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Förord 
 

Det har för det mesta varit roligt och utvecklande att skriva den här avhand-
lingen, vilket väl också är en förutsättning för att lyckas någorlunda med 
denna typ av arbete. En mängd personer på olika ställen har varit delaktiga i 
processen. Det har underlättat när det trots allt ibland har varit besvärligt. Jag 
vill därför inledningsvis tacka för all hjälp. 

Först och främst vill jag rikta ett innerligt tack till mina båda handledare. 
Lars-Gunnar var min förste lärare på universitetet och visade mig tidigt hur 

spännande och oförutsägbar språkforskning kan vara. Som handledare har du 
utgjort en stor trygghet och varit en mångkunnig och lugnande diskussions-
partner, alltid utrustad med tålamod vilket jag särskilt tackar för. 

Barbara har varit den som fått mig att ständigt nå nya gränser och anta nya 
utmaningar. Utan henne hade jag aldrig lockats att bli doktorand eller lyckats 
knyta samman min språkvetenskapliga grundutbildning med ett samhälls-
orienterat avhandlingsämne. Tack för att du alltid bidrar med noggrannhet, 
kreativitet och skarpsinne. 

Vid sidan av handledarna har mina finansiärer varit en viktig del i pro-
cessen. Av de 55 månader jag varit antagen till forskarutbildningen i nordiska 
språk har 45 varit finansierade av Jan Wallanders och Tom Hedelius forsk-
ningsstiftelse. Utan de pengarna hade det inte blivit någon forskarutbildning 
eller bok. Ett varmt tack för det. Jag vill även passa på att tacka Birgit och 
Gad Rausings stiftelse för Humanistisk Forskning samt Kungl. och Hvit-
feldtska stiftelsen för välkomna ekonomiska bidrag i slutskedet av avhand-
lingsarbetet. Förutom dessa har även Adlerbertska Stipendiestiftelsen, Stiftel-
sen Paul och Marie Berghaus donationsfond, Stiftelsen Oscar Ekmans 
stipendiefond samt Lundgrenska stiftelserna bidragit med medel till bokinköp 
och konferensresor vilket jag är tacksam för. 

Min doktorandsituation har varit lite annorlunda eftersom jag hört både till 
Institutionen för svenska språket genom forskarutbildning och till Handels-
högskolans forskningsinstitut GRI genom finansiering. 

På Institutionen för svenska språket vill jag tacka mina doktorandkollegor, 
vännerna i Språkbruksgruppen samt redaktörerna Roger Källström och Lena 



Rogström. Stora tack också till Maia Andréasson, Karin Helgesson, Per 
Holmberg och Benjamin Lyngfelt som alltid haft tid att lyssna, hjälpa till 
eller prata om avhandlingsdilemman. 

GRI har varit min dagliga arbetsplats och jag vill inledningsvis tacka alla 
de kollegor som finns eller har funnits på Övre Fogelbergsgatan under de här 
åren. Utan er skulle inte GRI vara den utmärkta forskningsmiljö det nu är. 
Jag tackar även Sten Jönsson och Rolf Solli för god ledning och för att ni all-
tid tagit era chefsuppgifter på allvar. Jag vill tacka hela OAN-gruppen (där 
inte bara GRI:are får vara med) för alla lärorika seminarier och diskussioner 
samt fester. Ett alldeles särskilt tack går till David Renemark som varit min 
närmaste doktorandkollega. Jag vill dessutom passa på att tacka Stefan 
Tengblad för att jag får jobba med dig i andra spännande projekt. 

Anna-Malin Karlsson var min slutseminarieopponent och det vill jag tacka 
henne för. Du gjorde ett noggrant och konstruktivt arbete som hjälpt mig 
mycket. Jag står också i tacksamhetsskuld till vännen Orla Vigsø som varit 
ett stort stöd under det mesta av den här processen. Två andra goda vänner 
som lyssnat, kommenterat och stöttat är Einar Korpus och Henrik Rahm. 
Tack för det.  

Kristinn Jóhannesson har med säker hand utfört sättningen av avhand-
lingen och skött tryckprocessen. Urban Lundberg har hjälpt mig med att 
faktagranska kapitel 2. Tack till er båda. Personalen på Kungliga Biblioteket i 
Stockholm förtjänar också ett tack för sin professionalitet och hjälpsamhet 
som varit ett stort stöd i materialinsamlingen. 

Jag vill passa på att tacka alla vänner och min familj för lagom visat in-
tresse och stor förståelse under de här lite speciella åren. Ett särskilt tack går 
till Karin, Gerhard, Hanna och Felix som alltid haft plats för mig när jag be-
hövt vara i Stockholm. 

Det sista tacket går till Eva som själv vet precis vad det innebär att skriva 
avhandling. Tack för att du hjälpt till och för att du satt saker i rätt pro-
portioner. 
 

Göteborg, september 2007 
Claes Ohlsson 
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1. Avhandlingens bakgrund och syfte 
 
 
 
1.1. Ett samband mellan pensionssparande och  
 textanvändning 
 
Nästan alla vuxna svenskar har under de senaste åren fått det orange kuvertet 
med en statlig pensionsprognos i brevlådan. Alla vuxna svenskar som är 
kunder i en bank eller ett försäkringsbolag har ganska säkert också fått re-
klam om privat pensionssparande på samma sätt. Det orange kuvertet har 
kommit att symbolisera det nya pensionssystemet – ett pensionssystem som 
indirekt också markerar ett nytt förhållande mellan finansmarknaden och den 
svenska välfärdsstaten. Bankreklamen om pensionssparande har kommit att 
bli en lika självklar del i brevlådan som reklamlappen från matbutiken eller 
broschyren med erbjudanden från möbelhandlaren. Exemplen på sådana till 
synes triviala utskick av myndighets- och företagspublikationer hör till en 
samhällsförändring där både språkliga, sociala och privatekonomiska infalls-
vinklar ingår och där informerande och säljande texter kommit att spela vik-
tiga roller. Denna avhandling handlar om dessa texter och om denna utveck-
ling. 

Avhandlingens material är texter som kan kategoriseras som sakprosa-
texter enligt den forskningstradition som omfattar ett utvidgat textbegrepp 
och där texten i sitt sammanhang är ett centralt undersökningsområde.1 Det 
betyder att detta inte enbart är en studie av texters interna strukturer utan att 
jag i första hand tar hänsyn till texters användning, sammanhang och ram-
verk. Rent praktiskt undersöker jag alltså språket i texterna men diskuterar 
också texternas olika omständigheter samt de situationer texterna är tänkta att 
användas i. Redan i denna inledning ska det också poängteras att det jag 

                                         
1  Avhandlingens textbegrepp ligger nära den delvis tvärvetenskapliga uppfattningen om 
text i projektet Svensk sakprosa (se Melander & Ledin 2001 samt Englund & Ledin 2003) 
samt i främst det andra av de två norska sakprosaprojekten (se Berge 2001). 
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undersöker och i viss mån försöker rekonstruera är det avsändarperspektiv 
som jag kan utläsa i texterna. Beskrivningar av texternas tänkta läsare2 sker 
med utgångspunkt från texternas syfte och mål och jag ägnar mig inte åt den 
reella lässituationen eller verkliga läsare genom att t.ex. fråga människor om 
hur de läser dessa texter. Inte heller försöker jag kartlägga de faktiska avsän-
darnas intentioner med texterna. Avhandlingens kärna och utgångspunkt är 
språkvetenskaplig men ska placeras inom området textstudier där flera veten-
skapliga discipliner idag överlappar varandra vilket också har satt sin prägel 
på gjorda avgränsningar och utförda undersökningar. 

Nyckelbegreppet för undersökningen är begreppet domesticering vilket 
hänger samman med den samhällsförändring jag kortfattat nämner i denna 
inledning. 
 
 
 
1.2. Den historiska bakgrunden 
 
Under de senaste 25 åren har de svenska hushållens sparande förändrats 
kraftigt. Det gäller i första hand hur man sparar men också vad man sparar 
till och även vem som sparar. De allra flesta svenskar sparar idag på ett eller 
annat sätt i aktier, fonder eller andra typer av finansinstrument. Allt fler spa-
rar också på egen hand till pensionen. Banker och försäkringsbolag erbjuder 
tjänster och produkter kring sparande som inte fanns under 1980-talet eller 
tidigare och som gjorts möjliga genom ändrad lagstiftning. Ett tydligt exem-
pel på en ny produktnisch är särskilt pensionssparande för privatpersoner, 
något som inte existerade för 25 år sedan men som nu i princip är självklart 
och tillgängligt för alla. 

Till det förändrade privat- och pensionssparandet kan läggas ett nytt stat-
ligt pensionssystem som kombinerar åtaganden från staten med finans-
marknadens utveckling och som står i kontrast till det tidigare ATP-systemet. 
Idag har alla med beskattningsbar inkomst i Sverige ett konto i det så kallade 
premiepensionssystemet som infördes 2000 efter ett riksdagsbeslut 1994. 
Kortfattat innebär premiepensionen att 2,5 procent av inkomsten före skatt 
sätts undan på ett särskilt konto och av den enskilde kan placeras i flera olika 
kommersiella fonder inom ett system som administreras genom en statlig 
myndighet. Hur länge en person arbetar och hur mycket denne tjänar under 

                                         
2  Den tänkta läsaren kan jämföras med modelläsarbegreppet och jag tar upp detta mer 
ingående i kapitel 5. 
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livstiden avgör till stor del premiepensionens framtida storlek men denna av-
görs också av hur bra eller dåligt de avsatta pengarna utvecklas i fonderna (en 
längre beskrivning av både privat och statligt pensionssparande görs i kapitel 
2). 

Varför har då denna förändring i hushållssparande skett och varför har 
svenskar börjat spara till den egna pensionen i fonder på finansmarknaden – 
både privat och genom den statliga pensionen? Ett troligt men knappast full-
ständigt svar på frågorna är ett förändrat politiskt klimat, både i Sverige och i 
övriga världen, där marknadsekonomiska idéer och ställningstaganden fått 
allt större betydelse. Dessutom har lagstiftning för och reglering av finans- 
och banksektorn förändrats under perioden samtidigt som ekonomi- och 
finansfrågor tagit allt större plats i det offentliga rummet. Till bilden hör 
också att ny teknik genom främst Internet har möjliggjort snabb bevakning av 
börs- och marknadsförändringar för alla med en uppkopplad dator. Svenska 
banker och andra finansföretag har varit snabba med att erbjuda nya tjänster 
för handel med aktier och fonder som riktas direkt till privatkunder. 

Allt detta nya varken ersätter eller utesluter äldre idéer, däribland den 
tryckta textens viktiga roll som kommunikationsverktyg eller svenska myn-
digheters behov av att informera medborgarna. Ekonomijournalistikens 
genomslag har visserligen betytt nya tidningar och tidskrifter men också nytt 
innehåll i redan etablerade former och kanaler i t.ex. dagspress och TV-ny-
heter. Den traditionella tryckta bankreklambroschyren är fortfarande ett vik-
tigt marknadsföringsverktyg men verkar numera tillsammans med bland an-
nat TV- och Internetreklam. PPM – den statliga myndighet som administrerar 
det nya premiepensionssystemet – förlitade sig till stor del på klassiska in-
formationsbroschyrer och liknande material när det nya pensionssystemet 
lanserades 2000, även om Internet och andra typer av medier också användes. 

Avhandlingen baseras på en studie av hur tryckta texter och språket i 
tryckta texter medverkar i den beskrivna samhällsförändringen när svenskar 
gått från spargris och bankkonto till aktiesparande för pensionen samt från 
ATP till premiepension. Broschyrer, informationsmaterial och reklamblad 
med sina olika avsändare har en egen historia eftersom de är grupper av pub-
likationer som använts för olika ändamål under en lång period. I den be-
skrivna samhällsförändringen kring sparande och pensioner har de kommit 
att spela roll just för att de är etablerade sätt nå ut på. 
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1.3. Begreppet domesticering 
 
Hur kan jag då beskriva kopplingen mellan textanvändning och de ovan be-
skrivna samhällsförändringarna? Som ett samlande begrepp för denna kopp-
ling har jag valt att använda domesticering i betydelsen att pensionssparande 
i finansprodukter blir något vardagligt, självklart och oemotsagt. Domestice-
ring ska främst förstås som en övergripande metafor för både hur finans-
marknaden som begrepp och hur sparande i finansprodukter kommit att eta-
bleras så starkt i svenskt vardagsliv. Begreppet har vuxit fram i analysen, 
som från början hade en öppen karaktär, för att sedan bli dess ledande kom-
ponent. 
 
 
 
1.3.1. Domesticering som metafor 
 
Bokstavligt definierat hör begreppet domesticering oftast hemma i det natur-
vetenskapliga fältet: 
 

domesticering (av domesticera, av lat. dome´sticus 'hörande till hus och hem', 
av do´mus 'hus'), den förändring som en djurart genomgår när den övergår från 
vild form till ett av människan påverkat och mer eller mindre beroende hus-
djur. [...] (NE, domesticering) 

 
Att tala metaforiskt om händelser och fenomen kan dock ses som grund-
läggande i allt mänskligt språk (Lakoff & Johnson 1980) och domesticering 
har en lång och rik historia som metafor. Metaforen att domesticera bygger 
på att göra en vild och fri kraft tam och bunden samt att utöva äganderätt 
över något som tidigare varit fritt. Det vetenskapliga metaforbruket av do-
mesticering handlar också om att binda något till hemmet och den nära kret-
sen. Min användning av domesticering är relaterad till en annan stark metafor 
– finansmarknaden – och börsen har ofta liknats vid något levande som måste 
bemästras eller tämjas. 

En språkvetenskaplig genomgång av marknadsmetaforer saknas för svens-
kans del men den amerikanska kommersiella hemsidan Investopedia (2007) 
samt engelska ordböcker som t.ex. Oxford English Dictionary (OED) ger de-
finitioner av flitigt använda marknadsbegrepp i engelskan. Dit hör de väl-
kända och ofta förekommande amerikanska börsmetaforerna bull market och 
bear market – där djuren tjur och björn representerar en börs på uppgång re-
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spektive nedgång.3 Dessa båda metaforer är inte längre levande eller transpa-
renta och deras ursprung är inte helt klart (OED). 

Metaforbruket kring djur och levande varelser kan också ses mot den rå-
dande synen inom nationalekonomisk forskning där finansmarknadsmodeller 
ofta tar formen av ett maskineri som idealiskt fördelar resurser effektivt ba-
serat på information och rationella beslut (Garsten & Hasselström 2002). Om 
maskinen matas med fel uppgifter krånglar den. Även i detta metaforbruk 
handlar det om att bemästra en kraft genom att följa marknaden som system 
och dess rörelser. 

Synen på finansmarknaden som en väloljad maskin skiljer sig däremot från 
en konstruktivistisk uppfattning där t.ex. företagsekonomisk forskning visar 
hur marknader skapas genom aktörers kollektiva agerande (Abolafia 1996). 
Till denna uppfattning hör också bilden av den svårbemästrade och mystiska 
marknaden där yrkesgrupper som mäklare, analytiker och handlare gör sitt 
bästa för att följa och förstå kollektiva rörelser. Socialantropologerna 
Christina Garsten och Anna Hasselström skriver om marknadens yrkes-
grupper och använder också metaforer relaterade till det djuriska och okon-
trollerbara: 
 

Denna elektroniska hjord av finansexperter drabbas emellanåt av panik, men 
klarar sig överlag bättre än vi andra som ofta blir kvar i dammet, undrande vad 
det var som hände och hur det kom sig att våra sparpengar bara försvann 
(Garsten & Hasselström 2002). 

 
I en populär handbok om aktiekunskap liknas förmågan att hantera aktie-
handel dessutom vid ”att rida en tiger” (Åsgård & Ellgren 1999:43f samt 
även i Nilsson 2003:44). Denna liknelse fångar behovet av skicklighet, kun-
skap och mod för att kunna dra nytta av den otämjbara och vildsinta kraft 
som marknaden jämförs med. 

Man kan ha olika uppfattningar om en analys av finansmarknaden som fe-
nomen men även utifrån dessa få exempel framstår bemästrandet av kraft och 
rörelse som centralt för beskrivningen av marknader, oavsett om de beskrivs 
som ett djur, en maskin eller som en elektronisk hjord av experter. Att kunna 
tämja dessa krafter så väl som möjligt blir centralt för att lyckas på finans-
marknaden eller för att marknaden ska fungera väl. Synen på marknaden ver-
kar komma från samma metaforiska grund. 

                                         
3  Denna djurmetaforik har på engelska också kommit att omfatta höns (chicken) om 
tveksamma och försiktiga investerare samt grisar (pigs) för investerare ute efter snabba 
klipp med hög vinst (Investopedia 2007). 
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En konsekvens av domesticeringsbegreppets användning är att jag inte 
undersöker eller diskuterar marknaden från de professionellas perspektiv. 
Detta är många gånger gängse i angränsande relevant samhällsvetenskaplig 
forskning kring marknaden som samhälleligt eller socialt fenomen. Utgångs-
punkten är då oftast gruppers och individers i grunden yrkesmässiga relation 
till marknaden (t.ex. Hasselström 2003 samt Renemark 2007). Ett annat van-
ligt perspektiv är kunders och konsumenters förhållande till finansmarknaden 
(se t.ex. Mårtenson 2005). Istället vill jag under rubriken domesticering hellre 
se hur det finansekonomiska fältet – vardagligt kallat marknaden – gör ett 
försök att flytta hem till den enskilde genom olika avsändares bruk av de 
sakprosatexter jag nämner inledningsvis. På detta sätt utnyttjar jag den redan 
existerande användningen av domesticering men jag utvidgar den också ge-
nom att även relatera till den del av begreppets etymologi som har med 
hemmet – domus – att göra. Genom att tämja djur kan man också ha dem 
hemma och om marknaden brukar ses som en tiger kan aktiefonder då ses 
som huskatter för att använda en enkel liknelse. Återigen är det viktigt att 
påminna om att detta perspektiv enbart omfattar de studerade texternas syn 
på den tänkta läsaren. Frågan om människor verkligen accepterar och på-
verkas av texternas budskap förblir obesvarad i denna avhandling. 
 
 
 
1.3.2. Pensionssparande som exempel på  
 domesticering 
 
Finansmarknaden är ett mycket stort område och jag har valt statligt och pri-
vat pensionssparande som ett samlande fält för de texter jag undersöker. Indi-
viduellt pensionssparande är ett privatekonomiskt fenomen som blivit både 
större och mer påtagligt samtidigt som finans- och ekonomidomänerna tagit 
mer plats i både det offentliga och det privata rummet i Sverige liksom i 
andra delar av världen. Den ekonomiska utvecklingen har kallats 
financialization of daily life (Martin 2001) eller the emergence of new 
capitalism (Fairclough 2003) samt kan också länkas till vad som kallats 
marknadisering av t.ex. Solli & Czarniawska (2001:7). I ett ännu bredare 
perspektiv har denna ekonomiska utveckling även relaterats till den pågående 
internationaliseringstrend som brukar kallas globalisering (se t.ex. Fairclough 
m.fl. 2004:1 och Young & Fitzgerald 2006:260). I flera av dessa studier finns 
en genomgående kritik mot att marknadsekonomiska ideologier och metoder 
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får fäste i offentliga sammanhang, t.ex. genom förändrade socialförsäkrings-
system eller avmonopolisering av tidigare övervägande offentlig verksamhet 
som t.ex. utbildning och hälsovård. Till detta kan läggas vad den brittiske 
forskaren Adam Harmes (2001) kallat ett försök till införande av en mass-
investeringskultur på senare år. Harmes kopplar politiska projekt som vilar på 
en marknadspolitisk och finansekonomisk värdegrund till försök att förändra 
människors inställning till finansmarknad och finansprodukter. Ett centralt 
drag i Harmes' resonemang om massinvesteringskultur är förändringen från 
tillåtande välfärdssystem till en offentlighet där frågor om finans sätts i 
centrum för olika verksamheter. Även om graden av denna förändring ser 
olika ut i olika länder kännetecknas den av ökade kapitalrörelser, rörlig 
arbetskraft, minskade sociala förmåner samt privatisering av ekonomisk risk 
(ibid.:104). En konsekvens som rör pensionssystem och socialförsäkringar är 
att denna förändring kräver att människor även i yngre ålder tar större indivi-
duellt ekonomiskt ansvar och vidtar mått och steg för en kanske avlägsen 
ålderdom. Harmes pekar i sin kritiska studie ut utbildning för skolungdomar 
men också för andra grupper i privatfinansiella frågor (ibid.:114) som en 
viktig del i införandet av denna massinvesteringskultur. 

Som en del av det påkallade utbildningsbehovet har begreppet financial 
literacy kommit till, vilket också snabbt kommit att bli ett nyckelbegrepp i 
t.ex. internationell forskning och debatt. Ett exempel är en uttömmande 
OECD-rapport som lyfter fram behovet av tydlig finansiell utbildning i bl.a. 
pensionsfrågor (OECD 2005:49) för just yngre personer men också för eko-
nomiskt svaga grupper i samhället. 

Även i svensk kontext har behovet av utbildning i privatekonomi påpekats 
på senare år. När det gäller sparande till den egna pensionen, har kraven på 
ökad medvetenhet hos privatpersoner skärpts även där. Företaget Läns-
försäkringar uppmärksammade svenskars och särskilt ungdomars brist på 
kunskap om den egna pensionen i flera pressmeddelanden i augusti 2005 
(Länsförsäkringar 2005). I maj samma år skrev flera företrädare för banker 
och försäkringsbolag ett öppet brev till dåvarande konsumentminister Ann-
Christin Nyqvist där man krävde att privatekonomi infördes som obligato-
riskt ämne i gymnasieskolan,4 något som också föreslagits i en tidigare 
konsumentpolitisk utredning (SOU 2000:29, s. 139). I ett dagstidningsinlägg 
av bankdirektören Mikael Nordberg i augusti 2007 väcks bl.a. kravet att in-
föra även pensionskunskap som skolämne. Länsförsäkringars VD Håkan 
Danielsson hotade samma dag med ett samhälle av fattigpensionärer om inte 

                                         
4 Publicerat på den ekonomiinriktade mediesajten di.se (di.se 2005-05-27). 
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medvetenheten om ett ökat personlig ansvar för pensionen blir större hos da-
gens unga människor.5 

Intåget av finansekonomiska och kapitalistiska fenomen som privat pen-
sionssparande eller fondhandel har kallats för en kolonisering av människors 
vardagsliv (Nilsson 2003:20). Kolonisering och domesticering kan ses som 
besläktade metaforer genom det gemensamma draget av att något främmande 
införs i en välbekant omgivning. Men i kolonisering saknas bemästrandet av 
kraft och anpassning till hemmet som är de centrala delarna i domestice-
ringsmetaforen. Åtskilliga beskrivningar av det moderna samhället tar upp 
förhållandet mellan ett ökat genomslag för marknadsekonomiska idéer i sam-
hällen och den samtidiga minskningen av det sociala kapital som består av de 
band som finns mellan individer och som baseras på graden av tillit och för-
troende (se t.ex. Putnam 2001). Till särskilt intressanta sådana beskrivningar 
hör bl.a. Richard Sennetts studie av människor i den nya ekonomin (Sennett 
2000) och från ett svenskt perspektiv även Mats Lindqvists bok om ekono-
mins kolonisering av vardagen (Lindqvist 2001). Gemensamt för dessa stu-
dier är farhågor om vad de ekonomiska frågornas centrala placering och 
tolkningsföreträde i dagens samhälle kan innebära för individer och för det 
samhälle som skapas. Från svenskt och nordiskt perspektiv har denna stora 
förändringsprocess också haft betydelse för den traditionellt förda välfärds-
politiken i vår del av världen (se t.ex. Carroll & Eriksson 2005). 

Finansiella frågors inverkan på människors vardag samt permanenta intåg i 
offentligheten och på den politiska arenan har alltså två sidor. Dels kan det 
ses som negativt och hotande den välfärdsmodell som växt fram i främst 
Västeuropa under efterkrigstiden. Dels kan det ses som ett sätt att stärka indi-
videns möjligheter och beslutsrätt för sig själv, där kunskap och utbildning 
om finansfältet blir särskilt viktigt. I grunden finns en konflikt mellan poli-
tiska åskådningar som jag inte tar ställning till i denna avhandling. 

Det sammanhållande begreppet domesticering kan ses på två samman-
hängande och delvis överlappande sätt i förhållande till individuellt pensions-
sparande i finansprodukter. Det första sättet rör metaforbruket kring bemä-
strandet av marknaden som kraft och rörelse där både fältets aktörer och 
forskare är delaktiga i användningen. Domesticering betecknar här hur mark-
naden och bilden av marknaden anpassas och förpackas för att bli delar av 
vardagen och hemmet. Det andra sättet rör etableringen av nya värdegrunder, 
ofta också av nya förutsättningar, för offentliga strukturer och institutioner 
men också direkt och indirekt opinionsarbete för t.ex. finansutbildning hos 

                                         
5  Båda inläggen förekommer i Svenska Dagbladet (SvD 2007-08-03). 
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enskilda medborgare. Domesticering handlar då om hur marknaden kan bli 
självklar och oemotsagd som alternativ för olika typer av individuellt 
pensionssparande. Med domesticering som övergripande begrepp hoppas jag 
kunna täcka det onekligen stora område som pensionssparande utgör och 
samla det språkliga och textuella bruk jag undersöker under en rubrik. 

Även inom andra discipliner som t.ex. företagsekonomi, historievetenskap, 
socialantropologi och statsvetenskap påpekas det att en bred samhällsför-
ändring har ägt rum i Sverige under de senaste 25 åren där finansmarknader 
fått nya roller och också kommit att bli en del av svenskars vardag. Ett 
avhandlingsarbete om pensionssparande med den samhällsförändringen som 
utgångspunkt hade sannolikt lika gärna kunnat skrivas inom vilken som helst 
av dessa discipliner. Att göra det som en språk- och textvetenskaplig under-
sökning ger möjlighet att komma åt hur språket faktiskt används och också 
hur enskilda texter ges plats i en förändringsprocess av detta slag. En under-
sökning av språkanvändning i texter i förhållande till samhällstendenser 
erbjuder en brygga mellan nutida situationer och historiska institutioner samt 
mellan det specifika och det generella. Att studera och analysera språkliga 
och textuella dimensioner av domesticering blir därmed avhandlingens syfte 
och det som bestämmer de övergripande forskningsfrågorna. 
 
 
 
1.4. Syfte, frågor och tillvägagångssätt 
 
Avhandlingens centrala fråga kan alltså sammanfattas på följande sätt:  
 

• Hur medverkar texter i domesticeringen av finansprodukter och finans-
tjänster som har att göra med individuellt pensionssparande?  

 
Undersökningen har ett tydligt avsändarperspektiv där analysen av texter står 
i centrum. Rent praktiskt betyder det att jag intresserar mig för hur de utvalda 
avsändarna – bankföretag och den statliga myndigheten PPM – i texter pre-
senterar sina budskap samt hur de använder språket för att upprätta och nå 
sina mål. Det gäller då de mål som kan identifieras i texterna och inte avsän-
darnas intentioner. Den övergripande frågan kan också delas in i några del-
frågor. 
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• Hur ser texternas omständigheter ut?  
• Vilka är texternas syften? Detta gäller både syften som deklareras öp-

pet i texterna och syften som kan identifieras genom min textanalys. 
• Hur hänger texternas olika genrer och institutionella förankringar sam-

man med avsändarnas syften och mål? 
• Hur framställer texternas avsändare finansprodukter och finanstjänster 

kring fond- och pensionssparande? 
• Vad kännetecknar relationen mellan de avsändarroller jag kan identifi-

era och den tänkta läsaren? 
 
Utifrån dessa mer specifika delfrågor vill jag genom beskrivning och analys 
ge en bild av hur texterna både varit del av och formats i den samhälls-
förändring som är avhandlingens bakgrund. Jag vill också säga något om de 
utvalda avsändarnas olika perspektiv, mål och roller i samhällsförändringen. 
Syftet är att genom dessa beskrivningar och analyser besvara den över-
gripande avhandlingsfrågan. 

