekommen. Meiner Meinung nach 

ist es für die Integration der Flüchtlingskinder in die neue Gesellschaft z.B. von größter Wichtigkeit, dass 

die Kinder soziale Netzwerke aufbauen können.  

 

Die quantitative Analyse der modulierten Handlungen der staatlichen Vertreter zeigte, dass diese in beiden 

Broschüren überwiegend durch Obligation modifiziert wurden, genauer genommen beinhalteten sie 

Einschränkungen wie Verpflichtungen und Verbote. Zahlen indizierten folglich, dass den staatlichen Vertretern 

gegenüber den Kindern eine untergeordnete Rolle zukam.  

In der deutschen Broschüre wurden auch tatsächlich die Rechte der Kinder hervorgehoben und zu 

Verpflichtungen für deren staatliche Vertreter. In der schwedischen Broschüre ließ sich jedoch das Gegenteil 

erahnen. Hier wird betont, dass die Hauptaufgabe exekutiver Behörden darin besteht, richtige 

Entscheidungen zu treffen, um Gesetz und Ordnung aufrecht zu erhalten. Dies führte zu Verpflichtungen für 

die Kinder und beschränkte deren Rechte. Drastisch konnten die Verpflichtungen der schwedischen 

staatlichen Vertreter darin bestehen, die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge auszuweisen, wenn diese 

eine Belastung für die schwedische Gesellschaft darstellten. Die schwedische Broschüre bekräftigt damit 

ungleiche Machtverhältnisse zwischen asylsuchenden Flüchtlingskindern und staatlichen Einheiten.   

Jedoch beinhalteten die modulierten Handlungen der schwedischen staatlichen Vertreter in SFG-

Termen weniger so genannte Möglichkeiten, verglichen mit den deutschen, was rein quantitativ den in 

höherem Grad vertikalen Hierarchien in der schwedischen Broschüre widerspricht. Eine höhere Anzahl 

durch Möglichkeiten modulierte Handlungen in der deutschen Broschüre indizierte stattdessen, dass den 

deutschen staatlichen Vertretern mehr Macht über die Kinder zugesprochen würde.  

Als diese Handlungen anschließend jedoch qualitativ analysiert wurden, bestätigte sich das deutliche 

Machtungleichgewicht in der schwedischen Broschüre. Die Möglichkeiten der staatlichen Vertreter in der 

deutschen Broschüre stellen ein Angebot für die Kinder dar, z.B. dass sie in Kontakt mit ihren Familien 

kommen könnten. Sie sind folglich keine Bedrohung für den Wunsch der Kinder, eine 

Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland zu erhalten. Hingegen trafen die Kinder bei den durch Möglichkeit 

modulierten Handlungen der schwedischen staatlichen Vertreter deutlich auf geltende ungleiche 

Machtverhältnisse. Obwohl es die Aufgabe der schwedischen staatlichen Vertreter ist, die Kinder durch den 

Asylprozess zu leiten, können diese agieren, was ihre Handlungen willkürlich und unbeeinflussbar macht. 

Ausschließlich die deutschen staatlichen Vertreter lassen die Kinder Möglichkeiten akzeptieren oder ablehnen.  

Diese Interpretation wird auch durch die qualitative Analyse der Modulierungsart Willigkeit bestätigt. 

Willigkeit kommt ausschließlich in Verbindung mit schwedischen staatlichen Vertretern vor. In der 

schwedischen Broschüre waren die Handlungen der staatlichen Vertreter auf eine Weise modifiziert, die den 

Willen des Staates zeigte. Dies ist in der deutschen Broschüre nicht der Fall. Handlungen, die in direktem 

Zusammenhang mit dem Asylgesuch der Kinder standen, wurden in der schwedischen Broschüre 

ausschließlich verwirklicht, wenn ein staatlicher Vertreter dies wollte. Wenn die Handlungen nicht zustande 
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kamen, verstanden die Flüchtlingskinder, dass sie Abweisung auf ihr Gesuch bekommen konnten. Dass 

staatlichen Vertretern in der schwedischen Broschüre ein Wille zugeschrieben wird (der eigentlich den 

objektiven Willen des Staates repräsentieren sollte) ist mit verantwortlich dafür, dass die befindliche 

Situation für die Kinder unsicher und schwer durchschaubar ist. Es wird keinerlei Information darüber 

gegeben, worauf sich der Wille staatlicher Vertreter gründet, sei es positive oder negative Information. 

Unklar ist auch ob die schwedische Broschüre davon ausgeht, dass die Kinder eine Möglichkeit haben, auf 

den Willen der staatlichen Vertreter Einfluss zu nehmen, und on es überhaupt objektive Gründe für deren 

Beschluss gibt. Auch die Tatsache, dass die grammatischen Willigkeitsmarkierungen der schwedischen 

staatlichen Vertreter häufig Teil konditionaler Nebensätze waren, verstärkte den Eindruck, dass die 

Aufenthaltsgenehmigung der Kinder vom subjektiven Empfinden der staatlichen Einheiten abhängt.  