Materialet som analyseras i avhandlingen består av broschyrer, informa-
tionsblad och liknande tryckta publikationer från svenska banker och försäk-
ringsbolag och från Premiepensionsmyndigheten (PPM). De texter som lig-
ger till grund för studien rör i första hand pensionssparande i finansprodukter 
– både privat pensionssparande i banker och liknande företag samt statligt 
pensionssparande genom premiepensionssystemet – och i andra hand fond-
sparande i allmänhet. Undersökningen är diakron (utan att vara språk-
historisk) där den studerade perioden är från 1990-talets början och framåt. 
Skälet till valet av denna period är att både finansmarknaden och pensions-
systemet förändrades kraftigt under dessa år då också enskilt pensions-
sparande i kommersiella fonder gjordes möjligt. Jag undersöker även en 
grupp bankreklamtexter från 1950-talets slut fram till 1980-talets slut, texter 
som rör fondsparande i allmänhet, eftersom privat pensionssparande var be-
gränsat enligt lag före 1990-talet. De tidigare texterna är inkluderade för att 
få en så heltäckande och jämförbar bild som möjligt av bankreklam kring 
sparande i finansprodukter och finanstjänster. 

Avhandlingen har inledningsvis inte varit styrd av en särskild metod- och 
teoriansats förutom grundantagandet att texter spelar roll i den samhälls-
förändring jag beskriver. Istället har de krav som domesticeringsperspektivet 
och materialets texter ställt på analysen också blivit avgörande för avhand-
lingens utformning. Jag har därför tagit hjälp av olika metoder för att på ett så 
brett och genomgripande sätt som möjligt kunna beskriva samspelet mellan 
texter, språket i texter och texternas situationer samt texternas omständig-
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heter. I arbetet med detta har jag delvis letts av resultat- och teorivolymerna 
från projektet Svensk sakprosa (Melander & Ledin 2001; Englund & Ledin 
2003), av enskilda rapporter i samma projekt samt av utgångspunkterna för 
forskningsmiljön norsk sakprosa (Berge 2001). Två viktiga multiverktyg i 
metodverktygslådan är den dialogiska texten och intertextualitet. En annan 
viktig påverkan är den funktionella lingvistikens teori om språkliga 
metafunktioner. Som övrig metodhjälp kan teorier om genre och texttyp samt 
språklig diskursanalys nämnas men också mer traditionellt inriktad 
textlingvistik där texters interna struktur står i fokus. Jag tar viss hjälp av 
argument- och argumentationsanalys, både när det gäller analys av språket 
och av andra textelement, där samspelet mellan t.ex. textens skriftelement 
och dess visuella inslag spelar roll. En gemensam faktor för de teorier och 
metoder jag använder är dock synen på språk och språkanvändning som ett i 
huvudsak socialt och kommunikativt fenomen till skillnad från t.ex. kognitiva 
och andra individfokuserade tillnärmanden. 
 
 
 
1.5. Avhandlingens disposition 
 
Avhandlingen är indelad i tio kapitel. I detta inledande kapitel har avhand-
lingens forskningsfråga beskrivits. I kapitel 2 ger jag en beskrivning av de 
aspekter av fältet som är relevanta för min undersökning tillsammans med en 
löpande översikt av forskning kring det breda området fondsparande och 
pensioner. 

Kapitel 3 innehåller en närmare beskrivning av materialet och av hur jag 
gått tillväga för att välja ut, samla in och bearbeta det. I kapitlet sammanfattar 
jag dessutom texternas institutionella ramverk som bl.a. består av lagar, di-
rektiv och olika bestämmelser. I kapitel 4 diskuterar jag de undersökta texter-
nas omständigheter med utgångspunkt i deras respektive funktion och tra-
dition. Detta omfattar t.ex. en diskussion om texternas genrer och deras 
diskurstillhörigheter samt en redovisning av annan forskning om reklam och 
samhällsinformation. Kapitel 5 innehåller en presentation av den analys-
apparat jag använt för att undersöka de utvalda texterna tillsammans med en 
förklaring av och diskussion om de teoretiska ställningstaganden jag gjort för 
undersökningen. I kapitel 3, 4 och 5 redovisas löpande forskning kring språk 
och texter med relevans för avhandlingsarbetet. 

Kapitel 6 och 7 innehåller redovisningar av undersökningen av texter från 
banker och försäkringsbolag från 1958 till 2006. Kapitel 6 ger en över-
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gripande analys av det privata pensionssparandets förhistoria där det tidiga 
fondsparandet (perioden 1958 till 1970-talets början) samt reglerat fond-
sparande (perioden från 1970-talets början till 1980-talets slut) står i centrum. 
I kapitel 7 presenteras en mer genomgående analys och närläsning av bank- 
och försäkringsbolagstexter om pensionssparande i fonder (perioden från 
1990-talets början till 2006). I kapitel 8 redovisas en genomgående analys 
och närläsning av texter från Premiepensionsmyndigheten från 2000 till 
2006. I kapitel 9 sammanfattas och diskuteras resultaten från kapitel 7 och 8 
utifrån domesticeringsperspektivet.  

Det avslutande kapitel 10 innehåller därefter en diskussion kring de 
empiriskt inriktade kapitlens resultat i förhållande till avhandlingens syfte 
och forskningsfrågor. 
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2. En beskrivning av fältet 
 
 
 
2.1. Från spargris och ATP till småsparare och  
 PPM 
 
I Sverige kännetecknas perioden från andra världskrigets slut till början av 
1970-talet av stark tillväxt och stabil expansion samt uppbyggnaden av vad 
som kallats välfärdssamhället och det svenska folkhemmet. Dessa decennier 
har ibland kallats för ”de gyllene åren” (Magnusson 2002:409). Perioden från 
1970-talets slut fram till idag kännetecknas däremot av kraftiga konjunktur-
svängningar och samhällsförändringar, inte minst i de gyllene årens mest 
kända produkt – ”den svenska modellen”. Den svenska ”välfärdskapi-
talismen” (ibid.) med grund i den tidigare starka tillväxten börjar ge vika un-
der 1970- och 1980-talen. Det svenska folkhemmet blir allt mer internatio-
nellt orienterat och anpassas efter marknadsekonomiska idéer och teoribild-
ningar under 1900-talets sista år. 

I princip alla svenska samhällsområden har varit utsatta för starka ekono-
miska förändringar under de senaste 25 åren men i avhandlingens fokus lig-
ger särskilt bank- och finansmarknadens villkor. Detta är nära förknippat med 
den tillhörande politiska dimensionen samt också med människors privateko-
nomi exemplifierat genom pensionssparande. Finansekonomin får allt större 
inverkan på politiken under 1980-talet och framåt vilket också sätter avtryck i 
media. Bank- och räntekriserna under 1990-talet var t.ex. dramatiska föränd-
ringar som fick stor uppmärksamhet i media. Även frågor om privatekonomi 
har fått större plats i det offentliga samtalet genom eget tidningsutrymme, 
specialtidskrifter och särskilda program i radio och TV (se t.ex. Grafström 
2004 eller Viscovi 2006). 

Som bakgrund till avhandlingens frågor krävs en presentation av fältet, 
särskilt av de förändringar som sker från 1970-talet till idag. Detta är dock 
ingen avhandling i företagsekonomi eller ekonomisk historia. Kapitlets syfte 
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är därför att bidra med en relevant, men ändå begränsad, bild av det finans-
ekonomiska fältet från hushållssparandets perspektiv. Till denna bild hör 
också en presentation av det svenska pensionssystemet med särskild hänsyn 
till förändringen av ATP-systemet och starten för den allmänna pensionen 
2000. 

I kapitlets avsnitt 2.2 presenterar jag utvecklingen av en marknad för hus-
hållssparande i finansprodukter genom en historisk genomgång av sparandet i 
Sverige fram till idag. Jag berör även fondprodukters breda genomslag i Sve-
rige då finansmarknaden avreglerades i slutet av 1980-talet och början av 
1990-talet. Detta sker samtidigt som människor börjar spara till den egna 
pensionen mer allmänt. I avsnitt 2.3 tar jag upp den politiska utvecklingen då 
det nya statliga pensionssystemet infördes tillsammans med en redogörelse 
för det nya systemets utformning. I avsnitt 2.4 går jag igenom det som ibland 
kallas för ekonomiseringen av samhället. Dit hör bl.a. förändringen av media-
utbudet och medias rapportering samt populariseringen av aktiesparande ge-
nom de folkrörelsebetonade aktiesparsällskapen. 

Kapitel 2 fungerar även som forskningsöversikt över studier med relevans 
för avhandlingsarbetet som inte är språkvetenskapliga. En språkvetenskapligt 
inriktad forskningsöversikt återfinns i kapitel 3, 4 och 5 och tar främst upp 
studier med relevans för avhandlingens metod- och teoriöverväganden. 
Forskningsfältet kring finansmarknad, pensionssystem, ekonomi och media 
samt människors privatekonomi är givetvis enormt. Jag har i möjligaste mån 
försökt hålla mig till den svenska forskningens mittfåra för en orientering och 
översikt. Jag har också följt de forskningssammanfattande avsnitt som åter-
finns i de statliga utredningarna SOU 2000:11 samt SOU 2005:87. 
 
 
 
2.2. Hushållens sparande och den svenska  
 finansmarknaden 
 
Idag äger över 70 procent av alla svenskar aktier, antingen direkt eller genom 
andelar i en aktiefond (Fondbolagens förening 2004a). Räknar man med pen-
sionssparande i fonder – både genom det statliga pensionssystemet och ge-
nom det privata sparandet – så sparar 94 procent av alla vuxna svenskar (18–
74 år) i någon typ av fond. Sådant sparande kan antingen ske i aktiefonder 
eller i fonder som investerar i räntebärande instrument som obligationer, eller 
i blandfonder där innehavet är blandat mellan aktier och räntebärande värde-
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papper (ibid.). Detta innebär att svenskarna ligger i topp i världen när det 
gäller privatsparande på finansmarknaden (ibid.). Så har det inte alltid varit. 
Det är först de senaste 15 åren som sparandet och investerandet i finansin-
strument tagit fart och också ökat närmast explosionsartat. I detta avsnitt ger 
jag en kortfattad beskrivning av svenskt hushållssparande, framväxten av en 
fondsparmarknad och slutligen den kraftiga expansionen av finansprodukter 
för privatmarknaden. 
 
 
 
2.2.1. Hushållssparandet i Sverige 
 
Att spara för framtida behov är en mycket gammal företeelse. Att spara i 
guld, i reda varor eller i hus och mark var bland de vanligaste och mest själv-
klara sätten fram till modern tid. En liten grupp välbärgade människor har all-
tid kunnat investera i fastigheter, mark och föremål av stort värde medan den 
stora majoriteten haft mindre belopp för sparändamål eller inga alls. Spar-
banksrörelsen som startades i början av 1800-talet gjorde det möjligt för van-
liga människor att spara även mycket små summor mot ränta på ett säkert 
sätt.1 Som bakgrund till själva sparbanksrörelsen fanns upplysningens ideal 
som under 1700-talet banade väg för industrialism och merkantilism. Bildan-
det av de första sparbankerna hade stora konsekvenser för svenska folkets 
sparvanor och banade väg för ett inhemskt modernt bankväsende. Man kan 
med fog därför påstå att begreppet privatekonomi har en grund i just spar-
banksrörelsen. 

Efter att den första svenska sparbanken startats år 1820, etablerades spar-
banker över hela landet under den första hälften av 1800-talet. Sparbanks-
rörelsen fortsatte sedan att expandera under andra hälften av 1800-talet och 
det startades även en konkurrerande statlig postsparbank 1883 som var mo-
dellerad efter de privata sparbankerna (Hessling 1990:38). Det privata spa-
randet i bank ökade kraftigt under 1900-talets början. Under den här perioden 
förändrades också det svenska samhället och levnadsstandarden höjdes gene-
rellt samtidigt som inflyttningen till städerna från landsbygden ökade. Den 
ökade levnadsstandarden med höjda inkomster tillsammans med sparbanks-
rörelsens inflytande ledde både till ett ökat sparande och nya traditioner för 
sparande under både 1800- och 1900-talet. Sparbankernas ursprungliga beto-
                                         
1  Världens första kommersiella sparbank startades 1810 i Ruthwell, Skottland av kyrko-
herden Henry Duncan. Tio år senare, den 28 oktober 1820, grundades den första svenska 
sparbanken i Göteborg av den tyske köpmannen Eduard Ludendorff (Hessling 1990:20). 
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ning på flit och att även mycket små belopp kunde växa fanns kvar långt in 
på 1900-talet även om sparbankerna blev en alltmer viktig del i den svenska 
nationella ekonomin och vidgade sin roll. Samtidigt började andra företag 
som t.ex. affärsbanker och postsparbanken i allt högre utsträckning involvera 
hushållssparande i sin verksamhet. 
 
 
 
2.2.2. Börsen och de första aktiefonderna 
 
Under större delen av 1900-talet var sparandet på bankkonto alltså det för-
härskande sättet att spara på för vanliga löntagarhushåll. Visserligen förekom 
även obligationssparande, privat eller statligt, men det var en relativt begrän-
sad sparform. Möjligheten att spara eller ”spekulera” på börsen var i prakti-
ken begränsad för enskilda individer. Det är också värt att notera att det fanns 
en tydlig gräns mellan allmänheten och börs- och bankvärlden när det gällde 
handel med värdepapper. Att allmänheten kontinuerligt och genomtänkt skul-
le ägna vardagen åt att köpa och sälja aktier i vinstsyfte var troligen något 
otänkbart i en majoritet av svenska arbetar- och medelklasshem under större 
delen av 1900-talet även om vanligt folk naturligtvis kunde äga aktier (se 
t.ex. Nilsson 2003:36f). Den typ av privatkapitalism där börsens rörelser 
kopplades till sparande ingick helt enkelt inte i den svenska folkhemsidén där 
ekonomisk jämlikhet och rättvisa var honnörsord (se t.ex. Hägg 2005:219f). 

Aktier i företag som fenomen samt möjligheten att handla med börsnote-
rade aktier för juridiska personer såväl som privatpersoner hade dock båda 
existerat sedan åtminstone slutet av 1800-talet. Organiserad börshandel på 
Stockholmsbörsen startades 1907 även om handel med värdepapper bedrivits 
genom t.ex. auktioner sedan 1863 (NE, Stockholmsbörsen). Under 1900-ta-
lets första decennier ökade också svensk börshandel kraftigt fram till Kreu-
gerkraschen 1932 och den påföljande nedgången i svensk ekonomi. 

Handel med andelar i aktiefonder kom dock inte till stånd förrän i slutet av 
1950-talet. I det här fallet handlar det främst om handel med andelar i öppna 
aktiefonder. En öppen aktiefond är ett sätt att samla pengar från flera inve-
sterare där pengarna sedan används till att köpa aktier från olika företag men 
också till räntebärande värdepapper eller liknande.2 Fonddeltagarna äger an-
delar i fonden istället för direkta aktier. En fördel med att investera i aktie-
                                         
2  Motsatsen till öppen aktiefond är den i Sverige ovanliga formen sluten aktiefond där 
antalet investerare är bestämt i förväg och inte kan förändras. Fortsättningsvis använder 
jag begreppet ”aktiefond” i betydelsen ”öppen aktiefond”. 
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fonder är att flera sparare eller investerare med var för sig begränsade resur-
ser tillsammans kan skapa en större summa pengar. De kan också sprida sina 
risker genom att köpa aktier i flera olika företag (Jonsson 2002:48). I en öp-
pen aktiefond kan nya investerare hela tiden komma till och köpa andelar och 
på så sätt också öka den sammanlagda summa pengar som fonden kan köpa 
aktier för. 

Den första svenska öppna aktiefonden hette Koncentra och lanserades 
1958 av bröderna Gösta och Ragnar Åhlén genom stiftelsen Aktietjänst och 
Svenska Handelsbanken. Gösta Åhlén hade under en resa i USA intresserat 
sig för aktiefonder och lanserade de olika Koncentrafonderna utifrån ett del-
vis ideologiskt perspektiv (Jonsson & Lounsbury 2004:12). Aktiefonder av 
denna typ förekom under denna tid också bl.a. i Storbritannien samt i Väst-
tyskland. Den genom postorderföretaget Åhlén & Holm redan framgångsrike 
och förmögne Gösta Åhlén ville bidra till att svenska arbetare och tjänstemän 
blev medvetna om nyttan av en fri marknad och att de återinvesterade sina 
sparpengar i svensk industri. Koncentras fonder var ensamma på den svenska 
marknaden fram till 1965 då Nykterhetsrörelsen lanserade ett liknande kon-
cept med aktiefonder som i likhet med Koncentra var organiserade i stiftelse-
form. Sparbanksväsendet och Skandinaviska Banken lanserade båda aktie-
fondssparande under 1967 och ett femte alternativ – Interfond – kom till 
stånd 1969 (Jonsson 2002:50). 

Under perioden från 1950-talets slut till 1970-talets mitt var sparande i ak-
tiefonder en högst marginell företeelse på den svenska marknaden. När Kon-
centras aktiefonder lanserades täckte inte den svenska aktielagstiftningen 
sparande i denna nya form och 1963 inleddes en offentlig utredning om re-
gleringen av aktiefondsmarknaden vilken pågick ända till 1969 (SOU 
1969:16). Samtidigt började också den svenska börshandeln ta fart på allvar 
efter den långa stagnationsperiod som inleddes efter Kreugerkraschen. 
 
 
 
2.2.3. Från reglering till avreglering av 
  finansmarknaden 
 
Resultatet av förslagen från den statliga utredningen SOU 1969:16 blev en 
reglerad fondhandelsmarknad. Senare kom några få aktiefondsrelaterade 
sparformer att dominera marknaden från slutet av 1970-talet och hela 1980-
talet. Dessa var Skattespar och Skattefonder som introducerades under den 
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borgerliga regering som tillträdde efter riksdagsvalet 1978. Vid valet 1984 
återtog socialdemokraterna regeringsmakten och under följande mandat-
period lanserades Allemansspar och Allemansfonder som till stor del liknade 
de tidigare sparformerna Skattespar och Skattefonder (Jonsson 2002:51). 
Sparformerna var förknippade med möjligheter till skatteavdrag och var i 
princip relativt lika varandra men de båda politiska blocken framställde dem 
på olika sätt. Under början av 1980-talet blev dessa hårt reglerade former av 
aktiesparfonder mycket populära och fondsparande gick från att vara en mar-
ginell företeelse till att bli ett massfenomen. Till exempel steg antalet sparare 
från 75 000 till 750 000 under åren 1981 till 1983 (ibid.). Sparandet skedde 
genom månatliga inbetalningar av fasta summor vilket sedan kom att bli en 
standard för kommande års fondsparande. 

I mitten och slutet av 1980-talet började också den avreglering och inter-
nationalisering av den svenska finansmarknaden som kraftigt kom att för-
ändra både det svenska näringslivsklimatet och den svenska politiken (Ly-
beck 2000:125f). Svenska valutarestriktioner avskaffades 1989 vilket gjorde 
det möjligt för svenska fondförvaltare att investera i utländska intressen. Fle-
ra andra förändringar möjliggjorde en bredare och mer diversifierad marknad 
för fondprodukter under samma tid (Jonsson 2002:53f). Under 1994 ändrades 
också lagstiftningen så att individuellt pensionssparande (IPS) nu också kun-
de ske i fonder istället för enbart genom kontosparande. Bank- och försäk-
ringsbranscherna närmade sig varandra genom den så kallade ”branschglid-
ningen” (Nachemson-Ekwall & Carlsson 2004). Finansinspektionen kom 
1991 också till som myndighet genom en sammanslagning av de tidigare till-
synsmyndigheterna för bank- och försäkringsbranscherna. 

Samtidigt förändrades spelreglerna för den professionella finansmarknaden 
kraftigt också i andra delar av världen. Finansmarknaden kopplades genom 
avreglering och internationalisering tätt samman med den politiska debatten. 
Ett resultat av detta är att politiska handlingar kommit att bedömas av mark-
naden betydligt snabbare än tidigare (Jonung 1999:70f). Kritiken mot mark-
nadens finger i det politiska ögat har varit flitig, inte minst från vänsterhåll, 
där det hävdas att den politiska processen underordnas marknadens rörelser. 
Samtidigt har en fri finansmarknad av andra debattörer setts som en själv-
klarhet i ett demokratiskt samhälle och en gränslös värld (ibid.). 
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2.3. Från ATP till den allmänna pensionen 
 
Sveriges riksdag beslutade 1998 att det svenska pensionssystemet skulle för-
ändras. Det nya pensionssystemet kallas den allmänna pensionen och bak-
grunden till beslutet och utredningen återfinns bl.a. i betänkandet Reformerat 
pensionssystem (SOU 1994:20). De skäl som åberopades för en förändring 
var främst att det gamla ATP-systemet3 som togs i bruk i början av 1960-talet 
inte längre var stabilt men också att Sveriges befolkningsstruktur beräknades 
komma att förändras under 2000-talet. Svenskarna lever allt längre varför an-
talet pensionärer kommer att öka. Färre yngre, arbetande individer ska alltså 
försörja en större grupp pensionärer än nu. 
 
 
 
2.3.1. Ett nytt pensionssystem  
 
Förändringen av ATP-systemet har framhållits som en av de största föränd-
ringarna av det traditionella svenska välfärdssystemet tillsammans med skat-
tereformen från 1988 och inträdet i EU 1995 (se t.ex. Hägg 2005:441f). ATP-
systemets införande som beslutades i riksdagen 1960 efter en omstridd folk-
omröstning 1957 orsakade en enorm politisk debatt och rönte stor upp-
märksamhet i media. Det krävdes två riksdagsval och en regeringskris innan 
frågan, som har kallats Sveriges främsta politiska strid, var avgjord (se t.ex. 
Molin 1965 och Lundberg 2003). Den nya allmänna pensionen som antogs 
efter förslag från utredningen SOU 1994:20 kom inte alls att diskuteras of-
fentligt på samma sätt som ATP kom att göras. Riksdagsbeslutet om den all-
männa pensionen var en bred uppgörelse mellan de borgerliga partierna och 
socialdemokraterna till skillnad från ATP-striden där den tidens borgerliga 
partier var starkt emot den ATP-lösning som sedan genomfördes. ATP kom 
t.ex. att kallas för ”juvelen i socialdemokratins krona” (Lundberg 2003). Den 
allmänna pensionen skulle gälla ”till nästa istid” enligt folkpartisten Bo Kön-
berg som deltagit i dess utformning (ibid.) och alla deltagande partier i upp-
görelsen förklarade sig utåt nöjda med pensionslösningen. Internt inom den 
socialdemokratiska rörelsen var diskussionerna om det nya pensionssystemet 
dock hätska (ibid.:237) och i efterhand har pensionsuppgörelsen rönt kritik i 

                                         
3  ATP står för allmän tilläggspension och kompletterade den grundläggande folkpensio-
nen i det gamla pensionssystemet med syfte att göra pensionsskillnaden mellan låg- och 
högavlönade mindre. 
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media genom t.ex. granskande program i Sveriges television. Kontrasten 
mellan ATP:s genomförande i slutet av 1950-talet och hur den allmänna pen-
sionen kom att införas under 1990-talet är alltså mycket stor. 

Om man kortfattat ser hur de båda pensionssystemen är uppbyggda samt 
till deras idémässiga värdegrund är skillnaderna också stora. ATP-systemet 
baserades på en förmånsmodell där pensionsåldern var fast och där den av-
talsreglerade tjänstepensionen gjordes till en nationell angelägenhet. Grund-
idén i ATP-systemet var en standardtrygghet vid pensionstillfället. Arbets-
givaravgifter för en persons inkomst under 15 av de 30 bästa arbetsåren ut-
gjorde tillägget till den fasta folkpensionsdelen. I det nya systemet är en så-
dan förmånsdel ersatt av en avgiftsmodell där avdrag för inkomst under alla 
arbetsår (tillsammans med annan pensionsgrundande inkomst) ligger till 
grund för en inkomstpensionsdel som på så sätt ersätter både folkpension och 
ATP men där tjänstepensionen inte längre ingår. Pensionsåldern är också 
flexibel i det nya systemet. I det gamla systemet hamnade fokus på den fak-
tiska pensionsersättningen medan det nya systemet handlar mer om vilka av-
gifter som ska ligga till grund för den kommande pensionen. Den allmänna 
pensionen är betydligt mer anpassad för att ta hänsyn till den rådande sam-
hällsekonomin och dess stabilitet än tidigare. Man kan också se det nya sy-
stemet som mer individinriktat i jämförelse med den gamla kollektiva lös-
ningen. Den allmänna pensionen utgör snarast ett slags försäkring för med-
borgaren med pensionsrätt där ens livsinkomst ligger till grund för den fram-
tida pensionen. I ATP-systemet var istället den enskildes förmåner som pen-
sionär genom ett statligt åtagande den självklara utgångspunkten tillsammans 
med fokuset på en standardtrygghet vid pensionstillfället. Systemet skulle 
förse medborgaren med en grundtrygghet vid pension och kopplingen mellan 
en individs intjänade pengar under en livstid och den faktiska pensionen var 
inte det primära. 
 
 
 
2.3.2. Premiepensionen och PPM 
 
Hela det nya pensionssystemet gäller fullt ut för personer födda 1954 eller 
senare. För personer födda tidigare (1938–1953) gäller systemet delvis och 
för de som är födda före 1938 gäller fortfarande det äldre pensionssystemet. 
Vid sidan av inkomstpensionsdelen infördes också premiepensionen som en 
pensionsdel i den allmänna pensionen. Till skillnad från inkomstpensionen 
som är ett fördelningssystem, om än med andra beräkningsgrunder än tidi-
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gare, är premiepensionen ett fonderat system. Alla som har inkomst och be-
talar skatt omfattas av pensionssystemet med en grundläggande pensions-
avgift på 18,5 % av inkomsten. Av de 18,5 procenten täcker 16 procenten-
heter pensionerna för dagens pensionärer. De resterande 2,5 procentenheterna 
är avgiften till premiepensionen. 

Denna premiepensionsavgift är tänkt att placeras i kommersiella avkast-
ningsfonder av den betalande medborgaren för att sedan tas ut vid tidigast 61 
års ålder. Om medborgaren inte väljer någon fond för placering aktivt, ham-
nar istället pengarna automatiskt i Premiesparfonden. Den är en global aktie-
fond som förvaltas av Sjunde AP-fonden som är en statlig myndighet. Pre-
miesparfonden ska vara en så kallad medelriskfond. För den som däremot 
väljer att placera sina premiepensionspengar aktivt finns en mängd fonder att 
välja mellan. Sedan starten, och det första valet 2000, har antalet fonder ökat 
från cirka 400 till omkring 1 000 i mitten av 2007. Fonderna är fördelade på 
omkring 100 förvaltarföretag. Fonderna varierar i uppbyggnad med placering 
i t.ex. aktier, statspapper och räntebärande papper. Den förväntade risken för 
fondens tillväxt bygger på fördelningen mellan olika placeringar vilket också 
kan utläsas av den kategori fonden tillhör – t.ex. aktiefond, räntefond eller 
blandfond. 

Vid pensionsförändringen skapades även en ny statlig myndighet – PPM 
(Premiepensionsmyndigheten, se SOU 1998:87). PPM:s uppgift är att admi-
nistrera premiepensionssystemet på ”ett kostnadseffektivt och rättssäkert 
sätt” (PPM 2003:7). Vidare ska PPM ”[...] ge god service till pensions-
spararna och informera om premiepensionssystemet så att pensionsspararna 
kan göra välgrundade val” (ibid.). PPM leds av en styrelse som utses av re-
geringen. Myndigheten har också en generaldirektör som leder arbetet. 
PPM:s ledning finns i Stockholm men myndigheten ligger också i Söder-
hamn där t.ex. kundserviceavdelningen finns. PPM:s verksamhet är tänkt att 
finansieras genom en avgift som tas ut av pensionsspararna. Under uppbygg-
nadsperioden har dock finansieringen skett med både avgiftsuttag och lån 
från riksgäldskontoret. 

I premiepensionssystemet möts alltså de öppna fonderna som blev en po-
pulär sparform under 1990-talet och det statliga pensionssystemet. Detta in-
nebär ett slags symbios mellan den privata fondmarknaden som representeras 
av bank- och försäkringsbolag och staten genom myndigheten PPM samt alla 
de svenskar som omfattas av pensionssystemet. 
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2.4. Exempel på den ökade vikten av  
 ekonomiskt tänkande i Sverige 
 
Förändringarna av villkoren för den svenska finansekonomin och av pen-
sionssystemet kan ses som exempel på hur tidigare regleringar försvunnit 
samt på hur skarpa gränser mellan politik och marknadsekonomi luckrats 
upp. Ekonomi har kommit att spela allt viktigare roll både för enskilda män-
niskor och i det offentliga rummet under de senaste 25 åren. Till exempel har 
medias bevakning av ekonomifrågor ökat kraftigt. Sparande i aktier har också 
blivit något av en folkrörelse under samma tid. I de följande två avsnitten be-
skriver jag kortfattat dessa två exempel på hur ekonomifrågor fått större plats 
i det svenska samhället. 
 
 
 
2.4.1. Aktiesparande som folkrörelse 
 
Efter den långa stagnationstid som inleddes efter Kreugerkraschen 1932 bör-
jade intresset för aktiehandel vakna under 1950- och 1960-talen. Det gällde 
främst professionella handlare där behovet av ökat kapital på den svenska in-
dustrimarknaden fanns. Men det skedde också en intresseökning för aktie-
handel på gräsrotsnivå där alltfler privatpersoner lockades av börsens möjlig-
heter. Under denna tid startades ett flertal aktieklubbar av privatpersoner som 
på så sätt samlade ett gemensamt kapital att köpa aktier för. Aktieklubbar 
drivs som föreningar med styrelse samt års- och medlemsmöten. Beslut om 
köp och försäljning av aktier tas normalt gemensamt av medlemmarna. Un-
der årens lopp har denna typ av aktiesparande blivit ett spritt sätt att spara i 
aktier på. Uppgifter om hur många människor som är inblandade i sådan 
klubbverksamhet finns inte eftersom de allra flesta klubbar varit informellt 
bildade och drivna. Etnologen Fredrik Nilsson (2003) har dock följt verk-
samheten i klubbar från 1960-och 70-talen, bl.a. genom undersökningar av 
offentligt arkiverade protokoll. Han konstaterar att aktieklubbar kanaliserar 
ett intresse för pengar och möjligheter till vinster med samvaro och en när-
mast traditionell folkrörelsesyn genom föreningsformen. 

Till det nyvaknade aktieintresset under 1960-talet och den ökande mäng-
den aktieklubbar hör även bildandet av intresseföreningen Sveriges Aktie-
sparares Riksförbund (vanligen kallat Aktiespararna) 1966. Från början var 
föreningens motiv att skapa ett instrument så att mindre aktieägare skulle 
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kunna göra sig hörda. Föreningen skulle t.ex. föra de allt fler små aktie-
ägarnas talan på bolagsstämmor hos företag som föreningens medlemmar 
ägde aktier i. Under årens lopp har Aktiespararna kommit att utvecklas till en 
organisation med flera sidor. En sida är föreningens opinionsbildande funk-
tion där popularisering av och utbildning om aktieägande stått i centrum. 
Opinionsbildning har t.ex. kunnat ske genom föreningens tidskrift Aktie-
spararen som började ges ut månadsvis 1967. På senare år har tidskriften 
även kompletterats med en hemsida. Aktiespararna har också lokalföreningar 
över hela landet där utbildning genom temakvällar, möten med företags-
företrädare och studiecirklar äger rum. Föreningen anordnar även studieresor 
och aktietävlingar. Aktiespararna har också en särskild ungdomsavdelning – 
Unga Aktiesparare. 

En annan sida av föreningen är dess roll som intressebevakare och makt-
faktor i svenskt näringsliv, vilket är en utveckling av dess originalidé som ett 
samlande organ för många små aktieägare. Idag är Aktiespararna synliga 
både i media och på bolagsstämmor som en självklar aktör i närings-
livssverige. På Aktiespararnas hemsida (Aktiespararna 2007) lyfter före-
ningen själv fram Volvo/Renault-affären i slutet av 1970-talet och turerna 
kring försäkringsbolaget Skandia under 1990-talet som exempel på viktiga 
händelser då Aktiespararna agerat aktivt för sina medlemmars bästa. 2004 
hade föreningen cirka 85 000 medlemmar fördelade på 150 lokalavdelningar 
(NE, Aktiespararna) men medlemsantalet har varit minskande under de se-
naste sju åren. 
 
 
 
2.4.2. Ekonomijournalistik och mediabevakning 
 
Samtidigt som möjligheterna att spara i finansprodukter har ökat för vanliga 
människor och lagstiftningen för finansreglering kraftigt har förändrats har 
också medias bevakning av finansiella frågor ökat. Ekonomijournalistik är i 
och för sig inget nytt. Tidningar och andra mediatyper har rapporterat om 
näringslivs- och börshändelser under lång tid. Samtidigt har tidningar också 
meddelat ekonomisk information som t.ex. aktiekurser och råvarupriser. En 
modern avgränsad ekonomijournalistik kan dock sägas slå igenom på allvar 
under 1980-talet i Sverige (Grafström 2004:2) efter mönster från framförallt 
anglosaxiska länder. Ekonomijournalistiken har en likartad utveckling i de 
flesta västerländska länder under perioden (se t.ex. Gavin 2000).  
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I Sverige grundas den renodlade ekonomidagstidningen Dagens Industri 
1973. Under 1970- och 80-talen ökar också näringslivsinriktade tidskrifter 
med ekonomi- och finansteman som t.ex. Affärsvärlden och Veckans Affärer 
sina upplagor. Den etablerade dagspressen börjar också med särskilda eko-
nomiavdelningar och ekonomibilagor under de senaste decennierna (Graf-
ström 2004:2.). Även i andra mediekanaler märks ekonomijournalistikens 
expansion. Sveriges Radio börjar sända Ekonomiekot 1985 och Sveriges Te-
levision inför ett avgränsat nyhetssegment i nyhetsprogrammet Aktuellt – A-
Ekonomi – under 1990, något som för övrigt ledde till en kritisk diskussion 
inom Sveriges Television (ibid.:3). En diskussion om Sveriges Televisions 
ekonominyheter finns även hos Lindqvist (2001). Både etablerade och nya 
mediaföretag har under de senaste åren satsat stort på nyhetshemsidor som 
snabbt blivit populära och även förändrat det svenska medialandskapet och 
svenskens mediavanor. Som exempel kan nämnas de ekonomiinriktade me-
diesajterna E24 och dinapengar.se som riktar sig särskilt till allmänhetens lä-
sare genom sitt fokus på privatekonomi (detta har naturligtvis möjliggjorts 
genom Internets snabba genombrott). 

En stor del av ekonomijournalistikens svenska expansion har varit riktad 
mot den ökade mängden professionella personer inom de finansekonomiska 
branscher som samtidigt vuxit och breddat sina verksamheter. Men även all-
mänmedia samt de statsägda TV- och radioföretagen har kraftigt ökat sin be-
vakning och rapportering av ekonomifrågor vilket är mer intressant ur av-
handlingens perspektiv. Dessutom har sådana mediaaktörer satsat allt mer på 
journalistik med fokus på privatekonomi. Detta kan ses i linje med ovan-
stående beskrivning av ekonomins intåg i vardagslivet. I ett snävare per-
spektiv har även medias bevakning av fond- och pensionssparande ökat un-
der perioden. Som exempel kan den nu nedlagda tidskriften Sparöversikt 
(1991-2005) nämnas tillsammans med Privata Affärer. Men marknaden för 
sådana specialtidskrifter har inte varit helt gynnsam.4 Istället verkar jour-
nalistik med inriktning mot privatekonomi och pensionsfrågor ha fått sitt or-
dentliga fotfäste i allmänmedias kanaler. 

Den kraftiga expansionen av svensk ekonomijournalistik har också lett till 
ökad forskning om området. Det gäller särskilt inom företagsekonomi där 
Maria Grafström gör en god kartläggning av forskningsutvecklingen (Graf-
ström 2004) samt utforskar den svenska affärspressen som ett organisatoriskt 
fält (Grafström 2006). Från ett språkvetenskapligt perspektiv saknas dock en 
                                         
4  Sparöversikt drevs av Mats Wester som också medverkat i PPM:s instruktionsfilmer 
för det första premiepensionsvalet 2000. Hans person har även använts i Länsförsäkringars 
annonser för pensionsprodukter på senare år. 
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större genomgång och problematisering av medias texter om privatekonomi. 
Dino Viscovis avhandling i medie- och kommunikationsvetenskap om TV-
nyhetsprogrammet Rapports framställning av marknaden som fenomen bör 
dock ses som ett angränsande undantag (Viscovi 2006). I samlingsvolymen 
Den framgångsrika ekonomiskan (Rombach 2005) tas också ekonomi-
journalistik upp ur olika perspektiv även om det inte är bokens huvudsakliga 
ämne. 
Sammantaget ger denna överblick en ganska entydig bild av hur ekonomi 
som ämne och ekonomifrågor fått allt större betydelse i det svenska samhället 
under en längre tid. Det gäller först och främst inom den politiska och offent-
liga domänen där den stora expansionen för ekonomijournalistik följer den 
utvecklingen. Men privatekonomi som begrepp har också blivit en realitet 
under efterkrigstiden och den enskildes hushållning har på nya sätt kunnat 
relateras till ekonomi i större skala och till de olika finansmarknaderna. Det 
gäller inte minst de ökade möjligheterna att som amatör och privatperson 
kunna investera och handla med aktier, fonder och liknande. Aktiespar-
rörelsen och medias snabbt växande bevakning av privatekonomiska frågor 
speglar dessa möjligheter i hög grad. 
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3. Materialet 
 
 
 
3.1. Om det tredje kapitlet 
 
Kapitel 3 handlar om avhandlingens material. Jag redogör för urvalet av ma-
terial i avsnitt 3.2 och beskriver därefter hur jag hanterat de texter som ingår i 
avhandlingens undersökning i avsnitt 3.3. Eftersom texternas institutionella 
ramverk har betydelse för deras innehåll och utformning samt hur deras syf-
ten realiseras går jag i avsnitten 3.4 och 3.5 därför igenom textgruppernas 
explicita omständigheter. Det omfattar bl.a. reklamens branschdirektiv samt 
PPM:s uppdrag. 
 
 
 
3.2. Varför just texter från finansföretag och  
 myndigheten PPM? 
 
Ur beskrivningen av fältet i kapitel 2 framgår det att många olika intressenter 
och institutioner kan vara delaktiga i domesticeringen av finansprodukter och 
finansmarknad. Bland dessa grupper produceras dessutom många olika texter 
av skilda slag och med olika syften. Jag har valt att fokusera två grupper av 
textproducenter, nämligen kommersiella företag som banker, försäkringsbo-
lag och fondbolag samt den svenska staten genom myndigheten som admini-
strerar premiepensionssystemet – PPM. Skälen till att välja just dessa två 
textproducenter är företagens och statens gemensamma stora betydelse för 
den svenska finansmarknaden. Sverige har dominerats och domineras fortfa-
rande till stor del av några få aktörer på bank- och finansmarknaden (Lybeck 
2000:153f). Staten har spelat en viktig roll när det gäller reglering av finans-
marknadens villkor för finansprodukter på 1970- och 80-talen samt vid av-
regleringsprocessen som påbörjades i slutet av 1980-talet (Magnusson 2002). 
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Som en förlängning av detta kan också det nya pensionssystemet ses efter-
som det inför pensionssparande i fonder genom premiepensionssystemet. Att 
jämföra de två textgrupperna är inte ett huvudsyfte även om en jämförelse 
blir en naturlig del i den följande diskussionen. 

De utvalda textproducentgrupperna kan kopplas till varandra på flera sätt. 
Bankers och försäkringsbolags centrala verksamhet är att sälja finansproduk-
ter och finanstjänster. Villkoren för att göra det är förknippade med den un-
der åren skiftande lagstiftningen på finansområdet. Sådan lagstiftning hänger 
ihop med den förda politiken och på så sätt kopplas finansföretagens verk-
samhet samman med politiska beslut. Lagstiftningen har förändrats kraftigt 
under den diskuterade tidsperioden genom bl.a. finansfältets avreglering i 
slutet av 1980-talet. Ytterligare en statlig (och politisk) domän är ett stabilt 
och fungerande pensionssystem där den senaste versionen är den nya allmän-
na pensionen med premiepensionen som en del. Bankerna och andra företag 
har varit beroende av den förda finans- och pensionspolitiken under studiens 
år och har sannolikt också bidragit till att påverka dess riktning. I det nya 
pensionssystemet har också staten och de kommersiella företagen förenats i 
en slags hybrid – premiepensionssystemet – där de deltagande företagens 
fonder administreras genom statens försorg och regelverk. 

Det närmast symbiotiska förhållandet mellan stat och marknad är genom-
gående i Sverige under efterkrigstiden och kan exemplifieras med regleringar 
och avregleringar av den svenska finansmarknaden samt med det nya pen-
sionssystemet. Därför anser jag det vara motiverat att främst välja just statens 
och företagens texter för min undersökning. 

Det går dock inte att helt bortse från andra intressenter och textproducenter 
som har med finansmarknad och pensionssparande att göra i en studie som 
denna. Övriga myndigheter, media samt intresseorganisationer kring aktie-
sparande och andra liknande opinionsbildare producerar också texter som kan 
kopplas till domesticeringsprocessen. Jag väljer dock att inte analysera sär-
skilda texter från dessa parter i avhandlingen utan refererar istället till de oli-
ka grupperna i mitt bakgrundsmaterial där deras texter används för att 
komplettera bilden. Jag tar upp andra textproducenter inom ämnet, t.ex. me-
dia och andra opinionsbildare, som källor till bakgrundsmaterial och i kom-
mentarer till den huvudsakliga analysen. I kapitel 2 berör jag medias och 
andra textproducenters roller för att täcka den historiska utvecklingen och i 
kapitel 10 tar jag t.ex. kortfattat upp hur PPM kommenterats i media samt 
samverkat med Försäkringskassan. 

Ett skäl till att välja bort den onekligen inflytelserika och stora gruppen 
texter från media är att deras teman och fokus ofta är mer oklara och kom-
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plexa än de kommersiella företagens och statens syften. Media genererar 
också enorma mängder text som ställer andra krav på urval och hantering, 
t.ex. när det gäller representativitet. Hur privatekonomi och finansfrågor 
framställs i media är på så sätt ett eget avhandlingsämne (se t.ex. Viscovi 
2006) som inte kan beredas plats här. 

Intressegrupper som t.ex. Aktiespararna har sannolikt också påverkat spa-
randet i aktier och fonder men har sitt huvudsakliga fokus på direkt aktie-
ägande snarare än indirekt (genom förmedlare) som fond- och pensions-
sparande. Intresseorganisationers rollfördelning skiljer sig också från de 
asymmetriskt likartade relationerna mellan stat och medborgare samt företag 
och (potentiell) kund. Intresseorganisationers verksamhet har traditionellt 
byggt på möten i så kallade sparklubbar, på temamässor eller andra arrange-
rade möten. Sådan verksamhet har naturligtvis resulterat i texter men till stor 
del också baserats på talspråk vilket delvis dokumenterats av Nilsson (2003). 
Jag inkluderar därför heller inte intresseorganisationer i avhandlingen mer än 
i den övergripande beskrivningen av fältet. 

Vad som ytterligare kan motivera valet av material är att den svenska 
språkvetenskapliga forskningen kring senare års samhällsinformerande texter 
inte är särskilt omfattande. I någon mån gäller även detta för reklamens texter 
där Anders Björkvall (2003) och Einar Korpus (u.a.) har gjort större under-
sökningar som utgör undantag. Studier av svenskt offentligt språk har tidiga-
re främst utgått från beskrivningar av språkinterna drag som grund för att be-
skriva förändringar i tal och skrift fram till 1980-talet, t.ex. Mårtensson 
(1987), Mårtensson & Svensson (1988) samt Svensson (1993). Det saknas 
alltså större undersökningar av de senaste 25 årens myndighetsspråk och 
samhällsinformation från ett utvidgat textperspektiv. Två undantag är Per 
Ledins (1997) mindre undersökning med utgångspunkt i Apotekets informa-
tion samt Orla Vigsøs avhandling (2004) om valaffischers retorik. Inom ra-
men för det svenska sakprosaprojektet finns dock flera mindre studier av of-
fentlighetens texter från främst historiskt perspektiv (t.ex. Gustafsson 2001 
och Svensson 2001). Här bör också den finländska språkvetaren Jannika 
Lassus jämförande undersökningar av texter från den svenska Försäkrings-
kassan och dess finländska motsvarighet Folkpensionsanstalten nämnas (se 
t.ex. Lassus 2006a, 2006b). 

Det finns också studier av teori- och metodrelevans för avhandlingen som 
utgår från ett utvidgat textbegrepp men är baserade på annat material än re-
klam och samhällsinformation, t.ex. Ledin (1995), Karlsson (2002), Rahm 
(2002) och ovan nämnda Vigsø (2004). Även Britt-Louise Gunnarssons 
diskursinriktade textforskning ligger i avhandlingens intresseområde där sär-
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skilt hennes forskning om texter och textmönster i olika organisationer, där-
ibland europeiska banker, bör nämnas (se t.ex. Gunnarsson 1996 och 2001 
samt Gunnarsson 2003 för en forskningsöversikt). 
 
 
 
3.3. Materialhantering 
 
3.3.1. Texter från banker och försäkringsbolag 
 
Som nämnts i kapitel 2 lanserades fondsparande som ett privat marknadsal-
ternativ i slutet av 1950-talet men fram till 1970-talets slut var både utbudet 
av och sparande i finansprodukter som t.ex. aktiefonder högst begränsat. Un-
der 1980-talet förändrades marknaden genom de av staten reglerade formerna 
Skattespar/Skattefonder samt Allemansspar/Allemansfonder. Vid avregle-
ringen av finansmarknaden under 1980-talet expanderade marknaden för fi-
nansprodukter till privatpersoner kraftigt. Det blev samtidigt möjligt att spara 
till en privat pension (IPS) i olika typer av finansprodukter som fondsparande 
eller kapitalförsäkringar. I slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet öka-
de de svenska hushållens sparande i fonder till bland det största i världen sett 
till befolkningens storlek. Även om en viss avmattning skett efter börsned-
gången 2002 är fortfarande den svenska allmänhetens sparande i finanspro-
dukter mycket hög vilket gäller både hushålls- och pensionssparande (Fond-
bolagens förening 2004a). 

Gemensamt för alla år är att reklam spelar en viktig roll som kontaktyta 
och kanal mellan företag och kunder. Jag har valt att undersöka texter som 
skickats ut till människor som hemadresserad reklam eller också exponerats 
för många människor vid besök på t.ex. bankkontor, vid finansrådgivning el-
ler på aktiespararmässor. Det är inte ovanligt att samma reklamtext kan för-
medlas på flera sätt. I de flesta fall rör det sig om reklambroschyrer som till 
skillnad från annonser oftast är längre till omfånget och innehåller olika typer 
av texter tillsammans med bilder, tabeller och figurer. Det gör att bankers el-
ler försäkringsbolags reklambroschyrer och publikationer från Premiepen-
sionsmyndigheten liknar varandra formatmässigt. 

Reklam har ofta en särskild målgrupp i sikte redan från början och med ett 
förenande syfte att påverka mottagaren (Cook 2001:219f; Rahm 2004:340). I 
denna studie har jag försökt välja så brett riktade reklambroschyrer som möj-
ligt och undvikit sådana publikationer som uppenbart riktar sig till exempel-
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vis människor med mycket hög inkomst eller som är anställda på ett visst fö-
retag, t.ex. Ericsson. Däremot har jag inkluderat reklam som riktar sig till 
olika åldersgrupper och där reklambudskap riktade till både yngre och äldre 
personer ofta kombineras i samma broschyr men då i olika delar av broschy-
ren. 

Urvalet av banker och försäkringsbolag bygger på de största företagen i 
Sverige under perioden 1958–2006. Jag har koncentrerat mig på reklam för 
pensionssparande i olika typer av fonder men också för fondsparande i all-
mänhet. Eftersom marknaden för finansprodukter till allmänheten expanderat 
ordentligt under dessa år samtidigt som lagstiftning och förutsättningar varie-
rat kraftigt krävs någon form av indelning i perioder för att kunna identifiera 
vilka företag som agerat med vilka produkter under respektive år. Jag har valt 
att följa Jonssons (2002:49f) indelning av den svenska fondmarknaden i tre 
huvudsakliga perioder (se tabell 1): 
 
TABELL 1. Privatmarknader för fondprodukter, 1958–2000 
 
Period Marknadskännetecken Produkter Företag 
1) 1958–
1977 

Oreglering, litet utbud, 
litet sparande 

Svenska aktie-
fonder 

Svenska banker 
med säljbolag 

2) 1978–
1989 

Statlig reglering, litet 
utbud, ökat sparande 

Skattefonder, Al-
lemansfonder 

Svenska banker 
och i viss mån 
försäkringsbolag 

3) 1989–
2000 

Avreglering, stort ut-
bud, stort sparande 

Många typer av 
produkter: 
fonder, försäkrin-
gar och pensions-
lösningar 

Både svenska 
och utländska 
banker, 
försäkringsbolag 
samt specialister 

 
I den första perioden agerar mycket få företag, utbudet av fondprodukter är 
litet och allmänhetens sparande i aktiefonder och liknande är också mycket 
begränsat. Den andra perioden domineras av svenska företag med ett fortfa-
rande begränsat utbud av produkter. Fondsparandet ökar dock, mycket bero-
ende på produkternas koppling till skatteavdrag och ränteförmåner under pe-
rioden. Som redovisats i kapitel 2 växer hushållens sparande i finansproduk-
ter kraftigt under den tredje perioden och det är också då fondmarknaden på 
allvar etableras i Sverige. Den tredje perioden är fortfarande aktuell eftersom 
villkoren för marknaden inte förändrats nämnvärt sedan 2000. Följaktligen 
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blir mängden reklam- och marknadsföringsmaterial betydligt större efter av-
regleringens genomslag då nya privatekonomiska marknadsnischer skapas. 

Jag har sammanlagt samlat in omkring 200 olika reklambroschyrer från de 
tre perioderna där de allra flesta (cirka 160) kommer från avregleringsperio-
den. Jag har gått tillväga på två sätt. En del av materialet från avregleringspe-
rioden har jag samlat in genom att besöka bank- och försäkringsbolagskontor 
i Göteborg under 2003-2004 och ta med mig exemplar av det broschyrmate-
rial som exponeras för besökare. De kontor som besökts tillhör Bohusbanken, 
Föreningssparbanken,1 Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB samt 
Skandia. Sammanlagt har 25 broschyrer samlats in genom besök. 

Huvuddelen av reklammaterialet kommer dock från Kungliga Bibliotekets 
(KB) samlingar eftersom företagen inte själva sparar egen reklam i någon 
större utsträckning. På KB förvaras pliktexemplar från svenska tryckerier där 
trycksaker är grovt organiserade efter t.ex. företag och bransch. Där har jag i 
tre omgångar under hösten 2004 och våren 2005 på plats gått igenom reklam 
från de aktuella svenska företagen och tidsperioderna i avdelningen Affärs-
tryck av samlingen okatalogiserat tryck (Okat). Uppskattningsvis har jag un-
der drygt tre arbetsveckor gått igenom över 2 000 reklambroschyrer och lik-
nande på KB där reklampublikationers teman kunnat variera från vanligt 
bankkontosparande till livförsäkringsfrågor. Jag har från KB:s samlingar valt 
ut cirka 180 broschyrer och trycksaker som i huvudsak handlar om fond-
sparande och pensionssparande. Dessa publikationer kommer från alla ovan-
stående tre perioder och från alla större svenska banker och försäkringsbolag. 
I de två första perioderna begränsas urvalet av broschyrer till sparlösningar i 
tidiga aktiefonder samt i de av staten reglerade sparlösningarna under 1970- 
och 1980-talen. De utvalda broschyrerna har kopierats av KB och jag har se-
dan katalogiserat kopiorna i min egen materialkatalog tillsammans med det 
övriga avhandlingsmaterialet från PPM. 

Vid katalogiseringen har jag först matat in uppgifter om publikationers av-
sändare, år för utgivning, sidantal, format samt eventuell titel. Jag har också 
gett varje avgränsad publikation ett eget identifikationsnummer. Under ana-
lysarbetets gång har jag därefter lagt till information om bild- och figurföre-
komst, huvudsakliga teman för publikationen samt övriga kommentarer. Alla 
pappersoriginal (KB:s kopior) har förvarats inplastade i pärmar och jag har 
kontinuerligt gjort egna arbetskopior för analysarbetet. Efter den grund-
läggande katalogiseringen av publikationerna har jag valt ut exempel för dju-

                                         
1  Föreningssparbankens kontor bytte namn till Swedbank under hösten 2006.  
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pare analys och närläsning (se även avsnitt 3.3.3 nedan) vilket för reklamma-
terialet redovisas i kapitlen 6 och 7. 
 
 
 
3.3.2. Texter från Premiepensionsmyndigheten  
 (PPM) 
 
Premiepensionsmyndigheten (PPM) grundades 1999 och har sitt huvudkontor 
i Stockholm.2 När det nya pensionssystemet infördes 2000 berördes inled-
ningsvis cirka 4,4 miljoner svenskar av premiepensionssystemet. Denna stora 
grupp gavs då möjlighet att placera sina pengar på det personliga premiepen-
sionskontot i upp till fem fonder. Samtidigt med lanseringen av premiepen-
sionssystemet planerade och genomförde PPM en massiv informations- och 
marknadsföringskampanj om premiepensionen och det första premiepen-
sionsvalet. Informationsmaterial till enskilda personer med premiepensions-
rätt konstruerades som ett valpaket som skickades ut över hela landet. Detta 
valpaket åtföljdes av reklamliknande kampanjer i media med annonser, TV-
reklam och studiematerial för ungdomar och även studiecirklar. PPM har haft 
olika mål för informationskampanjerna sedan starten vilket redogörs för i re-
gleringsbreven för PPM (se även nedan). Vid det första valet 2000 under-
ströks vikten av att väljaren skulle göra ”aktiva val”. Detta har sedan ändrats 
till att väljaren ska göra ”medvetna val” samt att ”främja kunskap” (en sam-
manfattning i tabellform över budskapsmålen återfinns i SOU 2005:87, s. 
91). 

Jag har samlat in PPM:s valmaterial från det första valtillfället 2000 och 
koncentrerat mig på den information som skickats ut till den enskilde med 
pensionsrätt i premiepensionssystemet. Jag har också samlat in det efterföl-
jande informationsmaterialet från PPM från åren 2001–2006. Sammanlagt 
omfattar det tryckta materialet cirka 50 publikationer där de flesta är broschy-
rer eller informationsblad. 

Materialinsamlingen har gått till på så sätt att jag via telefon kontaktat 
PPM och förklarat mitt forskningssyfte. PPM har därefter skickat allt till-
gängligt material till mig med post. Jag har också kompletterat materialet 
med de utskick jag själv fått från PPM som privatperson samt kontinuerligt 
hämtat hem informationsbroschyrer från PPM:s hemsida (PPM hemsida 
2007). Jag har katalogiserat PPM-publikationerna efter samma mönster som 
                                         
2  PPM är också utlokaliserat till Söderhamn där bl.a. administration och kundtjänst finns. 
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reklambroschyrerna och därefter gjort närläsningar och djupanalyser av ett 
urval representativa publikationer (se även avsnitt 3.3.3 nedan) som presente-
ras i kapitel 8. Huvuddelen av PPM:s texter har till skillnad från reklamtex-
terna också varit tillgängliga som datafiler via PPM:s hemsida eller andra of-
fentliga Internetresurser som t.ex. Försäkringskassans hemsida. Jag har därför 
skapat en enkel korpus över delar av PPM-materialet som främst använts för 
att organisera och sortera texterna. Jag utför ingen renodlad korpusanalys i 
avhandlingen men använder sökresultat från korpusen över PPM-texter som 
kompletterande och illustrerande material. Denna korpus har också legat till 
grund för flera avhandlingsförberedande konferensuppsatser (bl.a. Ohlsson 
2003 och Ohlsson 2005). Den version av PPM-korpusen som används för 
avhandlingsarbetet omfattar cirka 44 000 löpord. 

PPM har också försett mig med alla reklamfilmer för TV som sändes inför 
det första valtillfället 2000 samt tre informationsfilmer om premiepensionen 
på CD-ROM. Dessa filmer ingår dock inte direkt i analysen men har använts 
som bakgrundsinformation om PPM och premiepensionen. Dessutom har jag 
intervjuat tre företrädare för PPM:s kommunikations- och fondavdelningar i 
Stockholm i syfte att få reda på hur deras arbete med informationsuppgiften 
gått till. Intervjuerna omfattar omkring två timmar och gjordes i januari 2005. 
I huvudsak har intervjuerna varit till stöd i beskrivningen av PPM:s arbete 
och de fungerar också som bakgrundsmaterial. 
 