6.3 Zusammenfassung der Hauptergebnisse dieser Studie 

Die Sender beider Broschüren treten interpersonell deutlicher hervor als ideationell, da sie aktiv 

Beziehungen konstruieren, anstatt, eher passiv, Erwartungen zu rekonstruieren. Die Teilstudien des Aufsatzes 

zeigten, dass die Broschüren sich interpersonell stärker voneinander unterscheiden als ideationell. Vor allem 

die interpersonellen Ergebnisse machen folglich Unterschiede zwischen der deutschen und der 

schwedischen Broschüre deutlich. Diese Unterschiede decken also auf, dass die herausgebenden 

Institutionen abweichende Beziehungen zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen herstellen und das, 

obwohl sie wie gesagt auf ähnliche Erfahrungen zurückgreifen. In beiden Ländern sind Kinderrechte 

gesetzlich festgeschrieben und garantiert, und eine Anzahl nicht-staatlicher Organisationen kontrolliert, dass 

diese Rechte auch tatsächlich ausgeübt werden. Das staatliche Interesse hingegen ist aller Wahrscheinlichkeit 

nach ambivalent.  

Denn, besonders die interpersonelle Analyse legte eine deutliche Machtungleichheit in er schwedischen 

Broschüre offen, in der ausgeprägte, vertikale Hierarchien zwischen Flüchtlingskindern und staatlichen 

Vertretern sichtbar wurden. Die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in Schweden waren auf 

unterschiedliche Weise ständig auf staatliche Behörden angewiesen. Ähnliche Machtungleichheiten sind in 

der deutschen Broschüre nicht festzustellen. Stattdessen ergänzen sich Flüchtlingskinder und staatliche 

Vertreter interpersonell gegenseitig, was auf flache Strukturen und horizontale Hierarchien schließen lässt.  

Meiner Meinung nach gründen sich die zentralen Unterscheide beider Broschüren eben auf dem 

variierenden institutionellen Hintergrund der Sender. Der schwedische Sender ist das Migrationsverket, d.h. 

eine staatliche Einheit, die der schwedischen Gesetzgebung unterstellt und für die Migration nach Schweden 

verantwortlich ist, während der deutsche Sender eine nicht-staatliche Organisation ist, die sich für die Rechte 

unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge einsetzt, der Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige 

Flüchtlinge e.V. (BumF). Die Beziehung der schwedischen Broschüre zu den unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen fasse ich als gespalten auf, die deutsche Broschüre hingegen ergreift uneingeschränkt Partei für 

ihre gedachten Empfänger.  

In der schwedischen Broschüre besteht die ständige implizite Bedrohung für die Kinder darin, dass eine 

mögliche Ausweisung bevorsteht, da es Aufgabe des Migrationsverkets ist, das Asylgesetz auszuüben. Dies 

bedeutet, dass der schwedische Sender sich nicht unwillkürlich mit den Flüchtlingskindern und ihren 

Rechten identifiziert. Stattdessen kann angenommen werden, dass es im Interesse des Migrationsverkets ist, 

Autorität gegenüber den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zu zeigen, und deutlich zu machen, dass 

diese aus Schweden ausgewiesen werden können. Das Migrationsverket zeichnet ein ziemlich 

pessimistisches, wenngleich auch realistisches Bild der Verhältnisse, denen die Kinder während ihrer ersten 

Zeit in den Empfängerländern begegnen. Die Möglichkeit, dass diese nicht im Empfängerland bleiben 

dürfen, wird nicht beschönigt. Stattdessen werden die Kinder auf einen eventuell negativen Beschluss 

vorbereitet.   
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Der deutsche Sender hingegen ist eine dritte Instanz, die auf der Seite der Kinder steht, sowohl in deren 

gegenwärtigem Leben als auch in der Zukunft, und nennt das Risiko einer eventuellen Ausweisung 

vergleichsweise nicht so deutlich. BumF ist darum bemüht, vorhandene Hierarchien zwischen 

Flüchtlingskindern und staatlichen Vertretern zu verharmlosen. Ziel ist es, optimistisch das Vertrauen der 

Kinder in das eigene Vermögen zu stärken. Sollten es die Kinder wagen, soziale Kontakte zu knüpfen, ihre 

Rechte einzufordern und daran zu glauben, dass die Möglichkeit besteht, sich eine Zukunft in Deutschland 

aufzubauen, wird dem Empfänger klar, dass auch die Wahrscheinlichkeit sich erhöht, dass es den Kindern 

schließlich gelingt, einen positiven Asylbescheid zu erlangen.  

Ziel beider Sender ist es, den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen während ihrer ersten Zeit in den 

Empfängerländern den Weg zu weisen und sie zu beratschlagen. Die gedachten Empfänger sollen über ihre 

Rechte informiert und dabei unterstützt werden, diese einzufordern, um schließlich eine 

Aufenthaltsgenehmigung bewilligt zu bekommen. Ausgehend von den Ergebnissen dieser Studie ist meiner 

Meinung nach die Wahrscheinlichkeit jedoch größer, dass dies der deutschen Broschüre auch tatsächlich 

gelingt.  
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