 
 
3.3.3. Urvalet av texter för närläsning 
 
Studiens kärnmaterial utgörs alltså av cirka 180 reklampublikationer och 
drygt 50 PPM-publikationer. Detta sammanlagda material har fungerat som 
utgångspunkt för en övergripande genomgång av publikationernas innehåll 
och form där jag har katalogiserat verbaltexter samt av andra typer av text-
element.3 Den övergripande genomgången har hjälpt mig att få en bild av re-
klamens och myndighetsinformationens syften och förändring över tid. Ur 
detta material har jag också valt ut publikationer för närläsning som ligger till 
grund för de resultatredovisande kapitlen 6, 7 och 8 och det sammanfattande 
kapitel 9. De för närläsning utvalda publikationerna från reklam- och PPM-

                                         
3  Med verbaltext menar jag skriftspråk som är meningsbärande och koherent och som är 
tänkt att användas av en avsändare i någon form av kommunikativ situation. Andra typer 
av textelement bygger oftast på någon form av visuellt material, t.ex. bilder eller diagram. 
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materialet omfattar sammanlagt 25 olika trycksaker – 13 från reklamgruppen 
och 12 från PPM. 

Mina riktlinjer för detta snävare urval har för reklammaterialet byggt på 
representativitet när det gäller företag, produkter och utformning. När det 
gäller det tidiga reklammaterialet (1958 till 1980-talets slut) har jag t.ex. valt 
ut representativa broschyrer för periodens typiska produkter och då även tagit 
hänsyn till vilka företag som agerat på periodens marknad. Det samma gäller 
för urvalet av publikationer från reklammaterial från perioden från 1990-
talets början fram till 2006. Den avreglerade perioden från 1990-talets början 
och framåt rymmer många fler exempel på broschyrer där det också märks en 
tydlig specialisering på olika typer av fondsparande. En viktig urvalsprincip 
har här varit att välja publikationer som handlar om pensionssparande i fon-
der tillsammans med en strävan efter att få med broschyrer från de största och 
mest inflytelserika företagen på marknaden. 

Materialet från PPM är inte lika omfattande som reklammaterialet. PPM:s 
offentliga myndighetsroll har också gjort det relativt enkelt för mig att få till-
gång till allt förekommande informationsmaterial. Urvalsprinciperna för när-
läsning har därför inte behövt vara lika inriktade på representativitet efter in-
nehåll eller aktör eftersom alla publikationer PPM har använt genom åren in-
går i det större materialet. Istället har jag valt ut publikationer som är repre-
sentativa för PPM:s syften under de år som myndigheten varit verksam. Till 
exempel framstår tiden för det första premiepensionsvalet hösten 2000 som 
en tydligt urskiljbar delperiod inom PPM:s verksamhet i jämförelse med de 
efterföljande åren. Urvalet för närläsning omfattar alltså material från PPM:s 
olika standardpublikationer och med hänsyn tagen till de år då målen för 
myndighetens verksamhet förändrats genom direktiven i regleringsbreven. 
 
 
 
3.4. Ramverket för reklam om fond- och  
 pensionssparande 
 
Både privat och statligt pensionssparande omfattar finansprodukter i form av 
fonder och försäkringar av flera slag. Pensionssparande omfattar även finans-
tjänster vilket kan inkludera rådgivning om och analys av fond- och försäk-
ringsinvesteringar samt också mer eller mindre långsiktig förvaltning av per-
soners eller institutioners gjorda investeringar. Distinktionen mellan finans-
produkt och finanstjänst är alltså glidande och är heller inte avgörande för 
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avhandlingens utgångspunkt. Det beror främst på att den privatekonomiska 
marknadens produkter och tjänster oftast marknadsförs tillsammans i reklam-
texter eller andra typer av reklam utan någon särskild avgränsning. Att välja 
ut och avgränsa reklammaterial som enbart handlar om fonder eller invester-
ingsråd är på så sätt inte möjligt utan i det utvalda materialet måste reklam 
för både produkter och tjänster ingå. 

Materialgruppen reklam omfattar i huvudsak tryckt reklam i form av bro-
schyrer och kortare publikationer men finansprodukter och finanstjänster kan 
också marknadsföras genom filmer, korta annonser och Internet-reklam. Var-
je enskild typ av reklambärare följer givetvis egna praktiska förutsättningar 
men det finns övergripande reglering för marknadsföringen av finansproduk-
ter och finanstjänster. Dit hör både lagstiftning och branschreglering. 

Det existerar ingen särskild lagstiftning om finans- och fondreklam till pri-
vatpersoner utan Marknadsföringslagen gäller som övergripande lagrum 
(SFS 1995:450). Genom lagen ska medborgare kunna skyddas från vilsefö-
rande reklam och lagen är också utgångspunkt för fastställande av god mark-
nadsföringssed för olika branscher. Den statliga myndigheten Finansinspek-
tionen ansvarar för tillsyn och kontroll av branschen och ger också ut vägled-
ningar för olika typer av finansprodukter och finanstjänster där svenska lagar 
samt EU-lagar sammanfattas och tolkas. Finansinspektionens vägledningar 
riktar sig dock främst till förvaltarföretag och reglerar inte marknadsföring. 
Det gör istället Fondbolagens förening som är en ledande branschorganisa-
tion där de allra flesta svenska fondbolag är medlemmar.4 Genom sina re-
spektive fondbolag är också de stora bankerna och försäkringsbolagen repre-
senterade i föreningen. Branschorganisationen har antagit riktlinjer för råd-
givning, information och marknadsföring av fonder i Sverige vid ett styrel-
semöte den 6 december 2004 i syfte ”att utforma en god branschsed på områ-
det” (Fondbolagens förening 2004b:2). Även tidigare har Fondbolagens före-
ning tagit fram riktlinjer, då tillsammans med Konsumentverket, gällande 
från januari 2000. Rådgivning omfattar kontakt mellan ett företag och en en-
skild kund där en riktlinje är att rådgivning alltid ska vara individuellt anpas-
sad. Föreningen gör en tydlig uppdelning mellan information och marknads-
föring i sina riktlinjer. Till informationsbegreppet hör att varje enskild fonds 
marknadsvärde, andelsförmögenhet och utveckling ska redovisas i informa-
tionsbroschyrer och obligatoriska faktablad dit även fondbestämmelser hör. 
Dessutom ska årsberättelser upprättas för de fonder ett fondbolag förvaltar. 
Informationsbegreppet i riktlinjerna omfattar alltså hur en fond utvecklas 

                                         
4  Fondbolagens förening bildades 1979 och har idag ett 30-tal medlemsföretag. 
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ekonomiskt, dess aktuella värde och investeringsinriktning samt vad den kos-
tar i förvaltnings- och administrationsavgifter. Den som äger eller vill köpa 
andelar i fonden har rätt att få all denna information och fondförvaltaren mås-
te alltid erbjuda de obligatoriska faktabladen för fonder i reklam eller vid 
muntlig rådgivning även om fonderna beskrivs mer allmänt i generella in-
formationsbroschyrer eller i reklam. 

I föreningens riktlinjer skiljer sig marknadsföring från information och är i 
princip synonymt med reklam. Marknadsföring omfattar reklam för produk-
ter som fonder samt ”profilskapande marknadsföring” där produkter inte 
nämns specifikt (Fondbolagens förening 2004b:5) utan där företagets identi-
tet eller någon annan icke-produktorienterad idé är i fokus. Rent allmänt ska 
marknadsföring vara relevant, saklig och innehålla redogörelser för de risker 
som är förknippade med fondsparande. Marknadsföringsriktlinjerna reglerar 
hur både tidigare och framtida avkastning för fonden får framställas. Miss-
visande beräkningar eller framlyftande av särskilt lyckade tidsperioder är inte 
tillåtet. Hänsyn till inflation och avgifter måste alltid tas. Likaså måste räkne-
exempel vara försiktigt formulerade och det måste framgå att räkneexempel 
enbart är av illustrerande art och inte löften om framtida tillväxt. Riktlinjerna 
reglerar även jämförelse med andra fonder eller andra sparformer där rele-
vans måste beaktas och andra sparprinciper noga måste anges i marknadsfö-
ringen. Användande av grafisk framställning som t.ex. kurvor eller diagram 
måste också vara rättvisande och relevant. Föreningens riktlinjer reglerar an-
vändandet av värdeomdömen i reklamtexter där ord som säker eller garante-
rad inte får användas i löftessammanhang. Ordet trygg eller liknande får hel-
ler inte användas om det inte sätts in i ett relevant sammanhang (ibid.:8). Be-
skrivningar av en fond eller ett företag som bäst, störst eller svensk mästare 
måste styrkas för att få användas. Föreningens föreskrifter reglerar även hur 
begreppet etisk fond får användas samt att risk alltid måste omnämnas i fond-
reklam. I marknadsföring ska följande text alltid finnas med och vara place-
rad så att den inte är undanskymd: 
 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som 
placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du 
får tillbaka hela det insatta kapitalet. (Fondbolagens förening 2004b:9) 

 
Slutligen måste alltid alla avgifter redovisas och fondbolag får inte direkt el-
ler indirekt misskreditera konkurrenter i reklamen, vilket gäller för både 
andra företag och företagsprodukter. 

Som nämns ovan gäller Fondbolagens förenings föreskrifter från 2004 (i 
den tidigare versionen från 2000). Det är rimligt att se utvecklingen av före-
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skrifterna i ljuset av fondmarknadens kraftiga expansion under 1990-talet. 
Genom ökat genomslag för en relativt ny bransch där stora nya grupper av 
människor blev målgrupp ökade också reklammängden. Föreningens relativt 
detaljerade regleringar bör ses som ett sätt att få bukt med avarter och också 
som ett försök att stärka branschens rykte. Fondbolagens förenings reglering 
är på så sätt ett resultat av den framväxande medvetenheten om fondrekla-
mens utformning och en normering av branschkulturen och spelregler företa-
gen emellan. Även viss lagstiftning samt Finansinspektionens roll kan ses 
mot bakgrund av fondsparandets expansion där också konsumentinriktade 
organisationer som Konsumentverket och Konsumenternas bank- och finans-
byrå påverkats och utvecklat resurser för att stödja människor i privatfinansi-
ella frågor. 
 
 
 
3.5. Ramverket för PPM:s samhällsinformation 
 
PPM:s informationsuppdrag ingår i myndighetens större uppgift (se kapitel 2) 
som formuleras i ett så kallat regeringsuppdrag. Regeringsuppdraget utgörs 
dels av en instruktion för PPM (SFS 2000:585), dels av årligt publicerade re-
gleringsbrev. I de senare fastställer regering och ansvarigt departement 
PPM:s huvuduppgifter samt presenterar nya eller modifierade mål för det 
kommande verksamhetsåret. Under de dryga sex åren har informationsmålen 
skiftat en hel del vilket också tas upp i de utvärderingar som gjorts av PPM:s 
arbete, t.ex. av Riksrevisionen (RiR 2004:16) och av den statlige utredaren 
Karl-Olof Hammarkvist (SOU 2005:87). Informationsmålet för det första 
premiepensionsvalet formulerades på följande vis: 
 

Alla pensionssparare skall erhålla väl avvägd information om premie-
pensionssystemet för att kunna välja placering av sina premiepensionsmedel. 
Informationen skall innehålla uppgifter om de kostnader för förvaltning i olika 
fondalternativ som belastar den enskilde pensionsspararen. Informationen 
skall stimulera enskilda till att aktivt välja placering för premiepensionsmed-
len och även i övrigt tillvarata de valmöjligheter som systemet erbjuder. (PPM 
regleringsbrev 2000) 

 
I regleringsbrevet för 2006 är informationsuppdraget delvis annorlunda fram-
ställt: 
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Fler män och kvinnor skall ha sådan kunskap om det reformerade ålderspen-
sionssystemet att de kan bedöma sin framtida allmänna pension och på vilket 
sätt de kan påverka pensionens storlek. 
Informations- och uppföljningsinsatser skall vara kostnadseffektiva och ge en 
samlad bild av hela ålderspensionssystemet. 
Fler män och kvinnor skall ha kunskap om hur deras premiepension förvaltas 
och om de möjligheter och risker som är kopplade till det egna premiepen-
sionssparandet. 
Vägledning skall finnas att tillgå för pensionsspararna och den skall vara 
kostnadseffektiv. (PPM regleringsbrev 2006) 

 
Under årens lopp har alltså PPM:s uppsatta informationsmål skiftat avsevärt. 
I SOU 2005:87 sammanfattas informationsmålen för åren 2000–2004 i en ta-
bell där prioriteringen ”aktiva val” gäller för 2000 vilket också framgår av 
exemplet ovan. Under 2001 är istället målet ”medvetna val” medan ”främja 
kunskap” är målen för 2002 och 2003 samt där målen ”främja kunskap och 
samordning (med Försäkringskassan)” gäller för 2004 (SOU 2005:87, s. 91). 
Även för åren 2005 och 2006 står främjandet av kunskap om pensionssyste-
met i centrum, vilket bl.a. framgår av exemplet från regleringsbrevet för 2006 
ovan. 

Generellt har arbetet med den stora informationskampanjen inför det första 
premiepensionsvalet bedömts positivt av Riksrevisionen och i den statliga ut-
redningen (RiR 2004:16; SOU 2005:87). PPM har också belönats flerfaldigt 
för informationsarbetet kring 2000.5 Under de efterföljande åren har dock 
PPM:s informationsarbete inte varit helt i samklang med pensionsväljarnas 
önskemål vilket också uppmärksammas i myndighetens egna utvärderingar. 
Förändringsbenägenheten kring målen får även kritik i de externa utvärde-
ringarna. I PPM:s eftervalsundersökningar framkommer att människor som 
omfattas av premiepensionen efterfrågar direkta råd om fonder och praktiska 
anvisningar om fondval vilket strider mot PPM:s roll som en objektivt för-
medlande myndighet. Efter det inledande stora premiepensionsvalet 2000 har 
nytillkomna förstagångsväljares aktivitet minskat och dessa är heller inte 
nöjda med den information som PPM erbjuder (RiR 2004:16, s. 32f). 

I Riksrevisionens utvärdering diskuteras PPM:s olika roller som informa-
tionsförmedlare där myndigheten konstateras fungera både som servicegivare 
och påverkare (ibid.). Den information PPM producerar i rollen som service-
givare omfattar t.ex. personlig kontoinformation för den enskilde som distri-
bueras årligen eller vid förfrågan. Dessutom omfattar uppdraget att informera 

                                         
5  Bland annat med informationspriset Lilla Klarspråkskristallen och 100-wattspriset för 
bästa samhällsinformation, båda 2001. Dessutom har PPM nominerats till priset Guldlän-
ken för bästa medborgarservice 2002 (SOU 2005:87, s. 97). 
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om vilka fonder som ingår i systemet. Sådan fondinformation faller in under 
PPM:s förmedlande servicefunktion även om fondförvaltarföretag står bakom 
de enskilda fonderna och den detaljerade informationen kring dessa. PPM:s 
roll att producera och förmedla information som ren service verkar ha funge-
rat relativt problemfritt enligt gjorda utvärderingar och eftervalsundersök-
ningar. 

Myndighetens påverkande roll framstår däremot som mer komplex – både 
att utföra och bedöma – i Riksrevisionens utvärdering. Att få människor att 
göra aktiva val som var målet för det första premiepensionsvalet har blivit 
allt svårare allteftersom gruppen förstagångsväljare blivit mindre åren efter 
2000 och även yngre med mindre summor att fördela på fonder. Premiepen-
sionsvalet uppfattas inte som särskilt viktigt. Målet att sprida kunskap om 
fondsystemet ur ett bredare perspektiv verkar också ha varit problematiskt 
eftersom människor hellre vill ha handfasta, direkta råd än grundläggande in-
formation om principerna för hur man sätter samman en fondportfölj. Riksre-
visionens utredning sammanfattar att PPM stått inför ett svårt uppdrag som 
inte varit tydligt formulerat och där myndighetens mandat begränsar möjlig-
heterna till attitydförändring hos de människor den är satt att informera. 

I nationalekonomen Karl-Olof Hammarkvists utredning om premiepensio-
nen (SOU 2005:87) görs en liknande bedömning av PPM:s informationsin-
sats vid det första valtillfället 2000. Detta informationsarbete bedöms ha varit 
i stort sett lyckat med viss kritik mot ”enkelspårigheten” i fokuseringen på 
aktiva val (ibid.:19). Till skillnad mot RiR 2004:16 kommer den statliga ut-
redningen dock fram till att ökat underlag för beslutsstöd behövs i informa-
tionen om premiepensionen. Utredaren tar främst hjälp av finanspsykologisk 
forskning6 i utredningen (SOU 2005:87, s. 59f) vilket även påverkar diskus-
sionen om information och informationsförmedling. Man ser i första hand 
människor som omfattas av premiepensionssystemet som beslutsfattare som 
fattar beslut om fondval från ett rationellt perspektiv. Beslutsstöd ska ges så 
att människor kan sätta samman och förvalta en fondportfölj i premiepensio-
nen över tid och på ett ansvarsfullt och medvetet sätt (ibid.:193f). Detta görs 
genom att myndigheten ska tillhandahålla erforderlig (objektiv) information 
om fonder och fondernas marknad. Information som begrepp ses därmed 
närmast som en självklar och oproblematisk del i en sådan beslutsprocess och 
förmedling av ”fakta” ses som något relativt okomplicerat. Istället finns ett 
fokus på att tillräcklig och korrekt finansiell information ska göras tillgänglig 
för de människor som ska välja fonder. Informationssynen i utredningen 

                                         
6  Vad som brukar kallas behavioral finance (se t.ex. Shefrin 2002 för en översikt). 
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SOU 2005:87 vittnar om en traditionell syn på kommunikation som företeel-
se. Information kan ”förpackas” och skickas av en avsändare för att sedan 
”packas upp” av en mottagare. Detta kan kallas för en linjär kommunika-
tionsmodell och står till exempel i kontrast till en dialogisk kommunika-
tionsmodell där avsändarens och mottagarens gemensamma förståelse kring 
budskapet och kontexten är utgångspunkt. Att vara medveten om vikten av 
den gemensamma förståelsen är då en förutsättning för att information ska 
kunna förmedlas framgångsrikt ur bådas perspektiv (se t.ex. Berge 1997:95f). 

De båda stora utredningarna om premiepensionens första tid är alltså eniga 
i att informationsinsatsen för det första pensionsvalet i stort sett uppfyllt upp-
satta mål men att de efterföljande årens insatser inte nått målen. Även de av 
regeringen uppsatta målen får en del kritik. RiR 2004:16 ser myndighetens 
traditionella och lagbundna roll som delvis begränsande för möjligheterna till 
påverkan enligt målen. Utredningen SOU 2005:87 verkar istället se påverkan 
genom att erbjuda information för rationellt underbyggda val som en väg 
framåt. Det är också denna väg som PPM verkar ha slagit in på de senaste 
åren vilket markeras i regleringsbrevet för 2006 samt i det beslutsstödssystem 
som presenteras på PPM:s hemsida – det så kallade Lotsen-systemet eller 
PPM-Lotsen (se även avsnitt 8.4.4). 
PPM:s myndighetsuppdrag och de statliga regleringsbreven har spelat stor 
roll för hur informationen om premiepensionen kommit att se ut under de år 
det nya pensionssystemet existerat. Hybriden mellan statligt pensionsåtagan-
de och kommersiell fondmarknad är ett nytt fenomen och de täta utvärde-
ringar som gjorts kan ses som ett tecken på osäkerhet inför det oprövade i 
premiepensionen. Denna osäkerhet verkar också gälla informationsuppdraget 
där det står klart att staten och PPM på flera sätt försökt anpassa sig efter hur 
medborgarna agerat inom premiepensionen. Passiva pensionsväljare ska gö-
ras aktiva och okunskap om pensionen samt om fond- och finansmarknaden 
ska ersättas med kunskap. Ett annat alternativ är att erbjuda pensionsväljaren 
vägar till fördjupad information. På många sätt skiljer det sig från en traditio-
nell svensk samhällsinformationslinje där fokus varit på myndigheters och 
medborgares rättigheter och skyldigheter gentemot varandra i ett lagreglerat 
fält. Det gäller t.ex. socialförsäkrings- och skattesystemen där visserligen 
servicefunktionen samt syftet att påverka samverkat i informationstexter se-
dan länge men där en tredje part, t.ex. i form av den kommersiella markna-
den, saknats. I det nya pensionssystemet finns också ett nytt ansvarsförhål-
lande där tidigare kollektiva lösningar ersätts av att ett större personligt an-
svar för framtiden som pensionär. 
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4. Texternas funktion och tradition 
 
 
 
4.1. Texternas omständigheter 
 
I kapitel 3 beskriver jag urval och praktisk hantering av de texter som utgör 
avhandlingens huvudsakliga material. I kapitlet redogör jag dessutom för 
textgruppernas omständigheter inom de ramverk som bl.a. utgörs av direktiv, 
uppdrag och lagstiftning. 

 I kapitel 4 fortsätter jag att diskutera texterna som material men då utifrån 
syftet att kartlägga och diskutera främst de implicita omständigheter som 
textmaterialet råder under. Till detta hör bl.a. texternas genre- och diskurstill-
hörigheter som tillsammans med det explicita ramverket kan sägas vara 
texternas funktion och tradition. Jag diskuterar därför texterna utifrån min 
uppfattning av genrebegreppet och även i förhållande till olika diskurser i av-
snitten 4.2, 4.3 och 4.4. I avsnitt 4.5 och 4.6 tar jag dessutom upp tidigare 
forskning om reklam och samhällsinformation med relevans för avhand-
lingen. 

Beskrivningen och diskussionen i kapitel 3 och 4 fungerar sedan som ut-
gångspunkt för den följande diskussionen i kapitel 5 om hur jag går till väga 
för att undersöka domesticering i och genom texterna. Där går jag vidare med 
en presentation av metodval, tillvägagångssätt och ytterligare överväganden 
om teorier. 
 
 
 
4.2. Två typer av offentliga texter  
 
Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka hur texter medverkar i 
domesticeringen av finansprodukter. De texter som ingår i de två material-
grupperna är alla offentliga texter som handlar om fond- och pensions-
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sparande. Texterna har dock olika syften och tillhör varsin etablerad och all-
mänt känd genre. Dessa genrer – reklam och samhällsinformation – lyder till 
viss del under de ramverksvillkor eller premisser jag har presenterat ovan i 
kapitel 3. Explicita premisser som har att göra med lagstiftning, reglering och 
utvärderingsförslag är i de aktuella texternas fall lätta att ta reda på och också 
relativt tydliga till sitt innehåll (med viss reservation för de skiftande målen 
för PPM). Men texterna är också beroende av andra omständigheter som inte 
i första hand har med deras anknytning till ämnet fond- och pensionssparande 
att göra. Ett antagande är därför att en stor del av texternas institutionali-
sering har att göra med deras status som breda och etablerade genrekate-
gorier. Det framstår därmed som angeläget att kartlägga texternas implicita 
omständigheter delvis utifrån genrebegreppet. 

Vid sidan av genrebegreppet har samlade undersökningar av språk, texter 
och samhälle ofta diskurs som gemensam nämnare. Diskurs och diskurs-
analys används dock på så många sätt inom både humaniora och samhälls-
vetenskap att det i nuläget nästan är omöjligt att se en konsensus kring be-
greppsanvändning och vad det för med sig i metodavväganden (se t.ex. Mills 
2004 för en översikt). Genom att diskursbegreppet uppfattas och används på 
flera olika sätt, bör det användas med försiktighet och definieras noga. 
Diskurs i dess mest spridda och allmänna betydelse kan ses som ett fenomen, 
en företeelse eller en kollektiv handling. Diskurs är på så sätt ett pågående 
samtal som kan skiljas från andra genom sitt ämne men även genom sina 
deltagare, sin tid och sin plats. Det finns anledning att förhålla sig även till 
diskurs i undersökningen av reklam och samhällsinformation samt i beskriv-
ningen och diskussionen om texternas funktion och tradition genom att flera 
olika diskurser kan antas vara relaterade till de utvalda texterna. Dit hör inte 
minst en diskurs för pensionssparande. 

Teorier om diskurs och genre förenas oftast i utgångspunkten att under-
söka texter och språkbruk i kontext. Att ta hänsyn till texternas genrer samt 
deras diskurstillhörighet framstår därför som nödvändigt för att förstå texter-
nas roll i domesticeringsprocessen. I de kommande avsnitten redogör jag 
först för min förståelse och användning av genre och diskurs i förhållande till 
textgrupperna. Jag tar därefter hjälp av annan forskning kring reklam och 
samhällsinformation för att vidare diskutera hur texternas funktion och tradi-
tion ser ut. 
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4.3. Texternas genrer 
 
Genre är också ett flertydigt begrepp med olika betydelser inom olika disci-
pliner. I en från början litteraturorienterad tradition definieras litterära genrer 
som prosa, dramatik och lyrik. Dessa introducerades redan i antikens Grek-
land och har kommit att ses som närmast naturgivna även idag. Genre-
begreppet används i den traditionen mer som ett kategoriseringsverktyg än 
som analytiskt begrepp och kan användas för att sortera även andra kultur-
yttringar som t.ex. filmer eller dataspel. 

Inom språkvetenskapligt orienterad forskning är genrebegreppet mer 
homogent definierat även om användningen skiftar även där. Både interna-
tionell och svensk forskning har bidragit till att lyfta fram genrebegreppets 
betydelse på senare år och även problematiserat dess förhållande till ämnes-
orienterade texter. Den brittiske språkforskaren John Swales har bidragit med 
en diskussion om hur texter är beroende av både funktionsmässiga och 
formmässiga drag för att bli igenkända som tillhöriga just genrer (se t.ex. 
Swales 1990). I en läsares igenkänning av en genre ryms också ett visst mått 
av förförståelse som kan fungera som läsanvisning genom tidigare kunskap 
om andra texter i genren. Inom den livaktiga norska textforskningen har Kjell 
Lars Berge presenterat en genreteori som bygger på uppfattningen om gen-
rers egenskaper som normbärare för både texter och de situationer texterna 
tas i bruk i (se t.ex. Berge 1990). 

Från avhandlingens i huvudsak svenska perspektiv är Per Ledins (2001) 
forskningsöversikt över det språkvetenskapliga genrebegreppet i anknytning 
till projektet Svensk sakprosa särskilt intressant, inte minst eftersom Ledin 
syntetiserar bl.a. Swales och Berges genreteorier. Ledins slutsats inför pro-
jektets start var att genrebegreppet inte borde ingå som kategori i sakprosa-
projektets avgränsande teoriram utan att genreanalyser snarast skulle vara re-
sultat i projektets delstudier (ibid.:31f). Med det synsättet går Ledin och sak-
prosaprojektet utanför synen på texten och texters klassificering som i första 
hand bestämd av språkinterna drag vilket varit gällande inom tidigare svensk 
forskning i kvantitativt inriktad textlingvistik och stilistik. Ledin använder 
distinktionerna ”sociokulturell textklassificering” samt ”vetenskaplig eller 
definitionsmässig textklassificering” som varandras motpoler där den först-
nämnda förutom textinterna språkdrag även tar in text- eller språkbrukarnas 
situation i analysen. På så sätt blir genre också en motsats till begreppet 
texttyp där huvudsakligen förutbestämda textinterna drag som t.ex. me-
ningslängd eller syntaxordning kan användas i en modell för att kategorisera 
texter. 
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Från avhandlingens domesticeringsperspektiv är det samhällsorienterade 
(eller sociokulturella) förhållningssättet till textanalys och genrebegreppet en 
självklar utgångspunkt genom fokuseringen på avsändarnas syften och tex-
ternas tänkta användningsområden. Till avhandlingens syfte hör dock inte att 
utföra en fullständig genreanalys av de texter jag undersöker. En diskussion 
om materialtexternas genretillhörigheter och deras betydelse är ändå nödvän-
dig för att presentera ett hållbart tillvägagångssätt för att undersöka domesti-
cering av pensionssparande i fonder. För att göra det tar jag delvis hjälp av 
Ledins (2001) avgränsning av genrebegreppet utifrån fyra påståenden samt 
senare också av annan forskning kring reklam och samhällsinformation. 
Ledins fyra påståenden om genrer är följande (ibid.:26f): 
 

1. En genre kopplar texter till en återkommande social process där 
människor samhandlar genom texter.  

2. En genre innefattar prototypföreställningar om textutformningen. 
3. En genre är normalt namngiven och på så sätt språkligt och socialt 

kodifierad. 
4. En genre är en tradition som tas i bruk i en situation, varför den föränd-

ras över tid.  
 
Enligt dessa fyra påståenden utgör reklam och samhällsinformation genrer 
men på något olika sätt. Till att börja med är reklam och samhällsinformation 
genrer som är allmänt etablerade vilket gör att de kan ha språkligt och socialt 
kodifierade funktioner. Att en genre kopplar texter till återkommande sociala 
processer och att människor samhandlar genom texter är också relativt 
okomplicerat för avhandlingens båda textgrupper. Reklamen används t.ex. 
för att marknadsföra produkter och tjänster i syfte att sälja. I avhandlingens 
reklamtexter agerar både avsändare och tänkt läsare genom en repertoar av 
roller. Banken erbjuder produkter och tjänster och är på sätt definierad som 
säljare medan läsaren t.ex. kan framställas som (potentiell) sparare och där-
med köpare av bankens produkter: 
 

Sparbanken erbjuder tre modeller för dig som vill starta ett personligt pen-
sionssparkonto i fonder. En IP Aktiefond och en IP Räntefond utgör de två 
basformerna, som är lämpligast för de allra flesta pensionssparare. (Spar-
banken, Ja må du leva..., 1994) 

 
En sådan relation mellan bankreklamens deltagare behöver inte uttryckas lika 
explicit som i exemplet ovan men denna typ av försäljningsprocess är central 
för reklamen som genre. 
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Samhällsinformation som genre kopplar också texter till sociala processer 
men av annat slag. Ett exempel är statens behov av att informera sina med-
borgare. Ett sådant behov kan präglas av olika politiska uppfattningar men 
uppfyller trots det kraven på en social process mellan texter och människor 
även om texternas syften varierar. För PPM:s del är denna process kodifierad 
redan i myndighetsuppdragets regleringsbrev (se kapitel 3 ovan) men den 
syns också i PPM:s broschyrmaterial: 
 

I premiepensionssystemet sparar du i olika fonder till din pension. Du kan 
välja mellan olika fondtyper och det finns många fonder att välja mellan. Om 
du inte har erfarenhet av fonder kan informationen verka svår, men du får 
hjälp med valet i denna broschyr. (Fondkatalogen 2003) 

 
Samhällsinformationens funktion som stöd för läsaren i premiepensionsvalet 
är tydligt markerad i detta inledande textavsnitt från en fondkatalogbroschyr 
som återges i exemplet ovan. Men påståendet om en genres relation till soci-
ala processer bör dessutom ses mot bakgrund till påståendet om att en genre 
också utgör en situationsberoende tradition. 

De situationer som genrerna reklam och samhällsinformation tas i bruk i 
har förändrats på flera olika sätt under de senaste 50 åren. Texter har kunnat 
identifieras som tillhörande dessa genrer under hela den tiden samtidigt som 
både texterna och deras genrer naturligtvis också har förändrats och utveck-
lats kontinuerligt. Genrerna har också bidragit till att förändra de situationer 
de används i och även kommit att användas i helt nya situationer. Till exem-
pel är reklamens övergripande funktion och tradition inte i första hand bun-
den till ett särskilt fält. Under årens lopp har reklam använts på många olika 
sätt med det gemensamma syftet att väcka intresse för en lång rad varor och 
tjänster. Att göra reklam för pensionssparande i fonder är relativt nytt som 
svenskt fenomen men banker har gjort reklam för andra typer av sparande 
tidigare. På så sätt ingår reklam för pensionssparande i fonder i en tradition 
av annan, äldre bankreklam. Idag verkar det vara mycket vanligt att gränser 
mellan olika genrer görs otydliga av olika skäl. Annonser och reklam kan 
t.ex. utformas som tidningstext och genomtänkta intertextualitetsstrategier 
förekommer i många genrer (se t.ex. Rahm 2004, 2006). Detta ställer 
möjligen inte till några större problem för läsarna men gör arbetet för den 
som vill klassificera dessa texter avsevärt svårare. 

Genren samhällsinformation är troligen starkare bunden till avgränsade 
situationer med olika syften än vad reklamen är. Ett exempel är de många 
olika funktioner samhällsinformation kan ha – från ren serviceföremedling av 
faktauppgifter till attitydpåverkan och uppmaningar till handlingar. På en så-
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dan övergripande genrenivå kan existensen och nödvändigheten av PPM:s 
samhällsinformation ses som domesticerande i sig. Behovet av att utbilda och 
påverka människor i Sverige till att välja fonder för en framtida pension ska-
par nya texter samt bidrar till en ny genresituation och på sikt, tradition. PPM 
har även använt reklam, särskilt vid tiden för det första premiepensionsvalet 
2000, men relativt sparsamt i jämförelse med mängden PPM-texter som fun-
gerar samhällsinformerande. PPM:s reklam har i första hand utgjorts av fil-
mer samt av korta annonser i olika typer av media (press men även på Inter-
net). Även om PPM använder viss reklam framstår samhällsinformation som 
myndighetens viktigaste textverktyg. 

Påståendet om genrers formmässiga prototypikalitet är dock inte lika lätt 
att applicera på texterna som de övriga tre påståendena är och det gäller i 
synnerhet för reklamen. Reklamens textutformning kan vara högst skiftande. 
En produkt eller tjänst behöver inte ens nämnas i en säljande text vilket är 
tydligt för bankreklamen om pensionssparande i fonder. Där kan istället be-
hovet av att börja pensionsspara stå i centrum som i exemplet nedan: 
 

En gång i tiden var pensionsförsäkringar något som mest var förunnat en väl-
bärgad klick av vårt samhälle. Inte sällan var det sparande av skattetekniska 
och andra skäl, snarare än ett målmedvetet sparande för ålderdomen.  
 
Sedan några år tillbaka har bilden förändrats dramatiskt. Pensionssparande har 
blivit en mer eller mindre naturlig, för att inte säga nödvändig, del av privat-
ekonomin. Inte minst har sparandet tagit fart sedan det står klart att ATP, folk-
pension och avtalspension i dag bara täcker cirka 65-75 % av inkomsten och 
troligtvis blir andelen ännu lägre i framtiden. (Nordbanken, Pensionsspara i 
Nordbanken, 1995) 

 
Varken språk- eller layoutbunden prototypikalitet kännetecknar reklamens 
texter. Snarare är reklamgenren typisk i sitt lånande av form- och innehålls-
mässiga drag från andra texters genrer. 

 Samhällsinformationens textutformning följer heller ingen enhetlig mall 
för textutformning även om t.ex. PPM har en formmässigt konsekvent ut-
formning av en stor del av sina broschyrer under åren 2000–2006. Denna ut-
formning är dock inte samstämmig med t.ex. samhällsinformation från För-
säkringskassan eller Skatteverket. På så sätt rymmer de stora genrerna reklam 
och samhällsinformation också många mindre genrer där kraven på prototy-
pisk textutformning kan vara större och användningsområdena mer specifika. 
Exempel är skyltreklam på gatan samt särskild information om hur man de-
klarerar inkomstskatt där hjälpbroschyren Dags att deklarera använts sedan 
1970-talet. Vad som kan kallas för ”paraplyfunktionen” hos de stora genrerna 
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reklam och samhällsinformation gör det dock svårare att få grepp om vilka 
genreberoende omständigheter mitt material lyder under. 
 
 
 
4.4. Texterna som delar av diskurser 
 
Diskurs ligger ofta nära genrebegreppet i det att både genre och diskurs kan 
definieras som språkanvändning sedd som social praktik (Ledin 1999:11) 
vilket dock är ett ganska svagt samband eftersom all språkanvändning torde 
förutsätta någon form av social förankring. Diskurs kan betyda flera saker (se 
ovan nämnda Mills 2004). Utanför språkvetenskapen, t.ex. inom sociologi, 
kulturstudier eller vetenskapsteori, betecknar diskurs snarast en slags social 
förpackning av abstrakt och konkret verksamhet. Den amerikanske språk-
forskaren Allen Grimshaw (2003:27) kallar den diskursuppfattningen för 
”[...] an ideological ’bundle’, a subculture, or even an arena of special inter-
action”. Den franske idéhistorikern och filosofen Michel Foucault har haft 
stor betydelse för spridningen av det egentligen helt vardagliga franska be-
greppet discourse och det har blivit ett mycket spritt och oenhetligt uppfattat 
sätt att studera samhälle och sociala fenomen på (se t.ex. Foucault 1972 och 
1977). I sammanhanget är det värt att notera att hans arbeten inte var menade 
att i första hand användas för direkt tillämpning på ett detaljerat fältmaterial 
även om tolkningar av Foucault särskilt för metodanvändning finns (t.ex. 
Kendall & Wickham 1999) och eventuellt kanske borde användas oftare i ar-
beten som stödjer sig på diskursbegreppet i Foucaults namn. Hur man väljer 
att tolka och definiera begreppet diskurs är naturligtvis också avgörande för 
hur en eventuell diskursanalys ska utföras. 

För avhandlingens del är det självklart mest intressant hur diskurs använts 
och diskuterats inom språkvetenskapen. Även inom språkvetenskapen finns 
dock något olika tolkningar av diskurs där t.ex. Brown & Yule (1983:1) re-
presenterar en äldre syn på diskurs som just bara studier av språk i bruk (i 
kontrast till språk som system). Den språkvetenskapliga uppfattningen om 
diskurs på senare år är snarast som ett sätt att studera språk (tal eller skrift) 
som social praktik vilket ligger närmare användningen i den foucauldianska 
traditionen men med ett utropstecken för att analysen av språket står i cent-
rum. Allen Grimshaw definierar en generell språkvetenskaplig diskursupp-
fattning som ”[...] spoken or written text in a language, intended for use in 
the accomplishment of social ends of users” (Grimshaw 2003:27). Denna de-
finition är tydligare än språk som social praktik. 
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Inom den senare språkvetenskapligt inriktade diskursanalystraditionen 
märks det som kommit att kallas kritisk diskursanalys. Inriktningen har blivit 
en inflytelserik och relativt bred gren med tydliga rötter i Foucaults diskurs-
filosofi. Den kritiska diskursanalysen har även influerats av bl.a. den 
hallidayska funktionella lingvistiken och av postmarxistiskt influerad sam-
hälls- och språkanalys (se Fairclough 1995; Fowler 1996). Den kritiska 
diskursanalysen har till skillnad från t.ex. Hallidays funktionella lingvistik 
som främsta utgångspunkt att belysa och problematisera sociala orättvisor 
och ojämlikhet i samhället genom att bl.a. analysera hur maktrelationer ut-
trycks genom språket (Fairclough m.fl. 2004:1). 

Det ligger nära till hands att se denna avhandlings forskningsfråga och 
upplägg som en studie i linje med den kritiska diskursanalystraditionen och 
jag har också hämtat metoder och idéer härifrån. Jag utgår dock inte från 
maktförhållandet mellan avsändare och läsare i min analys även om det är 
otvetydigt att maktförhållanden kan komma i fokus när det gäller domestice-
ring av finansprodukter och finansmarknad. Relationer mellan avsändare och 
mottagare i reklamens och samhällsinformationens processer tenderar t.ex. 
att vara asymmetriska. Jag tar dock inte ställning i frågan om den utveckling 
som skisseras i kapitel 2 är av godo eller ondo utan nöjer mig med att kon-
statera att den ägt rum och haft betydelse.  

Trots detta finns det ett starkt skäl till att åtminstone delvis vara öppen för 
den kritiska diskursanalysskolan genom att inriktningen på senare år drivit en 
stor del av forskningen kring språkets betydelse i det moderna samhället och 
visat vägen för metodval och problematisering kring förhållandet mellan 
språkliga och sociala kategorier (se bl.a. Fairclough 2003; Wodak & Meyer 
2001). Detta gäller särskilt hur intertextualitet manifesteras (se även kapitel 5 
nedan). 

Sammanfattningsvis följer min förståelse av diskurs i huvudsak den språk-
vetenskapliga definitionen av diskurs som t.ex. Fairclough (1995:135) kallar 
”language use conceived as social practice” (även i Ledin 1999:10) och som 
Grimshaw (2003:27) relaterar till handlingar genom talat och skrivet språk. I 
grunden till alla de ovanstående språkvetenskapliga tillämpningarna av 
diskurs och diskursanalys finns en gemensam syn där språk i bruk alltid är 
kopplat till en social kontext som inte går att bortse ifrån. En skillnad mot 
andra discipliner är språkvetenskapens (självklara) diskursanalytiska fokus på 
att studera språkanvändning genom olika metoder inom t.ex. text- eller sam-
talsanalys. Skillnaden kan verka konstlad eftersom forskare även inom andra 
discipliner vanligen ser diskurs som ett förenande fenomen för språk, hand-
lingar och människor inom ett ämne. Men i t.ex. kulturstudier eller sociologi 
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saknas ofta den nödvändiga metodkunskapen för att göra studier där grunden 
är detaljerade undersökningar av språkanvändning som sedan kan relateras 
till sin kontext. 

Definitionen av diskurs som språkbruk sett som handling (eller social 
praktik) är på så sätt ett annorlunda och vidare begrepp än genre. Genre är i 
jämförelse med diskurs då istället ett klassificeringsverktyg för texter där 
även handlingar kan rymmas men som först och främst har att göra med hur 
en text förankras och känns igen. Det finns ingen tydlig rågång mellan hur 
genre och diskurs kommit att användas när det gäller tillämpning och meto-
der och det har som nämns ovan ibland poängterats att begreppen kan ses på 
liknande sätt (Ledin 2001:23). 

För mig är genrebegreppet främst kopplat till texten och som ett klassifi-
cerande sätt att ge mening och struktur åt densamma. En diskurs omfattar 
både texter och handlingar kring ett visst ämne där det senare är samman-
hållande och där texter och handlingar hela tiden kan förändras och påverka 
diskursens utveckling. En diskurs kan alltså komma till uttryck på olika sätt 
och är inte statisk.1 Man kan tala om både reklam och samhällsinformation 
som (mycket stora) genrer medan pensionssparande i fonder inte utgör en 
särskild genre enligt t.ex. Ledins (2001) avgränsning av genrebegreppet 
ovan. Däremot bör pensionssparande i fonder istället ses som en diskurs där 
reklam och samhällsinformation spelar roller i egenskap av genrer tillsam-
mans med många andra genrer. Dit hör bl.a. medias genrer där t.ex. ett TV-
reportage om pensionssparande delar diskurstilllhörighet med den reklam och 
samhällsinformation jag undersöker i avhandlingen. Genrer som ingår i en 
diskurs har betydelse för hur diskursen kan uppfattas och även tvärtom. Ett 
exempel är genrers betydelse som bärare av värderingar och betydelser i en 
diskurs. Det kan också jämföras med genrer som normer enligt Berge (1990). 
Tzvetan Todorov ser denna funktion som ett moment i diskursernas institu-
tionalisering: 
 

In a given society the recurrence of certain discursive properties is institutio-
nalised, and individual texts are produced and perceived in relation to the 
norm constituted by that codification. A genre, whether literary or not, is 
nothing other than the codification of discursive properties. (Todorov 
1990:17f) 

 
Genrers, och följaktligen texters, relation till diskurser kan alltså ses som att 
genrer är kodifieringar av och stabilisatorer för de värderingar och handlingar 
                                         
1  En genre är naturligtvis heller inte statisk. Genom att genrer kodifierar förändringar i 
diskurser så förändras de också själva (se Todorov 1990).  
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som skapas och sker i en diskurs. Om pensionssparande i fonder är en diskurs 
där texter, handlingar och människor ryms så bidrar de skilda genrerna re-
klam och samhällsinformation också till dess stabilitet, om än på olika sätt. I 
förlängningen ryms också en intressant fråga om hur detta påverkar genrerna 
i sin tur. 

Samtidigt deltar genrerna reklam och samhällsinformation också i andra 
diskurser. Reklam som genre kan idag finnas nästan överallt och på många 
sätt. Reklam har, som jag diskuterar ovan, också mycket heterogena funk-
tioner och traditioner. I flera avseenden kan reklam därför ses som en egen 
diskurs vilket t.ex. Cook (2001) använder som utgångspunkt. Samhällsinfor-
mation kan också ses som en diskurs i sig genom att det samlar texter från 
olika genrer – t.ex. information, lagar samt olika politiska genrer som utred-
ningar och riksdagsbeslut. Samhällsinformation inbegriper också olika män-
niskor tillsammans med deras handlingar och uppfattningar. Det är därför 
troligt att olika andra diskurser kan få plats i fondsparande till pensionen ge-
nom genrerna reklam och samhällsinformation. Det är också troligt att sådana 
diskurser spelar roll i domesticeringen av pensions- och fondsparande samt 
påverkar hur reklam och samhällsinformation som genrer kommer till uttryck 
och förändras. Det är däremot inte säkert att samma diskurser kopplas till 
båda genrerna. Men medvetenhet om dessa förhållanden gör det lättare för 
mig att undersöka texterna och då även förstå hur de kan användas i ett do-
mesticeringsperspektiv. 

Att ta hänsyn till hur andra normerade sociala praktiker blir synliga i re-
klam och samhällsinformation framstår därför som en viktig del av att under-
söka domesticering vid sidan av hur texterna kan kategoriseras i genrer. För-
utom genre- och diskursbegreppen med tillhörande analysmöjligheter tar jag 
nedan också hjälp av annan forskning för att få en bild av reklamens och 
samhällsinformationens funktion och tradition. 
 
 
 
4.5. Avhandlingsrelevant forskning om reklam  
 och reklamspråk 
 
Att framställa varor och tjänster på ett förtjänstfullt sätt för försäljning, an-
tingen muntligt eller med hjälp av skrift och bilder, är en gammal företeelse. I 
modern tid har reklamens betydelse i samhället dock ökat enormt. Reklam 
och marknadsföring är därför ett väldigt forskningsfält där intresset från flera 



 

53 

olika discipliner inom både samhällsvetenskap och humaniora är stort. 
Mycket av dagens reklam- och marknadsföringsforskning handlar om rekla-
mens effekter och dess praktiska utformning vilket ligger i linje med konsu-
mentperspektivets ökade genomslag i dagens samhälle. Att tala om männi-
skor som i första hand konsumenter och om consumerism som övergripande 
etikett för människors liv, samhällsekonomi och som socialt fenomen är se-
dan 1970-talet självklara utgångspunkter för en stor del av forskningen i flera 
discipliner (Ewen 1976). Man kan också tala om att industrisamhället ersatts 
av konsumentsamhället. Denna förändring kan kritiseras eller ses som en po-
sitiv utveckling – både från ett politiskt perspektiv och från forskarsamhället 
(se t.ex. Nava 1997).  

Från avhandlingens mer begränsade perspektiv är jag i första hand intres-
serad av det snävare forskningsfältet reklam som samhälleligt fenomen och 
av reklamens språkliga villkor. I Sverige finns relativt lite forskning om detta 
och även internationellt är det ett betydligt mindre fält än både kritisk och po-
sitiv forskning om reklameffekter och reklamutformning (se Mral & Larsson 
2004 för en översikt). Reklamens språk tenderar att tas för givet. Jag avser 
inte att göra en fullständig reklamhistorisk översikt utan följer Brigitte Mrals 
och Larsåke Larssons påpekande att den moderna reklamutvecklingen följer 
några utmärkande linjer (ibid.:9f). En sådan linje är att marknadsföring och 
reklam vinner mark också utanför den självklara affärs- och näringslivs-
sektorn. Även myndigheter, institutioner, politiska partier och icke-vinstdri-
vande organisationer gör reklam i dagens samhälle. En annan linje är att re-
klamaktiviteter ändrar karaktär och omfattning. Sätt som produktplacering 
och sponsring har kommit till vid sidan av redan etablerade former som text- 
och filmreklam. Korta reklaminsatser kompletteras med långsiktiga kam-
panjer med olika reklambärare och typer av påverkan. Ytterligare en linje i 
reklamens förändring är dess syfte och inriktning där produktreklam till viss 
del ersätts med reklam för varumärken där det är viktigt att uppnå identifika-
tion med mottagarens värderingar och även skapa värderingar och behov hos 
denne (ibid.:10). Till detta kan läggas betydelsen av den ständiga teknikut-
vecklingen där datorrevolutionen och Internets snabba framväxt skapar nya 
förutsättningar på alla nivåer för reklam och marknadsföring. 

Den typ av reklam som avhandlingens textmaterial hämtas ifrån är företrä-
desvis längre, sammanhängande broschyrer om fond- och pensionssparande. 
Det saknas till stor del svensk forskning om längre reklamtexter och deras 
institutionella förankring och betydelse. De reklamstudier som gjorts handlar 
snarast om kortare reklamtexter, som oftast benämns annons. Detta kan 
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också ses som rimligt eftersom annonsen är en vanligt förekommande re-
klamtyp under hela 1900-talet (se även Korpus u.a.). 

Tidigare studier har oftast utgångspunkt i annonsers textinterna drag (se 
t.ex. Pettersson 1974 och Nowak & Andrén 1981). Även Ledins undersök-
ning av svensk veckopresshistoria omfattar en annonsundersökning (Ledin 
2000:132f), där han bl.a. redovisar att annonsens utformning genom samspel 
mellan text och bilder återfinns under hela 1900-talet. Ledin noterar dock 
även att annonsernas tema och tilltal förändras över åren där t.ex. framhävan-
det av produkternas goda egenskaper och nytta ersätts av ett större fokus på 
den tänkta annonsmottagargruppen. En begränsad tolkning av dessa tidigare 
undersökningars olika resultat är att annonsen verkar vara avgränsad som 
subgenre inom en större reklamgenre på två besläktade sätt. Det första rör 
samspelet mellan annonsens funktion och dess formmässiga drag där detta 
samspel tenderar att vara konstant även om dragen varierar. Det andra av-
gränsande sättet rör annonstexternas förenande reklamsyfte där innehållet 
samt sätten att uppnå syftet också verkar variera över tid. 

En undersökning där något längre reklamtexter och även reklamens genre 
är i fokus är Henrik Rahms studie av direktdistribuerade annons- och re-
klamblad (Rahm 2004). Rahm noterar att den reklam han studerar ofta lånar 
formmässiga grepp från andra typer av texter. Dit hör t.ex. strukturen fråga-
svar, personexemplet, nyhetsintervjun eller den pedagogiska texten. På så sätt 
är reklam en genre där den formmässiga förankringen kan ta sig nästan vilket 
uttryck som helst och Rahm kallar också reklam för en hybridisk genre 
(ibid.:340). Rahms undersökning av svenska annonstexter kan jämföras med 
Lars Hermeréns (1999) studie av engelskt reklamspråk. Hermerén presenterar 
också resultat som visar hur reklam använder både innehålls- och formmäs-
siga drag från andra typer av texter. En förklaring han ger till detta är att re-
klamens mottagare hyser motvilja mot att utsättas för reklam vilket reklam-
skaparna är medvetna om. Därför söker reklamen hela tiden nya uttryck för 
att nå sitt syfte.  

Denna syn på reklam ligger också relativt nära den brittiske språkforskaren 
Guy Cooks (2001) uppfattning om reklam. Cook kallar reklam för en parasi-
tisk genre utan egen gemensam kärna: 

 
Ads make use of substance which is already being used for some other pur-
pose, including the substance and wrappings of the goods they advertise; they 
find a place in the time and space of other discourses, and are seldom alone 
(magazines and programmes consisting only of ads are both rare and un-
successful); they borrow so many features from other genres that they are in 
danger of having no separable identity of their own. Yet. (Cook 2001:39) 
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Reklam som övergripande genre med tillhörande underkategorier förenas 
snarast genom syftet än genom utformning. Syftet som sammanhållande 
egenskap motiverar också varför reklam kan ha helt olika former – med hjälp 
av texter, bilder och grafiska element – samt använda en stor mängd inne-
hållsliga drag på samma heterogena sätt. Jag kallar detta för att väcka in-
tresse hos mottagaren som ett försök till en generalisering av syftet. Detta 
kan omfatta direkta försök till att sälja eller vanligare att försöka övertyga 
reklamens mottagare på något sätt. I en undersökning av ICA:s reklam rela-
terar Henrik Rahm det övertygande syftet till reklamens konsumenttilltal 
(Rahm 2006:312) som då inte bara är ett språkdrag bland andra utan snarast 
en självklar operationalisering av det som gör reklam till just reklam. 

Som reklamens viktigaste implicita omständighet framstår alltså det fören-
ande syftet att väcka intresse hos mottagaren vilket samlar texter, processer 
och praktik. Reklamens förenande syfte ska leda till kundövertygelse, för-
säljning av varor och tjänster eller till att skapa välvilja inför ett företag eller 
ett varumärke. Det senare kan också handla om att skapa en positiv identitet 
för en icke-kommersiell organisation och dess budskap. Från detta syftes-
perspektiv är det nog lämpligare att tala om reklam som en samlande diskurs 
än som en textgenre enligt genreavgränsningen ovan. Man kan trots det fort-
sätta att kalla reklam för genre men med medvetenhet om att reklam då är en 
otydlig och heterogen textgenre även om underkategorier som t.ex. annonsen 
verkar ha fler prototypiska genreegenskaper än den övergripande kategorin 
reklam. 
 
 
 
4.6. Avhandlingsrelevant forskning om  
 offentligt språkbruk och  
 samhällsinformation 
 
I det svenska sakprosaprojektets publikationer finns flera exempel på ana-
lyser där offentliga texters genre- och diskurstillhörighet tas upp på olika sätt. 
Ofta sker det med fokus på förändring ur ett längre tidsperspektiv genom 
sakprosaprojektets långa tidsavgränsning (1750–2000) samt kring en relativt 
smal eller specifik grupp av texter. Dit hör t.ex. Gunilla Byrmans under-
sökningar av texter om svensk preventivmedelsrådgivning samt från kom-
munalstämmor (Byrman 2001, 2002), Gunilla Sandströms undersökning av 
en sexualupplysningsbroschyr (Sandström 1998), Jan Svenssons under-
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sökning av fattigvårdens texter (Svensson 2001) samt Bo-A. Wendts under-
sökning av svenska soldathandböcker (Wendt 2001). Dessa undersökningar 
från flera olika perspektiv är goda exempel på analys av offentliga och sam-
hällsinformerande sakprosatexters viktiga roller i det moderna Sveriges 
framväxt. Dock saknas till stor del en brett hållen text- och språkorienterad 
forskning om de senaste 20–25 årens svenska offentliga samhällsinforme-
rande texter.2 Ledin (1997) utgör ett undantag med sin undersökning av en 
text från Apoteket ur intertextualitetsperspektivet. Saknaden är tydlig också 
mot bakgrund av internationell forskning där det breda perspektivet kring så-
dana texter utgjort en viktig del i utvecklingen av den kritiska diskursanalys-
traditionen och annan socialt orienterad textforskning (se t.ex. Fairclough 
1993). Även i den diskurs-historiska forskningen i främst Tyskland och 
Österrike har offentliga ämnesorienterade texter varit en viktig del (se t.ex. 
Van Leeuwen & Wodak 1999 samt Wodak 2001). Detsamma gäller också i 
forskningsmiljön norsk sakprosa (Berge 2001) där forskning om sakprosa-
texter bl.a. utgjort en del av den norska maktutredningen (Berge m.fl. 2003). 
Också det första norska sakprosaprojektet handlade till stor del om det mo-
derna Norges framväxt i olika typer av sakprosatexter (Berg Eriksen 1995; 
Grepstad 1997). 

Det har dock gjorts flera andra typer av språkundersökningar av svenska 
offentliga texter och samhällsinformation från perioden då det moderna Väl-
färdssverige växte fram. Det gäller från efterkrigstiden och framåt till de så 
kallade rekordåren på 1960-talet samt fram till 1980-talets mitt. Tillsammans 
med ovan nämnda undersökningar från det svenska sakprosaprojektet ger 
dessa undersökningar en bild av svensk samhällsinformations och offentligt 
språkbruks utveckling fram till 1980-talet och även efteråt. Utifrån denna ti-
digare forskning går det också att säga något om samhällsinformation som 
genre och diskurs. 

Jan Svenssons undersökning av språkbruksförändringar i den politiska of-
fentligheten har inte samhällsinformerande texter som material men visar 
trots det flera tendenser i förändringen av offentligt språkbruk under efter-
krigstiden (Svensson 1993). I materialet från bl.a. riksdagstal, tidningsledare 
och fackliga tidningar testas flera hypoteser med ursprung i Jürgen Habermas 
offentlighetsteori (ibid.:17f) samt även mer allmänna frågeställningar. 
Svensson ser flera, delvis motsägelsefulla, tendenser i språkförändringarna. 
Dit hör t.ex. mindre komplicerad syntax och kortare meningslängd men 
också ökad förekomst av längre ord och en nominal stil. Svensson ser ytter-
                                         
2  När det gäller språkvetenskapligt inriktad forskning om PPM och premiepensionen 
redovisas några angränsande studier av relevans även i avsnitt 8.6. 
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ligare att i huvudsak argumentbaserade och diskuterande riksdagsframställ-
ningar ersätts av ett redogörande för redan bestämda åsikter. En slutsats är att 
det förändrade offentliga språket speglar den offentliga utvecklingen med 
ökad medialisering, professionalisering av journalistyrket samt nya krav på 
det politiska och fackliga arbetet där det blir allt viktigare att göra sin röst 
hörd (offentligt) under perioden 1945–1985. 

Svenssons undersökning är i högsta grad baserad på textinterna drag i tal 
och skrift där det senare också gäller Eva Mårtenssons studie av svenskt 
språkbruks informalisering (Mårtensson 1987). Hennes grundliga undersök-
ning av flera olika typer av texter tar till skillnad från Svenssons undersök-
ning särskilt upp svensk myndighetsinformation. Genomgången av broschy-
rer från skattemyndigheter och försäkringskassor visar att myndighetsspråket 
informaliseras främst när det gäller tilltalet av läsaren. Förändringen sker un-
der 1970-talet och kan jämföras med den så kallade du-reformens genomslag. 
Mårtensson menar också att det offentliga språket rent allmänt har närmat sig 
en mer informell och talspråklig norm under den period hon undersöker, 
1946–1986 (Mårtensson 1987:65). Mårtensson inför även termen intimise-
ring av myndighetsspråket genom överförandet av privata språknormer.  

Informalisering av svenska myndigheters språk och kommunikation är 
också tema för etnologen Orvar Löfgrens antologi (Löfgren 1988) där bl.a. 
Eva Mårtensson (1988) medverkar. Löfgren skiljer på horisontell och vertikal 
informalisering där informalisering av förhållanden mellan hierarkiskt åt-
skilda grupper troligen har annan betydelse än informalisering av förhållande 
mellan likar. Myndigheters kontakt med medborgare är exempel på en 
asymmetriskt vertikal relation där införandet av informaliserat språk och för-
enklade rutiner rimligtvis kan symbolisera ett fokus på lika värde för alla 
parter och en betoning av medborgarrättigheter. I ett horisontellt förhållande 
kan informalisering av samma aspekter snarast vara till för att förenkla 
gemensamt arbete och liknande relationer (Löfgren 1988:14f).  

Under efterkrigstiden fram till 1980-talets slut förändrades alltså språk-
bruket i myndigheters texter samtidigt som texterna kom att fylla nya syften 
eftersom det svenska samhället också förändrades i rask takt under denna tid. 
Tidigare utmärktes samhällsinformation och andra kontakter mellan myndig-
het och medborgare av formellt språk och en tydlig asymmetri mellan sän-
dare och mottagare. Under 1960-talets slut och början av 1970-talet föränd-
rades detta och språket gick mot större informalitet, vilket ovanstående 
forskning visar, samtidigt som också samhällsinformationens syfte och mål 
förändrades. Informationsuppdraget kring högertrafikomläggningen 1967 
brukar till exempel nämnas som det första samarbetet mellan myndighets-
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tjänstemän och reklamfolk för att ta fram samhällsinformation i syfte att få 
folk att ändra ett beteende. Servicefunktionen hos informerande texter utökas 
med syftet att påverka människors attityder eller beteenden. Till stor del har 
detta med 1960- och 1970-talens stora expansion av den offentliga sektorn att 
göra. Under denna tid påbörjas också diskussionen om nödvändigheten av 
begripligare myndighetsspråk vilken sedan fortsatt (se t.ex. Statskontoret 
2001). 

Eva Mårtenssons diskussion om dessa förändringar är intressant från ett 
genre- och diskursperspektiv (Mårtensson 1988). Hon relaterar nämligen de 
textinterna dragen till samhällsinformationens mål och syften genom att ställa 
frågor om det offentliga språkets intimisering uttrycker en starkare känsla av 
gemenskap i det svenska samhället eller om övertagandet av delar av det pri-
vata språket ska ses som ett sätt för samhället att utöva styrning över tidigare 
privata områden (ibid.:123). 

Lämnar man rent empiriska undersökningar av offentligt språk bidrar 
statsvetaren Hanna Kjellgrens avhandling (2002) också till den samlade bil-
den av samhällsinformationens roller och utveckling. Hon intresserar sig för 
statssynens betydelse för svensk informationspolitik och slår fast att det till 
stor del saknats en samlad svensk informationspolitik med utgångspunkt i 
t.ex. ett beslutande enskilt departement eller i en myndighet vilket inte är 
ovanligt i andra europeiska länder.3 Även om en samordnad informations-
politik saknats har det från myndighetshåll oftast rått en indirekt förståelse 
eller överenskommelse om hur samhällsinformation ska utformas och för 
vilka syften.  

Kjellgren diskuterar tre varianter av den demokratiska staten i sin analys 
av politiska arbeten och beslut kring samhällsinformation (ibid. s. 67f). Dessa 
är rättsstaten, medborgarstaten och expertstaten. De används som olika sätt 
att visa hur statens behov av att informera medborgarna kan rättfärdigas. 

I rättsstaten ställs kravet att offentlig information är neutral i förhållande 
till medborgarnas livsval. Eftersom det är svårt att vara helt neutral bör staten 
också använda sig av informationsförmedling så lite som möjligt. 

I medborgarstaten återfinns en mer relativistisk syn på informationsför-
medling där helt värdeneutral information inte är nödvändig så länge den är 
moraliskt rättfärdigad. Kjellgrens fortsatta definition av medborgarstatens 
informationssyn lyder: ”Moralisk information från statens sida är alltså full-
ständigt legitim, bara beslutsprocessen går till på ett sätt som tillåter med-

                                         
3  I Sverige fanns dock NSI, Nämnden för samhällsinformation, som ett samordnande 
organ under åren 1971 till 1981.  
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borgarnas deltagande.” (ibid.:70). Detta kan då ske antingen genom konsen-
sus- eller majoritetspraktik. 

I den expertstatliga statssynen är utgångspunkten att det finns objektiv in-
formation som det ligger i medborgarnas intresse att ta del av (ibid.:71). Ob-
jektiv sakkunskap från erkända experter om ett fält legitimerar på så sätt in-
formationens innehåll och rättfärdigar dess förmedling. 

Enligt Kjellgren har svensk statlig informationsförmedling tidigare varit 
präglad av medborgarstatens konsensuspraktik samt även av expertstatens 
informationssyn. Detta gäller särskilt efterkrigstiden fram till 1960-talet. 
Därefter hävdar Kjellgren att medborgarstatens majoritetspraktik fått allt 
större genomslag tillsammans med den expertstatliga informationspolitiken. 
Acceptansen för en politik kring värderande samhällsinformation där nyttan 
anses vara tillräckligt stor för en majoritet av svenska folket växer på bekost-
nad av konsensuspraktiken där man istället eftersträvar att skilda grupper ska 
ha nytta av samma information. Kjellgren anser att detta är en utveckling som 
speglar det offentliga Sveriges förändring i stort på senare år. 

Samhällsinformationens funktions- och traditionsbundna omständigheter 
har sannolikt både med genre- och diskurstillhörighet att göra. Kraven på 
språklig begriplighet och funktionell textutformning samspelar med krav från 
uppdragsmål och rådande syn på informationspolitik. Från 1970-talet och 
framåt är samhällsinformationens informalitet och majoritetsnytta två över-
gripande tendenser samtidigt som den offentliga sektorns roll verkar för-
ändras i flera riktningar. Dit hör demokratiseringstanken som Mårtensson 
(1987) nämner där medborgarnas rättigheter står i centrum och avspeglas i 
det hon kallar ökad informalitet och intimitet. En annan riktning är sam-
hällsinformationens attitydpåverkande roll som ökar vid sidan av den rent 
servicegivande funktionen. 

Precis som reklam är samhällsinformation en stor genre där mindre sub-
genrer ryms. Det är dock en genre med större krav på prototypikalitet för 
språklig och textuell utformning. Samhällsinformationen har inte reklamens 
förenande syfte som legitimerar ett fritt lånande av form- och innehållsdrag 
från andra texter. Snarare varierar samhällsinformationens syften från ren 
förmedling av fakta till påverkande informationsarbete i syfte att t.ex. ändra 
människors attityder. Det är dock värt att notera att gränsen mellan reklam 
och samhällsinformation blivit otydligare genom myndigheters bruk av re-
klam (se Mral & Larsson 2004) i samhällsinformerande syfte. Samhälls-
information kan alltså lättare ses som textuell genre än reklam men bör också 
ses som en samlande diskurs för texter och handlingar. 
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4.7. Texternas omständigheter: en diskussion 
 
De utvalda texterna från bankföretag och Premiepensionsmyndigheten är 
delvis styrda av de explicita omständigheter i form av reglerande ramverk 
som jag presenterar i kapitel 3. Dessa ger fingervisningar om vilken typ av 
domesticerande drag jag kommer att koncentrera mig på i analysen. Det-
samma gäller för de mer implicita omständigheter texterna lyder under ge-
nom att jag identifierar dem som genrer under namnen reklam och samhälls-
information. Att bedöma olika omständigheters betydelse för avhandlingens 
metodval innebär också att jag påbörjar en analys. Det första analytiska ste-
get är valet att utgå från ett sociokulturellt perspektiv vid kategorisering av 
texterna och inte från textinterna drag. Samtidigt framgår det att både reklam 
och samhällsinformation alltid omfattar ett mer eller mindre stabilt samspel 
mellan textuell utformning och genre- eller diskurstillhörighet. Båda text-
grupperna innehåller texter med funktion och tradition. Huruvida samspelet 
mellan utformning och textfunktion kan identifieras som genomgående text-
mönster eller realiseras genom komposition och textuell inramning återstår 
dock att se. 

Bankreklamens längre broschyrmaterial förenas i reklamsyftet att väcka 
intresse för produkter och tjänster och möjligtvis genom förmedlande av 
identiteter. Att undersöka hur detta syfte representeras i texterna kräver att 
jag undersöker vilka teman som används och hur de sätts in i en större kon-
text. Hit hör också representationen av textavsändarnas relation till sin tänkta 
läsare. De informerande texterna från PPM har ett liknande syfte i att för-
medla information om ett nytt pensionssystem och att påverka läsarna till att 
utföra handlingar. Även när det gäller att undersöka PPM:s texter står alltså 
presentation av teman, deras kontextuella förankring och relation till tänkta 
läsare i fokus. 
Domesticeringsmetaforen understryker hur pensionssparande genom fonder 
görs självklart, vardagligt och oemotsagt som alternativ. Att undersöka hur 
ämnen och budskap framställs samt hur relationen mellan läsare och avsän-
dare ser ut täcker delvis avhandlingens syfte. Förutom detta är en fortsatt 
analys av de utvalda texternas genre- och diskurstillhörighet en del i syftet. 
För att uppnå syftet krävs en genomgående beskrivning av hur texternas inne-
håll och utformning samverkar med deras omständigheter och sammanhang. 
Detta kapitel kan ses som en början på en sådan analys men textkategoriernas 
stora bredd och bruk under många år kräver en snävare och mer specialiserad 
diskussion kring just dessa typer av reklam och samhällsinformation. Hur 
genre- och diskurstillhörighet kan bidra till domesticering framstår därför 
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också som centralt för den följande undersökningen vilket jag också åter-
kommer till i det avslutande kapitlet. 
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5. Att undersöka texterna ur  
domesticeringsperspektivet 

 
 
 
5.1. Tillvägagångssätt och teoriöverväganden 
 
Syftet med kapitel 5 är att presentera tillvägagångssättet för analysen av tex-
terna. Till presentationen hör en diskussion av bakomliggande teoretiska 
överväganden samt viss redovisning av angränsande forskning. Jag inleder 
med en kortfattad beskrivning av avhandlingens språksyn i avsnitt 5.2. Denna 
beskrivning ligger sedan till grund för både valen av metodverktyg och resul-
tatframställningens struktur. I avsnittet tar jag även upp avhandlingens för-
hållande till sakprosabegreppet samt diskuterar vilka dimensioner av domes-
ticering som kan komma till uttryck i texterna. Detta inledande avsnitt bygger 
också delvis på diskussionen om texternas omständigheter i kapitel 3 och 4. 

Därefter går jag i avsnitt 5.3 igenom den struktur jag följer i resultatkapit-
lens redovisningar. Till strukturredovisningen hör en beskrivning av delfrå-
gor kring domesticeringsdrag i texterna. I de följande avsnitten gör jag sedan 
fördjupade presentationer av de metodverktyg jag använder. Dessa är analys 
av texternas ämnen och budskap i avsnitt 5.4, hur textrelationer för avsändare 
och läsare yttrar sig i avsnitt 5.5 samt hur jag går till väga för att undersöka 
det formmässiga samspelet mellan verbaltext och andra textelement i avsnitt 
5.6. 
 
 
 
5.2. Synen på språket 
 
I en avhandling i nordiska språk är det lämpligt att åtminstone kortfattat öp-
pet redovisa den språksyn som utgör arbetets ryggrad. I avhandlingen stude-
rar jag språk i bruk snarare än språk som system. Från ett sådant bruksper-
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spektiv är det språk jag studerar genom avhandlingens textmaterial inget av-
gränsbart eller särkopplat fenomen som kan undersökas oberoende av sam-
manhang. Reklamens och samhällsinformationens språk kan inte ses som se-
parat från den kultur eller kontext det används i. Precis som allt annat språk-
bruk medverkar avhandlingens texter till att skapa sammanhang som i sin tur 
också påverkar texterna och språket tillbaka. Jag studerar autentiskt språkma-
terial i form av texter vilket står i kontrast till konstruerade eller utvalda ex-
empel utan kontextuellt sammanhang vars användning kan vara att t.ex. un-
derbygga teoretiskt framdrivna regler. Autentiskt språkmaterial ställer också 
helt andra krav på teoriöverväganden och metodval än just konstruerade ex-
empel. Arbetet är därför styrt av materialet när det gäller redovisningsstruktur 
och metodval. 

Som nämns ovan är avhandlingsperspektivet sociokulturellt eller sam-
hällsorienterat i betydelsen att det språkbruk jag studerar äger rum mellan 
människor – som enskilda personer eller samverkande genom samhällets oli-
ka institutioner, t.ex. företag och myndigheter. Jag intresserar mig alltså inte 
särskilt för språkets kognitiva processer vilket också kan ses som språk i bruk 
i vid bemärkelse men då utifrån hur sambandet mellan tanke och språk ser ut 
på främst individnivå. 

Avhandlingens grundläggande språksyn kan också förklaras med referens 
till den funktionella lingvistiken (se t.ex. Halliday & Matthiessen 2004) där 
språket i första hand ses som ett kommunikativt fenomen. Språkets kommu-
nikativa funktion inkluderar inte bara informationsförmedling utan rör också 
kommunikation som ”socialt kitt” till skillnad från en kognitiv syn på språket 
som i första hand en kanal för att uttrycka tankar.1 Språkforskaren Hallidays 
modell för grammatikbeskrivning innefattar visserligen ett systemtänkande 
men systemet – representerat som text med hjälp av t.ex. regler för syntax, 
morfologi eller fonologi – får form och regelbundenhet genom de funktioner 
människor använder det till.2 

Halliday identifierar vad han kallar tre metafunktioner i språket: den idea-
tionella, eller hur människor förmedlar erfarenheter och idéer genom språket, 
den interpersonella som handlar om hur språket används för att skapa rela-
tioner mellan människor och den textuella metafunktionen som sammanfattar 
hur vi strukturerar de språkliga uttrycksmedel som kan knytas till de övriga 

                                         
1  För en uttömmande redogörelse för och diskussion om förhållandet mellan funktionellt 
och formellt inriktad språkvetenskap, se Butler (2003), där även frågan om språkets kom-
munikativa roll diskuteras ingående.  
2  SFG (Systemic Functional Grammar) eller i ett bredare perspektiv, SFL (Systemic 
Functional Linguistics). 
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två metafunktionerna samt skapar mening i texten (Halliday & Matthiessen 
2004:29f). Hallidays teorier om språk utgår från dessa tre metafunktioner och 
erbjuder en metodapparat för grammatiska analyser på mycket detaljerad 
nivå där både tal- och skriftspråk omfattas. Avhandlingens fråga rör hur 
bankföretag och myndigheten PPM konstruerar sina respektive texter för att 
nå olika mål och hur sådana texter spelar roll i den ovan beskrivna domesti-
ceringsprocessen. En renodlad SFL-analys är inte rätt verktyg för ett sådant 
syfte eftersom en undersökning av domesticering även kräver en redovisning 
av texters institutionalisering i samhället. Jag har istället de tre metafunktio-
nerna som hjälp för de strukturerande begrepp jag använder i redovisningen 
av resultaten (se nedan). Den funktionella lingvistiken i Hallidays tappning 
har kommit att få stor betydelse för metodanvändning i t.ex. kritisk lingvistik 
och kritisk diskursanalys. I den funktionella lingvistiken poängteras också 
nödvändigheten av autentiskt material för studier som gör anspråk på att stu-
dera språk som ett kommunikativt fenomen. En funktionell språksyn är på 
dessa sätt en förenande faktor för avhandlingens val av material och metod-
verktyg. 
 
 
 
5.2.1. Projektet Svensk sakprosa som hjälp och  
 utgångspunkt  
 
Det tvärvetenskapliga projektet Svensk sakprosa erbjuder användbara erfa-
renheter samt ger perspektiv på svensk textforskning. Det gäller inte minst 
avgränsningen av sakprosa som begrepp. I sakprosaprojektet studerades 
svenska icke-litterära texter från perioden 1750–2000, vilket resulterade i 
samlingsvolymen Verklighetens texter (Melander & Ledin 2001) samt den 
teoriinriktade antologin Teoretiska perspektiv på sakprosa (Englund & Ledin 
2003) förutom en rad separata publikationer. 

Sakprosa står i kontrast till skönlitteratur och just litterära texter har tradi-
tionellt ägnats den största uppmärksamheten inom textforskning, oavsett äm-
nestillhörighet, samt legat till grund för metodgrepp inom främst stilistikin-
riktningen. Inom sakprosaprojektet har utgångspunkten varit att sakprosa är 
ett icke-essentialistiskt begrepp där sakprosatexter inte är konstituerade av 
särskilda språkdrag utan ses performativt som sociala fakta (Englund m.fl. 
2003:36). Sakprosa kan rymma en närmast oändlig mängd texter, till exem-
pel recept, platsannonser, bruksanvisningar, presstexter och läroböcker. På så 
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sätt definieras sakprosa närmast negativt som vad det inte är – nämligen litte-
rära texter som romaner, pjäser eller dikter. Att i analys av texter huvudsakli-
gen utgå från estetiskt grundade eller textinterna drag, som gjorts inom stili-
stik eller textlingvistik, är då ingen lyckad analysväg eftersom sakprosatexter 
i hög grad definieras och konstrueras utifrån sociala faktorer och de samman-
hang texterna är tänkta att fungera i. De textgrupper jag valt som material för 
avhandlingen – reklam och samhällsinformation – är typiska sakprosatexter 
enligt den här definitionen. Detta anknyter också till diskussionen i kapitel 4 
ovan. 

Englund & Svensson (2003:62f) tar upp vad de kallar sakprosatexters tre 
huvudfunktioner. 1) De utgör ett kollektivt minne för sina brukare. Exempel 
på sådana texter kan höra till äldre litterära genrer som epos och sagor men 
även historieskrivande och religiösa texter är sakprosatexter med denna funk-
tion tillsammans med lag- och författningstexter. 2) Sakprosatexter är också 
socialt normerande. Samhälleliga konventioner och praktiker sätts på pränt 
och fastställs i dagens samhälle oftast just som sakprosatexter även om det 
historiskt inte alltid varit så. Författarna diskuterar t.ex. hur lagstiftning och 
den moderna juridiska domänen vuxit fram genom bruk av olika texter. 3) 
Sakprosatexter fungerar också som kunskapsförmedlare. Att förmedla kun-
skap är många sakprosatexters syfte, oavsett om de lyckas med att fullfölja 
det eller inte, och denna funktion är nära förknippad med sakprosatexters 
kommunikativa roll. 

Sakprosadefinitionen ger mig exempel på hur jag kan beskriva texternas 
utformning i samspel med deras skiftande funktioner och mål hos olika före-
tag och hos myndigheten PPM. Just sakprosans normerande funktion är av 
betydelse för både reklam och samhällsinformation. Ett exempel är hur sam-
hällsinformation som idé har institutionaliserats efter svenska myndigheters 
behov av att kommunicera med medborgare. Ett annat exempel på institutio-
nalisering är att reklamens ständigt skiftande form och innehåll kan motive-
ras, och på så sätt kontinuerligt normeras, av det förenande syftet att väcka 
intresse. Både samhällsinformationens och reklamens publikationer är då ex-
empel på hur respektive fälts konventioner och praktiker kan etableras och 
förändras genom texter vilket kan jämföras med diskussionen om diskurs i 
kapitel 4 ovan. 
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5.2.2. Texter och domesticering 
 
Jag använder domesticering som en analytisk och samlande metafor för att 
beskriva hur fond- och pensionssparande blir något vardagligt, självklart och 
oemotsagt i Sverige under de senaste decennierna. För att kunna göra det har 
jag valt att studera två grupper av texter som kan sägas höra till två allmänna 
och erkända genrer. Texterna handlar visserligen om fond- och pensions-
sparande men de skiljer sig åt när det gäller utformning, syften, mål och nor-
mer. I kapitel 4 lyfter jag fram idén att texternas syften och mål bör realiseras 
som teman samt i hur relationer mellan avsändare och tänkt läsare uttrycks. 
Vissa domesticerande drag i teman och relationer kan antas se olika ut i re-
klam- och samhällsinformationstexterna medan andra är likartade. Mot denna 
bakgrund kan några gemensamma dimensioner av domesticering ändå urskil-
jas. 

En övergripande tendens i en domesticeringsprocess torde vara informali-
sering och även intimisering. Informaliserande eller intimiserande drag är 
normalt sett alltid relaterade till vardaglighet och närhet vilket är en grund-
läggande del i metaforen domesticering.3 Informaliserings- och intimiserings-
tendenser präglar också generellt språkförändringar i svenskan under de sena-
re decennierna, i synnerhet när det gäller den offentliga domänens tal- och 
skriftspråk (se t.ex. Mårtensson 1987 eller Josephson 2005). Därmed är det 
inte säkert att informaliserande och intimiserande språkdrag och språkstrate-
gier ser likadana ut i alla texter även om mer generella mönster troligen kan 
märkas. 

En annan trolig dimension för språklig domesticering är legitimering, nå-
got som t.ex. framhålls inom den kritiska diskursanalysen (Fairclough 
2003:98f). Hur ståndpunkter eller argument legitimeras kan också variera, 
beroende på text, kontext och sammanhang, samt göras med olika tekniker. 
Till sammanhanget hör även drag kopplade till individualisering som en möj-
lig tendens. Ökat fokus på individen hör samman med den framväxande kon-
sumentrollen som även har samband med informalitet och intimitet (Joseph-
son 2005:97f). Genom informalitet i språkbruk blir också människor bakom 
språkliga processer mer synliga vilket kan gälla både avsändare och läsare. 

Eftersom texternas utformning, syften, mål och normer varierar är min 
lösning att inte generalisera kring språklig domesticering genom att göra en 
övergripande makroanalys av många texter utan istället göra närläsningar av 

                                         
3  Jag ser begreppen som närbesläktade men inte helt utbytbara. Intimisering förutsätter 
en grad av informalitet medan informalitet inte nödvändigtvis måste vara intim. 
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utvalda texter och publikationer som grund för en sammanfattande diskus-
sion.4 Vinsten med detta är att jag kan presentera en gedigen tolkning av de 
språkliga och textuella drag som utgör exempel på domesticering i materialet. 
 
 
 
5.3. Strukturen i redovisningen av  
 undersökningarna  
 
Avhandlingen är inte i första hand ägnad åt att utförligt beskriva de två text-
grupper den tar upp även om det är en del av arbetet. På så sätt skiljer den sig 
från liknande undersökningar där samhälleliga och kulturella sammanhang 
analyseras tillsammans med texters utformning och syften. Annan relevant 
forskning handlar ofta om att beskriva hur en genre eller diskurs växer fram 
(Karlsson 2002), genreförändring över tid (Ledin 2000), eller hur olika grup-
per använder texter inom en genre eller diskurs (Ledin 1995; Rahm 2002). 
Mitt överordnade mål är istället att följa den samhällsförändring jag kallar 
domesticering av fond- och pensionssparande i olika typer av texter. Dessa 
kommer från två dominerande men olika grupper av textproducenter och ana-
lysens röda tråd är hela tiden de domesticerande dragen. 

Jag har delat in resultatredovisningen i tre kapitel (6, 7 och 8) efter materi-
algrupperna och deras kronologi. Varje resultatkapitel följer samma typ av 
struktur där jag inleder med en överblick av de undersökta texterna och hur 
jag tolkar deras funktioner och mål. Överblicken används därefter för att ge 
exempel på hur dessa funktioner och mål realiseras språkligt och textuellt, 
indelat i flera avsnitt. Varje sådant beskrivande avsnitt inleds med en kort ta-
bell där jag redovisar vilket material jag närläst samt vilka frågor som varit 
riktmärken för delanalysen. Kapitel 6 som behandlar pensionssparandets för-
historia avslutas dessutom med en sammanfattning och diskussion om do-
mesticering i kapitlets texter. De centrala resultatkapitlen (7 och 8) samman-
fattas i kapitel 9 där domesticerande drag från exemplen lyfts fram. De disku-
terande avsnitten i detta kapitel rymmer på så sätt sammanfattningar av de 
drag jag anser vara av domesticerande art samt i vissa fall också ytterligare 
exempel för att illustrera diskussionen. Redovisningen i resultatavsnitten är 
till stor del inspirerade av de språkliga metafunktioner som beskrivs ovan 
samt även av Hellspong & Ledins (1997) terminologi där de kallar de tre me-
                                         
4  Närläsningen i kapitel 6, 7 och 8 kompletteras också av diskussionen kring texternas 
omständigheter i kapitel 4. 



 

69 

tafunktionerna för textstrukturer. Enligt Hellspong & Ledin kan textstruktu-
rer vara överlappande och de ska inte förstås som distinkta.5 Det skiljer sig 
från Hallidays användning av metafunktionerna även om både funktionernas 
och strukturernas indelning i stort är densamma. Hellspong & Ledins text-
strukturbegrepp ska nog dock främst ses som ett ordningsskapande pedago-
giskt grepp i en framställning av olika verktyg för textanalys. 

Jag väljer att inte använda vare sig metafunktion eller textstruktur som re-
sultatsorterande begrepp i avhandlingen. Istället använder jag textaspekt där 
jag dock lånar Hallidays tre etiketter från metafunktionerna. Till viss del in-
går också samma typ av frågor och metodverktyg som i Hellspong & Ledins 
textstrukturer. Textaspekt ska förstås som ett särskilt perspektiv på texten där 
en typ av övergripande fråga står i centrum för varje aspekt vilket också blir 
ledande för vilka drag av domesticering jag redovisar. De tre aspekterna är: 
 

1. Den ideationella aspekten där den övergripande frågan är vad texten 
handlar om och vad textens budskap är. 

2. Den interpersonella aspekten där frågan rör samspelet mellan avsända-
re och läsare samt hur dessa framställs. 

3. Den textuella aspekten där jag lyfter fram hur texten är formmässigt 
uppbyggd och analyserar samspelet mellan olika formdrag och drag 
från de övriga två textaspekterna. 

 
De tre textaspekterna ska inte ses som modeller för analysen utan istället som 
ordningsskapande sätt att visa och diskutera resultat ur domesticeringsper-
spektivet. Urvalet av metodverktyg följer delfrågorna i avhandlingssyftet 
samt diskussionen om texternas omständigheter i kapitel 4. Avhandlingens 
metodverktyg behöver inte vara relaterade till enbart en textaspekt utan kan 
ge resultat som redovisas på flera ställen i de diskuterande resultatavsnitten. 
Urvalet av metodverktyg är dock anpassat efter de övergripande frågor jag 
ställer och på så sätt kan valda metoder vara mer eller mindre aktuella för alla 
de tre textaspekterna. Exempelvis har beskrivning av teman och argument en 
huvudsaklig koppling till textens budskap medan fokuseringen på använd-
ning av diagram och figurer har med samspelet mellan form och budskap att 
göra. I de följande avsnitten beskriver jag närmare de metoder jag använder 
för att undersöka texterna. 
 
 
                                         
5  Språkets tre metafunktioner ska dock heller inte ses som helt distinkta fenomen (Halli-
day & Matthiessen 2004:29f; Holmberg & Karlsson 2006:18f). 
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5.4. Textteman och argument 
 
Ett genomgående avsändarsyfte i avhandlingens materialtexter är att kom-
municera budskap som ska få människor att reagera – bankföretagen använ-
der reklam för att väcka intresse för finansprodukter som i bästa fall leder till 
köp och PPM vill genom samhällsinformationen få människor att göra val av 
fonder inom premiepensionssystemet. En viktig uppsättning metodverktyg 
utgörs därför av tekniker för att identifiera ämnen och argument samt för att 
tolka argumentation kring de presenterade ämnena.  
 
 
 
5.4.1. Att visa texternas ämnen 
 
I begreppet tema ryms en texts huvudsakliga ämnesområde.6 Ett vanligt sätt 
att hantera temanivåer är att beskriva en text utifrån makro- och mikroteman 
vilket jag också gör. Separata textavsnitt, ett ämnesmässigt sammanhållet av-
snitt eller en hel publikation kan ha egna teman men på olika nivåer. Det är 
rimligt att utgå från att en reklambroschyr t.ex. handlar om ”pensionssparan-
de” och att enskilda avsnitt och stycken i en broschyr handlar om teman som 
hör till det övergripande ämnet men är mer specialiserade, t.ex. ”fondtyper” 
och ”sparandets risk”. Ämnen i en text presenteras också alltid från avsända-
rens syfte och perspektiv vilket Hellspong & Ledin (1997:122f) kallar textens 
proposition (se även Brown & Yule 1983:27f). I undersökningen gör jag ing-
en särskild uppdelning mellan tema- och propositionsanalys eftersom de näs-
tan alltid hänger samman. I beskrivningen av teman och propositioner kom-
binerar jag också fokus på tematiskt meningsskapande med hur avsändaren 
ger sina syften språklig representation genom olika perspektiv. 

Till genomgången av vad texten handlar om hör också de ämnesrelaterade 
budskap som inte utskrivs explicit i texterna och vad som kan kallas för pre-
supponerade påståenden och även inferens (Hellspong & Ledin 1997:127f). 
Till allt språkbruk hör att redundant information kan strykas i tal och skrift. 
T.ex. behöver inte information från en föregående sats eller ett yttrande alltid 
upprepas vilket underlättar den syntaktiska konstruktionen och där bruket av 
pronomen är ett exempel på generalisering. Det är också kommunikations-

                                         
6  Tema används också tillsammans med termen rema som begrepp på satsnivå i analyser 
av hur ny och gammal information presenteras men jag använder tema uteslutande på 
textnivå.  
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mässigt effektivt att generalisera teman och propositioner där en avsändare 
kan utnyttja delad kunskap med läsaren. Detta förutsätter också att läsaren är 
införstådd med det ämnesmässiga ramverk som förekommer implicit i en 
text. Avsändare och läsare kan också ha olika attityder till sådan gemensam 
kunskap. De generaliseringar en texts avsändare väljer att göra kan vara 
mycket basala och självklara men också mer komplexa vilket kan relateras 
till hur avsändaren väljer att framställa textens ämne. Att undersöka presup-
positioner framstår därför som ytterligare ett viktigt steg i beskrivningen av 
domesticering i texternas budskap. Att peka på dessa hjälper mig att se vad i 
budskapet och dess inramning en texts avsändare inte utsäger direkt. Det kan 
också inkludera infererade budskap som bygger på t.ex. kausala kedjor av på-
ståenden i texter. Exempel på denna typ av argumentation återfinns bl.a. i av-
snitt 8.3.1 nedan. 
 
 
 
5.4.2. Argumentation och argument 
 
Nära besläktat med att undersöka vad texterna handlar om från budskapsper-
spektivet är en genomgång av argumentation och argument. Detta är på så 
sätt en förlängning av ovanstående analysmönster där kopplingen till texter-
nas syften dock är starkare. Både företagen och PPM har olika behov av att 
övertyga läsaren vilket realiseras genom reklamens och samhällsinformatio-
nens respektive syften. För att beskriva hur övertygandet går till krävs alltid 
en redovisning av texternas budskap. Teman och presupponerade påståenden 
behöver dock inte nödvändigtvis användas för att övertyga en läsare utan kan 
istället vara delar i konstaterande eller rent kunskapsförmedlande texter utan 
direkt läsarorientering. Att identifiera argument och argumentationsstrategier 
är därför ytterligare ett verktyg för att beskriva vad texterna handlar om. Jag 
gör där en viss skillnad mellan argument och argumentation där argument all-
tid ingår i argumentation men där det senare även kan rymma andra strategier 
än enbart formulerade argument. Dit hör bl.a. bruket av visuella textelement 
som foton och figurer samt den helhetsbild som en övertygande publikation 
vill förmedla (se t.ex. Vigsø 2004). 

Utgångspunkten för analysen av argument och argumentation är deras rela-
tion till domesticeringsperspektivet och då främst i förhållande till texternas 
budskap och syfte. En sådan utgångspunkt innebär att jag inte gör en värde-
ring av argumentens hållbarhet med hänsyn till deras interna sammansätt-
ning. Istället ser jag hur argument görs trovärdiga i textens sammanhang och 
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syfte genom bakomliggande uppbackningar, påståenden och värderingar. 
Detta synsätt ligger nära Stephen Toulmins modell för argumentationsanalys 
(se t.ex. Toulmin 2003) som används och diskuteras av Anders Sigrell i hans 
avhandling om underförstådd argumentation (Sigrell 2001). Även Vigsø 
(2004) använder i sin avhandling Toulmins modell i analysen av politiska 
partiers retorik i bruket av valaffischer och jag har hämtat inspiration från 
båda avhandlingarna. 

Toulmins modell grundas på sex element där tre är obligatoriska. Utgångs-
punkten är data som utgör ett arguments faktatillstånd. Elementet claim kal-
las argumentets tes och är det avsändaren vill att mottagaren ska hålla med 
om. Det tredje obligatoriska elementet är warrant, det berättigande skäl som 
ska föra argumentets mottagare från data till claim. Dessutom kan tre andra 
element finnas med i modellen – backing, det belägg som visar om skälet 
gäller i det aktuella fallet, rebuttal, en markör för när tesen inte gäller samt 
qualifier, en styrkemarkör för hur säker avsändaren är på argumentets tes (se 
främst Toulmin 2003:87f samt även Sigrell 2001:52 och Vigsø 2004:100). 

Jag gör inte anspråk på en fullständig genomgång av alla förekommande 
arguments förankring och användningsstrategier. Istället är alltså denna del 
av analysen tydligt kopplad till beskrivningen av texternas budskapsdimen-
sion. I synnerhet gäller detta hur presupponerade påståenden och implicit ut-
tryckta värderingar används i kombination med argument. 
 
 
 
5.5. Vem som syns i texterna 
 
Hur texternas aktörer, både aktiva och passiva, syns, agerar och kommer till 
tals är en central del i analysen. Hit hör t.ex. vem som får höras i texten och 
på vilket sätt. Avsändarens framställning av sig själv är avgörande för trovär-
digheten i budskapet och på så sätt nära kopplat till argumentationen i en 
text. Hur den tänkta läsaren framställs och får röst i texterna avslöjar också 
avsändarens syn på t.ex. målgruppen. Till detta hör även vilka aktiviteter och 
handlingar som tillskrivs den tänkta läsaren. En texts syfte och budskap kan 
relateras till avsändares och läsares roller i de processer som presenteras i 
budskap och argumentation. Avsändare och läsare framstår på så sätt som de 
viktigaste rollrepresentationerna men även andra roller besätts i texterna, dit 
hör namngivna grupper av människor, yrkesroller, institutioner samt krafter 
som marknaden och börsen. 
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5.5.1. Processer och representation 
 
Grundläggande för denna analysdel är att identifiera processer som texternas 
personer och andra krafter deltar i. Detta perspektiv innebär att jag förhåller 
mig till avsändar- och läsarrollers grad av aktivitet och vilka typer av proces-
ser de medverkar i. Det betyder att jag i hög grad fokuserar hur textens av-
sändare sätter in delvis sig själv men främst den tänkta läsaren i olika situa-
tioner och hur läsaren då är tänkt att agera. Att undersöka hur t.ex. tilltal och 
omtal av avsändare och läsare går till blir då centralt och det kan också rela-
teras till röstbegreppet i nästa avsnitt. Det är värt att påminna om att avhand-
lingen omfattar avsändarens perspektiv som det tolkas av mig. Det är avsän-
darens (oftast varierande) bild av både sig själv och den tänkta läsaren som 
går att undersöka genom texterna. Hur läsarroller framställs är dock centralt i 
förhållande till texternas övertygande syften. 

Min användning av benämningen den tänkta läsaren är närliggande be-
greppet modelläsare som kommer från Umberto Eco (1984) som i sin tur ba-
serar sitt begrepp på Wolfgang Isers begrepp the implied reader (se t.ex. Iser 
1972). Modelläsarbegreppet har främst använts i forskning om skönlitterära 
texter men också operationaliserats av Anders Björkvall i hans undersökning 
av svenska reklamtexter (Björkvall 2003). En analys av texters modelläsare 
är dock snarast en sammanställning av många olika språkliga representatio-
ner och strategier i en text som på så sätt påminner om hur jag undersöker 
domesticering som ett heterogent och komplext fenomen. Avsändarens upp-
fattning om läsaren är en viktig del i undersökningen men jag gör inte an-
språk på att utföra en fullständig modelläsaranalys. Det hade varit möjligt att 
använda ”den förutsatta läsaren” eller ”den programmatiska läsaren” som al-
ternativa termer men jag undviker dessa mer krångliga benämningar som inte 
använts i annan svensk forskning och använder istället genomgående den 
tänkta läsaren. 
 
 
 
5.5.2. Intertextualitets- och röstbegreppen 
 
Den ryske litteraturforskaren Mikhail Bachtins teorier om den dialogiska och 
olikröstade7 texten har fått stor spridning inom språkvetenskap, inte minst 
hos den kritiska diskursanalysen, (se t.ex. Fairclough 2003:214), men har sitt 
                                         
7  Ursprungstermen är ryskans raznorechie, översatt till heteroglossia i Bachtin (1981).  
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ursprung inom litteraturstudier (Bachtin 1981). Språkforskaren och psykolo-
gen Julia Kristeva (1980) introducerade begreppet intertextualitet som ett 
samlande begrepp för Saussures semiotik och Bachtins dialogism. 

Med intertextualitet menas att texter påverkas av andra texter. En text i 
nuet kan ses som svar på äldre texter och delar av gamla texter kan komma 
till tals i en aktuell text, bearbetade eller obearbetade. På samma sätt är en 
text också föregångare till framtida texter. Texters dialogiska drag kan förstås 
som att texter ingår i relationer eller textkedjor där en dialog ständigt äger 
rum genom en författares refererande till andra texter eller författare. Dialo-
gen eller det intertextuella arbetet sker inte alltid explicit och synligt. Det kan 
ske genom referensbruk eller direkt citerande av en text men samtidigt kan en 
texts genretillhörighet ses som ett exempel på indirekt intertextualitet. Om en 
författare anpassar sin text till vissa normer eller formella konventioner, t.ex. 
för en vetenskaplig artikel, så placerar också författaren sin text i en kedja av 
texter med liknande syften. 

Texters mångstämmighet har, enligt Bachtin, att göra med de många mot-
sägelsefulla normerna i ett samhälle. Bachtin använde röster som ett sätt att 
illustrera hur olika grupper kommer till tals (eller inte gör det) i både tal- och 
textsituationer. Motsatsen till dialogen i texten och samhället är monologen 
som Bachtin närmast liknar vid ett tyranniskt tillstånd eftersom bara en röst 
kan höras. Bachtins begrepp var inte operationaliserade för systematiskt bruk 
i hans ursprungsverk från 1920-talet. Istället har de samlats av andra forskare 
som ovan nämnda Kristeva och kommit till användning efter hans död 1975, 
bl.a. då i den kritiska diskursanalysen där Norman Fairclough ser intertextua-
litet och röstrelationer som centrala begrepp (Fairclough 1995, 2003). 

Från svenskt perspektiv har en sammanfattning av intertextuella relationer 
gjorts av Ledin (1997) där utgångspunkten är Bachtins arbete men även hur 
bachtinska begrepp kommit att användas i den kritiska diskursanalysen 
(Fairclough 1995, 2003). Ledin sammanfattar två typer av intertextuella rela-
tioner där en gemensam nämnare är bruket av röst. Den första typen kallar 
Ledin textsamspel (Ledin 1997:67) vilket är ett explicit intertextbruk där de-
lar från andra texter används direkt i en text. I textsamspel signaleras bruk av 
”text-i-texten” t.ex. som referenser eller citat. Explicit intertextualitet kan 
också göras genom olika anföringar som visar att ett uttalande eller yttrande 
kommer från en annan röst, t.ex. ”min lärare sa att...”. I textsamspel är röst-
begreppets användning relativt oproblematiskt.  

Den andra typen av intertextuella relationer Ledin tar upp är ett mer ab-
strakt inbäddande av olika normer och diskurser i en text. Fairclough kallar 
bl.a. detta för hur diskursordningar formeras eller kombineras i en text me-
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dan Ledin väljer att använda normsamspel som ett samlande begrepp. Denna 
typ av implicita intertextuella relationer besvarar frågan om hur olika röster 
kan komma till tals i en i grunden monologisk text. Normsamspel kan omfatta 
hur genremarkerade texter av annan art kommer till användning i en redan 
genreidentifierad text. Dessutom beskriver begreppet normsamspel hur t.ex. 
en textavsändares röst kan alludera till flera olika roller i en och samma text. 
I Ledins (ibid.) undersökning av en text från Apoteket växlade den informe-
rande broschyrens avsändarröst mellan flera olika roller från t.ex. den medi-
cinska experten till den medkännande läsarliken. Sådan implicit intertextuali-
tet är också typisk för reklamens texter (Cook 2001:38) där olika röstroller 
och tonlägen används som effekter för att uppnå reklamens förenande syfte. 
Analys av norm- och textsamspel har även använts med framgång av Rahm 
(2002) i hans avhandling om olika gruppers strejkbevakning i presstexter 
samt av Korpus & Ohlsson (2006) i en genomgång av röstanvändning i 
svensk reklam. Röstanvändning inom ramen för normsamspel handlar dock 
mer om röstens roll och tonläge än om dess synlighet, vilket gör röstanalysen 
mer komplex än inom ramen för textsamspel. 

I undersökningen av hur olika deltagare i texterna kan komma till tals är 
analyser av intertextualitet och röst centrala verktyg. Ett huvudskäl till det är 
att dessa metodverktyg förutsätter att det finns en dynamik i förhållandet 
mellan avsändare och läsare och att texten inte kan ses som ett statiskt objekt. 
Att studera intertextualitetsarbete i en text inbegriper på så sätt mer än att 
bara kartlägga vilka referenter som omnämns. Det omfattar också hur refe-
renter framställs och relateras till företeelser utanför den aktuella texten – 
t.ex. i andra texter. Förekomsten av textsamspel kan också ses mot bakgrund 
av hur en texts budskap förankras genom argumentation där just explicit an-
vändning av andra texter kan användas. Likaså kan förekommande normsam-
spel vara viktigt i en beskrivning av hur textens budskap görs trovärdigt. 
Slutligen är fördelningen av röstroller för avsändare och läsare i en text ett 
(av flera) sätt att beskriva och förstå de effekter en avsändare använder för att 
uppnå syften och legitimera budskap. 

Närliggande Ledins tolkning av intertextualitetsbegreppet som text- och 
normsampel är begreppet rekontextualisering som bl.a. förts fram av Per Li-
nell (1998) och diskuteras av Ajagán-Lester m.fl. (2003) samt använts i An-
ders Björkvalls avhandling om modelläsaren i svensk reklam (Björkvall 
2003). Begreppet omfattar dels intratextualitet som bl.a. Björkvall använder 
men även extratextualitet som omfattar t.ex. vilka sociala, kulturella och 
ekonomiska egenskaper som förutsätts hos en texts tänkta läsare (ibid.:80f). 
Till viss del gör jag en sorts rekontextuell analys genom att ha med ett över-
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gripande resonemang om texternas syften och deras omständigheter som i 
viss mån relateras till den tänkta läsaren. Men det sker inte med ett huvudsak-
ligt fokus på läsaren och definitivt inte med läsaren som utgångspunkt för 
analysen. Jag använder inte heller begreppet rekontextualisering som analy-
tiskt begrepp. 
 
 
 
5.6. Texternas utformning 
 
De metodverktyg jag hittills presenterat är huvudsakligen inriktade på texter-
nas innehållsliga dimension där formmässiga aspekter av t.ex. ordval, me-
ningsstrukturer eller bruk av olika textelement är underordnade i analysen. 
Det är naturligtvis omöjligt att inte inbegripa texternas form i undersökning-
en och avsändarnas olika formmässiga val och strategier avgör också hur tex-
ternas budskap och syften ska förstås och tolkas. Form kan dock ha betydelse 
på flera sätt i en text. För att strukturera de formmässiga analysdelarna av 
undersökningen går jag därför igenom dessa under rubrikerna språk och form 
samt textelement. 
 
 
 
5.6.1. Språk och form 
 
Att beskriva texternas språkliga svårighetsgrad och läsbarhet är en del i un-
dersökningen av domesticerande drag eftersom dessa har en stark koppling 
till informalitetsdimensionen. När det gäller reklamtexterna utmärks ofta re-
klamens språk av oväntad språkanvändning, inte sällan med inslag av humor 
och ordvändningar (se t.ex. Cook 2001 eller Myers 1994) vilket sker i sam-
verkan med reklamens syfte. Hur språkformer tas i bruk är också centralt för 
PPM:s samhällsinformerande texter som knappast avviker från det offentliga 
Sveriges strävan efter begripligt myndighetsspråk. PPM har också mottagit 
priser för texternas begriplighet och sina publikationers allmänna utformning 
(se ovan kapitel 3). Det finns därför anledning att undersöka den allmän-
språkliga nivån i texterna och sätta den i samband med presenterade budskap 
samt också t.ex. avsändar- och läsarroller. Hit hör också bruket av fackspråk 
kring de finansiella fält som präglar båda textgrupperna. Användning av 
fackspråkliga termer kan t.ex. vara av distanserande art där en läsargrupp 
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som är bekant med begreppen ska känna sig införstådd medan andra grupper 
stängs ute. Från tidsperspektivet kan man också tänka sig att fackspråkliga 
uttryck inkorporeras i vardagsspråket och på så sätt blir domesticerade samt 
verkar domesticerande. Likaså kan vardagsspråk anpassas efter finansmark-
nadens fält och på så sätt bli markerat eller få fackspråkstatus (se t.ex. An-
dersson 2005). 

Förutom de intraspråkliga formfrågorna är ytterligare en analysfråga hur 
visualiseringen av språket i texterna yttrar sig. Visualisering av både offent-
ligt och privat språk har setts som en typisk tendens i svenskt skriftspråk un-
der de senaste 20-30 åren (Melin 2000; Josephson 2005:82f). Att använda 
professionella hjälpmedel för att formge texterna har också varit möjligt un-
der hela undersökningsperioden eftersom båda textgrupperna har avancerade 
krav på distribution och användning. Texterna är i hög grad offentliga och på 
så sätt präglade av sina professionella syften. Teman kan t.ex. framhävas ge-
nom formgivning av enskilda textelement eller längre textavsnitt. Att under-
söka hur texters verbalspråk formges genom rubriker, typsnitt och placering 
är därför viktigt för att kunna beskriva t.ex. genomgående argumentations-
strategier eller för att kunna identifiera övergripande teman i en publikation. 
 
 
 
5.6.2. Textelement  
 
Att undersöka hur texternas verbaltextdelar samspelar med övriga textele-
ment kan ses som ett sätt att redovisa texternas visualisering. I texterna före-
kommer t.ex. bilder, fotografier, tabeller, figurer och diagram. Att beskriva 
och diskutera dessa textelements utformning och syften är i hög grad relaterat 
till analysen av texternas budskap och relationer. Att analysera ”den visuella 
designens grammatik” har blivit en etablerad metod som bygger på Gunther 
Kress och Theo Van Leeuwens (2004) inflytelserika instruktionsbok med ut-
gångspunkt i semiotikforskningen. Idén att urskilja och analysera olika typer 
av visuella symbolsystem, som t.ex. bilder, filmer och figurer, ställer krav på 
genomtänkta och noggranna analyser av vad som är meningsbärande och vad 
som ska få en mottagare (en läsare eller betraktare) att reagera och möjligen 
interagera. Från ett sådant semiotiskt perspektiv måste en undersökning av 
texternas visuella element alltid ske på deras villkor vilket jag också uppfattar 
som en central utgångspunkt i all semiotisk analys. Jag väljer dock att utgå 
från verbaltexterna som primär analyskälla genom verbaltexternas ovan be-
skrivna roller som reklam och samhällsinformation. Min analys av visuella 
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element sker med betoning på samspelet mellan verbaltexten och t.ex. bilder 
eller figurer där verbaltexten alltid är utgångspunkten. Ett liknande resone-
mang förs av Vigsø (2004) i hans analys av valaffischers retorik.  

Jag har dock nytta av en del begrepp för att beskriva samspelet mellan ver-
baltext och andra textelement. Hit hör t.ex. begreppet paratext som omfattar 
det som inte är löpande huvudtext (också kallat brödtext) i en publikation el-
ler trycksak. Begreppen para- och brödtext presenteras t.ex. orienterande av 
Lars Melin (2000:23f) med huvudsaklig betoning på hur paratext kan använ-
das praktiskt i medias texter och där olika paratexttypers önskade effekter tas 
upp. I den betydelsen kan paratext vara rubriker, textrutor, ingresser, faktaru-
tor och andra typer av form- och innehållsmässigt avgränsade textdelar som 
kompletterar eller stödjer den löpande texten. Paratext kan också ses som 
textstrukturerande element och delas in i olika hierarkiska nivåer, se t.ex. 
Frandsen (1991) om paratext i media. Henrik Rahm (2002:87) gör bruk av 
paratexters strukturerande funktioner för att undersöka diskursiva mönster i 
presstext. Även jag försöker följa hur paratextuella element används ord-
ningsskapande och styrande i texterna men jag väljer att inte ha paratext som 
en utgångspunkt i analysen. Förutom paratextuellt material återfinns diagram, 
figurer och tabeller i de båda materialgrupperna. Gemensamt för analysen av 
paratext och bl.a. diagram och tabeller är deras funktioner i förhållande till 
den övergripande textens syften där jag ser hur de kan användas för att för-
stärka och stödja textpresenterade teman och argument. 

När det gäller bild- och fotoelement i materialgrupperna är även där mitt 
analysfokus riktat på samspel mellan verbaltext och teman som förs in via 
t.ex. bilder. Denna del av undersökningen är på så sätt ett slags normsam-
spelsanalys där avsändarens avsikt kan vara att försöka förankra andra dis-
kurser eller normer via bilder och foton. En distinktion i analysen av bildma-
terial är om bildelement kompletterar textens innehåll eller om de kan uppfat-
tas som innehållsmässigt fristående. 
 
 
 
5.7. Metodsammanfattning 
 
Jag undersöker domesticering av fond- och pensionssparande i reklam- och 
samhällsinformationstexter med hjälp av flera metoder. Motivet för detta för-
farande är antagandet att domesticering inte sker på samma sätt i alla texter 
och under alla år. Domesticering är heller inget fenomen som sker på någon 
särskilt urskiljbar språknivå eller i en speciell del av texterna. För att komma 
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åt domesticerande drag på olika nivåer har jag hjälp av att ha identifierat möj-
liga dimensioner för domesticering som jag kallar för informalisering, intimi-
sering, legitimering och individualisering. Det är också motiverat att använda 
en metodverktygslåda som innehåller en bred uppsättning tekniker för att un-
dersöka texter från en språkvetenskapligt sociokulturell ansats.  
Osäkerheten i detta förfarande kan vara att jag riskerar att inte kunna gå på 
djupet med analysen och att jag inte kommer åt det specifika i texterna. Till 
viss del försöker jag undvika den fallgropen genom att lyfta fram sådana drag 
jag anser vara typiskt domesticerande för respektive materialgrupp och ytter-
ligare exemplifiera dessa i resultatkapitlens sammanfattande diskussioner. 
Genom detta tillvägagångssätt kan jag sedan återkomma till domesticering i 
texterna i förhållande till reklamens och samhällsinformationens omständig-
heter i det avslutande kapitlet. 
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6. Pensionssparandets förhistoria:  
 tiden före 1990 
 
 
 
6.1. Reklamen för det tidiga fondsparandet i  
 aktier 
 
I kapitel 6 presenterar jag en genomgång av reklammaterial hämtat från fond-
sparandets tidiga period vilket innebär tiden före finansmarknadens avregle-
ring kring 1990. 

Fokus ligger på generellt sparande i aktier. Att pensionsspara individuellt i 
t.ex. aktier eller fonder var inte möjligt före 1994. Tidigare existerade enbart 
så kallade pensionsförsäkringar vilket innebar en sparform där medel knöts 
till räntebärande värdepapper, främst obligationer. Dessa hade inte samma 
stora genomslag som det senare pensionssparandet i fonder skulle få även om 
sparande i pensionsförsäkringar ökat under 1990-talet tillsammans med öv-
rigt privat pensionssparande. I sådana försäkringar ligger också betoningen 
på just säkring av insatta pengars värde snarare än hopp om deras kontinuer-
liga utveckling med ständig tillväxt fram till pensionen. Även generellt fond-
sparande utan anknytning till pensionen var lagmässigt begränsat under peri-
oden före 1990 då sparande i fonder främst knöts till skatteavdrag och där 
möjligheten till helt fria insättningar inte fanns. 

Redovisningen i kapitel 6 är trots skillnaderna i marknadsvillkor och pro-
duktutbud viktig för helhetsbilden av hur texter spelar roll i domesticerings-
processen. Fondsparandets pionjärtid samt den efterföljande reglerade mark-
naden visar att det finns en förhistoria som har betydelse för den kraftiga ex-
pansion som sker för fondsparande rent allmänt efter 1990. Denna ökning är 
också grunden för pensionssparandet i fonder vilket numera sker både privat 
och i statlig regi genom premiepensionens införande. 

Jag har valt ut två publikationer för den oreglerade tidsperioden och tre för 
den period som präglas av statlig reglering. Korta beskrivningar av de analy-
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serade publikationerna återfinns som bilaga 1. Kapitlet är indelat i tre delar 
där jag inledningsvis ger en överblick av de utvalda publikationerna och dis-
kuterar deras respektive funktion och inramning (avsnitt 6.2). Därefter ger 
jag i avsnitt 6.3 exempel på hur reklamsyftet kommer till uttryck i texterna 
med betoning på domesticerande drag. Slutligen sammanfattar jag och dis-
kuterar drag av domesticering i texterna (avsnitt 6.4) med hjälp av de tre 
textaspekter som identifieras i kapitel 5 ovan. 
 
 
 
6.2. Överblick: reklamtexterna och deras  
 ramverk  
 
Under perioden från 1958 fram till 1970-talets början var fondsparande i rena 
aktiefonder en högst begränsad verksamhet som inte nådde ut till de breda 
massorna på samma sätt som det skulle göra senare. Antalet företag som 
agerade på denna privata sparmarknad var också begränsat. Det var heller 
inte de stora dominerande bankerna som ledde utvecklingen utan det första 
företag som tillhandahöll fondsparande var den fristående stiftelsen Aktie-
tjänst med Koncentrafonderna (se också kapitel 2 ovan). Senare tillkom flera 
företag, däribland banker, där bl.a. Sparbankerna och Handelsbanken lanse-
rade aktiefondssparande, då genom olika säljbolag. Koncentrafonderna kom 
också att köpas upp av just Handelsbankskoncernen under 1970-talet 
(Jonsson 2002:50). 

Både utbudet och reklammaterialet för perioden är alltså begränsat och 
betydligt mer överblickbart än för senare perioder. Reklamen utgörs främst 
av längre broschyrer och även så kallade prospekt där de senare påminner om 
nutidens obligatoriska fondfaktablad med sitt fokus på mer detaljerad finan-
siell information. Även inbjudningar till möten om fondsparande finns i det 
tryckta materialet. Andelar i Koncentrafonderna såldes t.ex. delvis genom lo-
kalombud. Stiftelsen Aktietjänsts grundare Gösta Åhlén var ägare till det 
framgångsrika postorderföretaget Åhlén & Holm och dess ombud i olika de-
lar av Sverige anlitades för försäljningen av fondandelar. På så sätt ordnades 
lokalträffar ute i landet där information om fondsparande spreds. 

Stiftelsen Aktietjänst/Koncentra och de övriga halvdussinet företag som 
kom att agera på marknaden under 1960-talet använde sig även av längre re-
klambroschyrer där fondprodukter presenterades och marknadsfördes. Deras 
huvudsakliga distributionssätt är dock inte känt även om de sannolikt delades 
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ut på försäljningsträffar samt förmedlades genom lokalombud. När det gäller 
broschyrer från de större bankernas aktiefondsinitiativ är det troligt att dessa 
också fanns tillgängliga på bankkontoren. Jag har valt Koncentras första 
längre reklambroschyr från 1958 samt en liknande publikation från Sparban-
kernas aktiefond Sparinvest från 1969/1970 för genomgång i kapitlet. 

Efter regleringen av den privata fondsparmarknaden (SOU 1969:16) in-
förde den borgerliga regering som kom till makten efter riksdagsvalet 1976 
olika typer av sparande som var kopplade till skatteavdrag 1978 (Jonsson 
2002:51). Särskilda namngivna fondproduktslösningar började säljas på bred 
front av alla de stora bankerna. Det var först Skattespar och Skattefonder som 
senare kom att kallas Allemansspar och Allemansfonder under den efter-
kommande socialdemokratiska regeringen från 1982 och framåt. Dessa pro-
dukter hade inte senare tiders flexibilitet i avsättningsmöjligheter1 samt hade 
begränsningar i fondernas investeringsmöjligheter men var ändå det första 
svenska fondsparande som blev populärt på allvar. Som nämns ovan började 
fondsparande ta ordentlig fart under 1980-talet i Sverige. I genomgången av 
periodens reklammaterial, insamlat från KB:s samlingar, är det tydligt att 
bankerna till stor del använde sig av traditionella reklambroschyrer för att 
marknadsföra dessa produkter och att marknadsföringen ökar jämfört med 
föregående period. I jämförelse med perioden efter 1990 är reklammängden 
fortfarande dock ganska liten. 

Jag har valt ut tre publikationer om reglerade fondprodukter för genom-
gång i kapitlet. Två av dessa reklambroschyrer handlar om Skatte-
fondsparande och kommer från dåvarande affärsbanken Götabanken samt 
från den statligt kontrollerade PK-Banken.2 Den tredje publikationen handlar 
om efterföljaren Allemansfonder och kommer från PK-Banken (se även av-
snitt 3.3.3 ovan om urvalet för närläsning). Under denna period verkar banker 
till viss del ha samlat marknadsföringstexter för ganska olika typer av spar-
former, t.ex. Skatte- eller Allemansfonder, bankkontosparande, obligations-
sparande eller liknande, i en och samma publikation. Det övergripande temat 
har då kunnat ses som ”sparande i allmänhet” snarare än ”fondsparande”. 
Den ovan nämnda publikationen för Skattefondsparande i Götabanken är ett 
exempel på en sådan reklambroschyr. Även om privatsparande i reglerade 
fondprodukter ökar under perioden syns alltså inte samma massiva mark-

                                         
1  Det gick t.ex. inte att spara hur mycket som helst under ett år (Jonsson 2002:51). 
2  PK-Banken bytte namn till Nordbanken 1990. Götabanken togs över av dåvarande 
Nordbanken 1993. Nordbanken har sedan utvecklats till dagens Nordea-koncern genom 
flera uppköp och sammanslagningar, bl.a. med andra banker i Norden. 
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nadsföringsmängd för fondsparande som avgränsad idé som det gör för peri-
oden efter 1990. 

 
 
 

6.3. Exempel från texterna 
 
6.3.1. Oregleringens tid – Koncentra- och  
 Sparinvestfonderna 
 
Reklambroschyren En liten bit i taget från stiftelsen Aktietjänst marknadsför 
aktiefondsparande genom fonden Koncentra. Broschyren omfattar fyra sidor 
som domineras av flera avgränsade verbaltextavsnitt samt faktarutor. Dess-
utom förekommer flera illustrationer och en kurvfigur över penningvärdet 
(inflationstakten) i Sverige 1937–1957. De texter som förekommer på bro-
schyrens omslag och första inlagesida markerar också tema och argumenta-
tion för reklamsyftets realisering. Reklamen vill väcka den tänkta läsarens 
intresse för sparande i aktiefonder och omslagets text i exemplet nedan 
anknyter främst till nyttan av att spara för framtiden: 
 

Man blir inte längre för att man står på tå – och man blir inte rikare för att man 
skulle vilja spara. Endast med centimeter lagd till centimeter växer våra barn 
in i vuxenvärlden, endast med krona lagd till krona sparar vi för framtiden – 
vår egen, våra barns framtid.  
Bestäm Er för att börja spara också Ni. Först en reserv för oförutsedda behov.  
Och sedan på längre sikt – i aktier... (Stiftelsen Aktietjänst, En liten bit i taget, 
1958) 

 
Broschyrens omslagsfoto täcker den övre halvan av sidan och föreställer en 
familj med mamma, pappa och två barn (en flicka och en pojke) där far är 
sysselsatt med att mäta pojkens längd mot en dörrlist. Allas ögon är riktade 
mot pojken som själv ser leende in i kameran. 

Text och bild samverkar alltså på omslaget. Verbaltextens argument 
anknyter till vardagssparandets moral och att sparade småsummor växer vil-
ket illustreras genom bildens växande barn. Ansvaret för familjen och kom-
mande generationer antyds och det är inte förrän i sista meningen som aktier 
nämns och då snarast som komplement till vardagssparandet. Det tilltal som 
förekommer är delvis direkt men sker formellt med det distanserande prono-
menet Ni vilket var den normala tilltalskonventionen för tiden. 
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Inlagesidans första textavsnitt fungerar som sammanfattning för de reste-
rande textavsnitten. Den är delvis uppställd i punktform och inleds med en 
stor rubrik där namnet Koncentra är logotypifierat.  

Textavsnittets rubrik lyder Koncentra är vägen till aktiesparande för alla. 
Efter en inledande och introducerande textdel följer åtta sammanfattande 
punkter om Koncentras fördelar:  

 
• Aktiesparande i KONCENTRA är ett inspirerande sätt att medverka till 

välståndsutveckling och standardhöjning – till gagn för spararen själv och 
hans efterkommande, för land och folk. 

• KONCENTRA erbjuder på lång sikt – 5, 10 eller 20 år – ett skydd mot 
den penningvärdesförsämring som kan hota sparandet. 

• KONCENTRA ger god riskfördelning. 
• KONCENTRA erbjuder en praktisk väg till aktiesparande oberoende av 

det sparade beloppets storlek. 
• Fastän aktiesparande i KONCENTRA bör vara långsiktigt är sparpeng-

arna inte hårt bundna. 
• Andelsbevis i KONCENTRA har blivit en populär och uppskattad gåva.  
• Att spara i KONCENTRA kan ske fortlöpande. 
• Aktiesparande i KONCENTRA är enkelt. 

 
(Stiftelsen Aktietjänst, En liten bit i taget, 1958) 

 
Dessa grundläggande påståenden och argument för aktiesparande i fonder 
följs sedan upp och fördjupas i längre textavsnitt i den fyrsidiga broschyren. I 
de åtta punkterna går det dock att urskilja tre övergripande teman i stiftelsens 
motivering för att broschyrens tänkta läsare ska börja spara i Koncentra. Det 
första är påståendet att aktiesparande i fonder medverkar till välståndsut-
veckling och standardhöjning. Detta gäller inte bara för läsaren utan också 
för hans efterkommande, för land och folk (helt tidstypiskt är den tänkta lä-
saren en han). Koncentrafonden investerar enbart i aktier i svenska företag 
vilket framhålls i följande textavsnitt och också illustreras genom en figur. 

Det andra temat rör fondsparande som skydd mot inflationen. Temat för-
stärks genom en illustrerande kurvfigur som visar hur kronans värde urhol-
kats under 20 år. Det tredje temat är något mer heterogent och berör den 
praktiska nyttan av fondsparande. Fondsparande framställs som tryggt och 
enkelt. Fondens riskspridning och det faktum att insatta medel inte blir hårt 
bundna framhävs tillsammans med sparandets enkelhet. I senare textavsnitt 
understryks också att pengar inte blir långsiktigt bundna, bl.a. genom rubri-
ken Era sparpengar i Koncentra är inte låsta. Sammantaget gör reklambro-
schyren bruk av genomgående teman runt nytta, trygghet och flexibilitet i ar-
gumentationen för fördelarna med fondsparande. 
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Drygt tio år senare använder Sparbankerna en liknande reklambroschyr för 
att marknadsföra sin fondprodukt aktiefonden Sparinvest. Broschyrens 
omslag domineras av ett foto på en man i yngre medelålder som håller i sina 
glasögon. I broschyromslagets nedre högra hörn finns också den uppmanande 
rubriken Du har råd att aktiespara. Den åttasidiga broschyren är därefter 
uppbyggd genom bruk av tre typer av textelement. Varje sida har ett foto i 
vänster marginal. Två verbaltextelement skapar sedan broschyrens narrativa 
struktur där ett genomgående mönster är fråga-svar eller påstående-kom-
mentar. På varje sida är korta frågor eller påståenden om fondsparande i 
större typsnitt centralt placerade. Till höger återfinns de betydligt längre 
svaren eller kommentarerna i mindre typsnitt. Sammanlagt innehåller bro-
schyren 19 sådana dialogiska turpar. 

Två inledande huvudmotiveringar för att läsaren ska börja spara i aktie-
fonder används under rubriken En placeringsform värd att satsa på: 

 
Att aktiespara öppnar vägen till ett helt nytt sätt att leva med pengar. Med sti-
gande intresse kommer Ni att följa med i de dagliga tidningarnas börsnoter-
ingar. För var dag som går tränger Ni er allt djupare in i det som kanske tidi-
gare för Er varit höljt i dunkel – kunskapen om aktier. Med rätt utveckling av 
svenskt näringsliv kan det också bli en värdesäker placering. 
 
Att spara i aktier kommer med den välståndsutveckling som sker att bli än mer 
naturligt än det är idag. Har Ni ett reservkapital på sparbanksboken och har Ni 
sett till Ert försäkringsskydd då bör aktiesparandet vara något för Er. Och det 
innebär inga svårigheter – idag kan var och en placera t.o.m. små belopp i ak-
tier. (Sparbankerna, Du har råd att aktiespara, 1969/1970) 

 
Syftet med denna inledande text är naturligtvis att väcka intresse för aktie-
sparande hos läsaren. Metoden för att göra det utgår till viss del från avsän-
darens konstruktion av en bild som läsaren kan identifiera sig med. Läsartill-
talet är direkt men formellt med Ni, något som dessutom inte är kongruent 
med rubrikens du på broschyrens omslag. I sammanhanget är det värt att no-
tera att det just under åren 1968–1973 fanns ett reellt val mellan du/Du och 
ni/Ni för en reklamskribent, något som inte var fallet t.ex. 1958 eller 1978. 
Under dessa år går nämligen användningen av du förbi ni i annonstexters lä-
sartilltal (Nowak & Andrén 1981:47). Argumentet för att börja spara i aktier 
stöds av det underliggande antagandet om att aktiesparande har goda möjlig-
heter till framtida avkastning. Detta kopplas till påståenden om rätt utveck-
ling av svenskt näringsliv samt den välståndsutveckling som sker [...]. Aktie-
sparande får också en bitvis spännande inramning där kunskapen om aktier 
framställs som något höljt i dunkel som kan bli klart för den läsare som 
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lockas att börja spara. Precis som i reklamen för Koncentrafonden ovan 
framställs också aktiesparande i fonder som ett sparande utöver reservkapital 
på t.ex. bankkonto – närmast ett slags extrasparande. 

Förutom denna inledande motivering framhålls flera fördelar med fonden 
Sparinvest i den följande broschyrtexten. Två teman kan urskiljas. Det första 
rör bankens roll som mellanhand med expertkunnande där läsaren (kunden) 
inte behöver ha särskild kunskap om aktier. Det andra temat rör de praktiska 
handlingar som följer aktiesparande i fonder vid denna tid – t.ex. andelsköp, 
fysisk förvaring av värdebevis samt beskattning där banken också framlyfter 
sin roll som administrativ hjälp. Slutpoängen är att fondsparande kan vara 
lönsamt för läsaren samt framställs som enkelt och säkert genom att ban-
ken/företaget tar hand om de besvärliga momenten. 
 
 
 
6.3.2. Perioden av statlig reglering – Skattefonder  
 och Allemansfonder  
 
Efter den inledande och i stora drag oreglerade perioden av fondsparande i 
Sverige kom branschen och marknaden att regleras relativt hårt under 1970-
talet. Det mer eller mindre fria aktiesparande i fonder som t.ex. stiftelsen 
Aktietjänst erbjöd under 1960-talet ersattes av fondbaserade sparprodukter 
kopplade till skatteavdrag där insatta medel också blev låsta under en längre 
tid, oftast fem år. Den borgerliga regering som kom till makten efter valet 
1976 låg bakom lanseringen av Skattespar och Skattefonder som två varian-
ter av denna skatteavdragsbaserade idé. Skattespar omfattade sparande på 
konto medan Skattefonder var ett sparande i en öppen aktiefondslösning. 
Samma uppdelning kom att gälla för Allemansspar och Allemansfonder. Det 
skatteavdragsbaserade sparandet blev betydligt mer populärt som sparform 
än vad det fria fondsparandet hade varit och sparandet i Skattespar- och 
Skattefondslösningar ökade kraftigt. 

En tidstypisk reklambroschyr kommer från Götabanken 1980. I en längre 
publikation samlar banken beskrivningar av olika typer av sparformer där 
möjligheter till skatte- och ränteavdrag är en gemensam faktor. Broschyrens 
tema är att det ligger pengar och väntar på läsaren. Banken delar med sig av 
olika knep som läsaren kan använda för att komma åt dessa pengar. Man an-
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vänder också bilder på skådespelaren Sten-Åke Cederhök3 som fungerar som 
humoristisk ciceron genom de fem knep som presenteras. Skattefondsparande 
utgör alltså en del (knep två) i denna samlade presentation. Fondtypen och 
sparformen presenteras på följande sätt: 
 

Bli delägare i AB Sverige och tjäna 1.440 kronor skattefritt 
Placerar du dina pengar på ett SkatteFondkonto kan du dra av hela 30% av din 
placering från skatten! Värdestegringen på dina andelar i AB Sverige är också 
skattefri! Allt detta för att staten vill olja hjulen och få bättre fart på svenskt 
näringsliv. Vi på Götabanken vågar därför lugnt påstå att SkatteFond är ett av 
dagens bästa placeringsalternativ. Aktieplaceringar innebär möjligheter till or-
dentliga värdestegringar, men också vissa risker. Det gäller ju att försöka köpa 
och sälja rätt aktier i rätt tid. Det gör våra aktieexperter som förvaltar dina 
fondandelar. Satsar du på SkatteFond, får du deras kunnande på köpet. (Göta-
banken, Aldrig förr har det legat så mycket pengar..., 1980) 

 
I exemplet framgår att sparandets skatteförmåner står i centrum som ämne 
och tema och även genom de argument som framförs för sparformen. Moti-
vet för den skattemässigt gynnsamma sparformens existens är statens behov 
av att olja hjulen och få bättre fart på svenskt näringsliv. Rubriken Bli del-
ägare i AB Sverige [...] anknyter också till relationen mellan sparformen och 
svenskt näringsliv. Att Skattefondsparandet är en investering i aktiefonder är 
inte tydligt i motiveringen. Banken är garderande i sin beskrivning av aktie-
marknaden och lyfter både fram aktiers möjligheter och risker. Det finns 
också en klar gräns mellan den tänkta läsaren och marknaden genom bankens 
hänvisning till aktieexperter som förvaltar läsarens fondandelar. Läsaren be-
höver inte engagera sig eller få reda på detaljer om de fonder som utgör spa-
randet. 

Samma tema återfinns i PK-Bankens reklambroschyr för Skatte-
fondsparande från 1982 där rubriken Nu kan vem som helst tjäna pengar på 
aktier fungerar som makrotema för det inledande textavsnittet:  

 
Nu kan vem som helst tjäna pengar på aktier. 
Det är inte bara skatteminskningen som gör Skattefondkonto till landets bästa 
sparform. Har du tur kanske dina pengar växer utan att du behöver lyfta ett 
finger. Allt du sparar blir nämligen till andelar i vår aktiefond och andelarnas 
värde följer kurserna på börsen. De senaste fyra åren har Pkbankens andelar 
ökat från 25 till 60 kr per styck (15 dec. 1982). Om du säljer dina andelar efter 
fem år behöver du inte heller betala ett öre i skatt på det du tjänat. (PK-Ban-
ken, Tänker du fortsätta att se på..., 1982)  

 
                                         
3  Sten-Åke Cederhök (1913–1990) är idag kanske mest känd från 1970-talets populära 
TV-komediserie Albert och Herbert. 
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Exemplet är hämtat från en publikation som enbart handlar om Skatte-
fondsparande men där tematik och argumentation i stort sett följer samma 
mönster som i avsnittet för sparformen i den två år äldre Götabanks-
broschyren. Skatteförmånerna och den femåriga värdesäkringen framställs 
som huvudmotiven för att läsaren ska börja spara. Utöver detta görs även en 
tydligt framställd koppling mellan sparpengarna och börsen som sker i flera 
steg – Allt du sparar blir [...] till pengar i vår aktiefond där andelarnas värde 
följer kurserna på börsen. Säkerheten i börsinvesteringen backas upp av en 
beskrivning av bankens framgångar de fyra senaste åren. Ett annat argument 
för att spara i Skattefonder är att läsaren, tilltalad direkt med du, inte behöver 
lyfta ett finger. 

I Skattefondssystemet är inte fonder eller aktiesparande primära teman 
utan dessa står snarast i bakgrunden för de skatteavdragsförmåner som utgör 
sparandets ryggrad. I den mån sparformens bakomliggande fond eller aktie-
marknaden beskrivs, är det något som banken tar hand om och också är ex-
perter på. I Skattefondssystemets efterföljare Allemansfonder fortsätter denna 
typ av framställning och kommer också att utgöra huvudtema i en broschyr 
för Allemansfonder från PK-Banken från 1984: 
 

Att spara i en aktiefond är att överlåta allt det besvärliga till de verkliga ex-
perterna.  
Att köpa aktier är inte svårt. Välkommen in till banken vilken dag som helst, 
så hjälper vi dig gärna. Lika lätt är det sedan att sälja dem. Det svåra är att be-
stämma vilka aktier du ska köpa. Och när. Och vid vilken tidpunkt du ska 
sälja. [...]  
Genvägen in i aktievärlden.  
Att investera i en aktiefond är ett smart sätt att ta sig in i den här lite speciella 
världen. Man minimerar riskerna och slipper ifrån alla praktiska besvär. Det 
tar experterna hand om åt dig. (PK-Banken, PK-Bankens Allemansfonder, 
1984) 

 
Textavsnittets sammanfattande rubrik lyfter fram fördelarna med att spara i 
en aktiefond. På ett för svenskt reklamspråk typiskt sätt ger banken sedan en 
bild av hur aktieaffärer går till. Med korta, ibland fragmentariska och ofull-
ständiga meningar, går beskrivningen från det enkla i handlingarna att köpa 
och sälja aktier till svårigheten att veta vilka aktier man ska välja samt nöd-
vändigheten av timing. Att spara i en aktiefond ses därefter som en genväg in 
i aktievärlden i nästa styckerubrik. Gränsdragningen mellan vardagen och 
denna särskilda aktievärld liknar alltså exemplet för Skattefonder hos PK-
Banken ovan. Vidare beskrivs aktievärlden som den här lite speciella värl-
den. Aktiefondsparande i Allemansfonder blir på så sätt en möjlighet att 
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minimera risker, slippa besvär och där experterna rycker in för att göra jobbet 
åt läsaren. 
 
 
 
6.4. Domesticering i reklamtexter för  
 fondsparande? 
 
Det stora genomslag som sker för fondsparande under 1980-talet och som tas 
upp i kapitel 6 kan till största del relateras till externa omständigheter. I klar-
text betyder det de skatteavdrag som introduceras för de reglerade fondpro-
dukter banker och andra företag kan erbjuda under perioden. Domesticerande 
textdrag och avsändarstrategier har inte självklara roller i inledningen för det 
ökande fondsparandet men kan ändå märkas i flera detaljer. Det finns också 
flera tendenser i de ovan presenterade textexemplen som visar vägen framåt 
när det gäller domesticering. Det gäller inte minst hur det tidiga fondsparan-
det marknadsförs. 

När det gäller domesticering i texternas ideationella aspekt ger det tidiga 
fondsparandets reklam exempel på det enkla och säkra med att spara i en ak-
tiefond. I bruket av sådana teman ryms också närmast moraliska och kollek-
tiva värderingar för sparande där nyttan för land och folk är ett exempel vid 
sidan av nyttan för den enskilde läsaren. En tolkning av detta är anknytningen 
till den äldre spartradition som t.ex. förts genom sparbanksväsendet i Sverige 
och vuxit fram samtidigt med det moderna Sverige under 1900-talet. Att 
knyta den nya formen aktiefondsparande till en redan känd och accepterad 
spardiskurs kan då ses som ett sätt att göra aktiesparande vardagligt och 
självklart, dvs. domesticerat. Betoningen på det enkla och okomplicerade i 
aktiesparande är ytterligare ett exempel på strategin att framställa de tidiga 
fonderna som vardagliga. 

I Skattefonds- och Allemansfondsparandet är sparformernas koppling till 
skatteavdrag den främsta motiveringen för att läsaren ska börja spara i dem. 
Aktie- och fondmarknaden hålls närmast på armlängds avstånd i 1970- och 
80-talens reklammaterial. På så sätt är det svårt att se direkta försök till do-
mesticering av de finansiella detaljerna i Skattefonder och Allemansfonder 
även om förledet Allemans bör ses som ett försök tillsammans med beto-
ningen på fondsparandets enkelhet och säkerhet. Och visserligen framhålls 
sparformerna som enkla och säkra men banken är också hela tiden en aktiv 
mellanhand mellan aktiemarknaden och den tänkta läsaren. 
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En domesticerande faktor i den ideationella aspekten är dock namngiv-
ningen av sparformerna. Namnet Skattefond myntades under den borgerliga 
regeringen 1976 men ersattes av Allemansfond av den senare socialdemo-
kratiska regeringen. I förledet Allemans ryms konnotationer till t.ex. alle-
mansrätten och folkhemsbegrepp som tillgänglighet för alla. Namnet kan ses 
som ett sätt att popularisera sparformen och göra den mer inbjudande för 
bredare grupper som tidigare inte sparat på andra sätt än genom traditionellt 
bankkonto. 

Tilltal av läsaren är en viktig del när det gäller möjlig domesticering i den 
interpersonella textaspekten. I det tidiga reklammaterialet är tilltalet ofta di-
rekt men sker med det distanserande och formella Ni där också stavningen 
med versalt N bidrar till formaliteten.  

I det tidiga reklammaterialet gör reklamens avsändarröst heller inte bruk 
av olika röstroller eller exempelstrategier för att nå syftet att väcka intresse 
för fondsparande i aktier. Snarast är argumentation och motivering relativt 
sakligt presenterade och på så sätt knappast domesticerande. I materialet för 
de reglerade sparformerna är bilden delvis en annan. Tilltalet sker direkt till 
läsaren och med det informella pronomenet du vilket slagit igenom i den of-
fentliga svenskan på allvar under det tidiga 1970-talet (se kapitel 4 ovan). 
Tonen i reklammaterialet är också mer vardaglig och avsändarna gör t.ex. 
bruk av igenkänningsstrategier i presentationen av aktie- och fondmarknad 
där dessa framställs som skilda från vardagen:  
 

Att investera i en aktiefond är ett smart sätt att ta sig in i den här lite speciella 
världen. Man minimerar riskerna och slipper ifrån alla praktiska besvär. Det 
tar experterna hand om åt dig. (PK-Banken, PK-Bankens Allemansfonder, 
1984) 

 
I exemplet ovan används det vardagliga ordet smart tillsammans med ban-
kens beskrivning av aktiemarknaden som den här lite speciella världen. Det 
här bör ses som ett försök att använda den tänkta läsarens perspektiv i argu-
mentationen för att börja spara. Det är på så sätt också ett tidigt exempel på 
domesticering i texternas interpersonella aspekt även om gränsdragningen 
mellan vardaglighet och aktiemarknad kvarstår. 

Den textuella aspekten samspelar naturligtvis med de drag och strategier 
som återfinns i de ideationella och interpersonella textaspekterna. Som ex-
empel på realisering av reklamsyftet kan namnet Koncentras logotyp i löp-
texten t.ex. nämnas. Broschyren för Sparinvest gör bruk av ett tydligt och 
genomgående mönster för hur tre typer av textelement används, vilket kan 
ses som en läsanvisning. I materialet från den oreglerade perioden finns 
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kompletterande och förstärkande bildmaterial där t.ex. Götabankens bruk av 
den för tiden populäre skådespelaren ger en humoristisk inramning till ver-
baltextavsnitten. Bilder med humoristiskt anslag återfinns även i PK-
Banksbroschyren från 1982. Detta behöver dock inte ses som domesticerande 
även om humorinslag kan lätta upp ett formellt ämne som aktiesparande. Av-
saknande av framskjutna domesticerande drag i den textuella aspekten visar 
sig också genom frånvaron av förklarande och illustrerande diagram eller fi-
gurer som är direkt relaterade till den tänkta läsarens situation där Koncentras 
kurva över inflationstakten kan ses ett undantag. 

Sammantaget är bilden av det tidiga fondsparandets reklam något oenhet-
lig. Det allra tidigaste materialet visar exempel på domesticerande drag i den 
ideationella aspekten genom tematisering och ämnesval som framställer ak-
tiesparande i fonder som ett samspel mellan läsare och svenskt näringsliv. 
Fondsparande presenteras också som enkelt och spännande. Dessa drag sak-
nas i den reglerade tidens reklam där skatteavdragsmöjligheten är det mest 
framträdande draget. En iakttagelse i den interpersonella aspekten är också 
att relationen mellan läsare och avsändare är mer formell under de tidiga åren 
jämfört med 1980-talet. Detta behöver dock inte ha med domesticering att 
göra utan snarast med tendenser i det offentliga språket i stort samt i tidens 
reklamspråk. En slutsats är att det tidiga domesticeringsarbete som skedde 
under 1960-talet inte fick samma naturliga plats i marknadsföringen av de 
senare reglerade fondprodukterna. Där vägde istället argumenten för möjliga 
skatteavdrag tyngre samt att man i marknadsföringen under denna tid av 
olika skäl valde att upprätthålla en tydlig gräns mellan läsare och marknad. 
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7. Privat pensionssparande i fonder:  
 tiden efter 1990 
 
 
 
7.1. Privat pensionssparande i fonder blir möjligt 
 
I kapitel 7 redovisar jag närläsningen av reklammaterial från banker och för-
säkringsbolag. Jag har valt ut sex reklambroschyrer från fyra dominerande 
banker och ett försäkringsbolag för analys. Dessutom inkluderar jag två pub-
likationer om pensionssparande som huvudsakligen lånar form från andra 
genrer – ett personligt brev från försäkringsbolaget AMF Pension samt en re-
klampublikation från Sparbanken/Robur i form av en tidning. Korta beskriv-
ningar av de åtta utvalda publikationerna återfinns i bilaga 2. 

Under perioden från 1990 och framåt förändras marknaden för sparande i 
finansprodukter kraftigt. Det sker först genom avreglering av lagstiftningen 
för finanshandel på både professionell och privatekonomisk nivå. Under den-
na period står det också klart att det statliga pensionssystemet kommer att 
förändras (se främst SOU 1994:20). Privat pensionssparande i fondprodukter 
blir möjligt samtidigt som ett nytt statligt pensionssystem kommer att omfatta 
möjligheter att placera pensionsmedel i fonder. Sammantaget ger dessa för-
ändringar ändrade förutsättningar för företagens verksamhet, marknadsföring 
och då också för de texter de producerar i marknadsföringssyfte. 

Som en följd av detta skiljer sig min redovisning av reklamtexter från pe-
rioden efter 1990 från redovisningen av det äldre reklammaterialet i kapitel 6. 
En ämnesskillnad är att privat pensionssparande i fonder blir en realitet först 
under 1990-talet vilket står i kontrast till fondsparande som en sparform 
bland andra i reklammaterialet från 1958 till 1980-talets slut. En metodmäs-
sig skillnad rör inriktningen på närläsning av några utvalda publikationer från 
ett större material istället för en mer överblickande analys. Analysen i kapitel 
7 är alltså snävare genom specialiseringen på pensionssparande i fondproduk-
ter och urvalet av några enskilda publikationer från ett större grundmaterial 
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(se även diskussionen i avsnitt 3.3.3). Ett brett genomslag för ”vanligt” fond-
sparande är dock en inkörsport för att privat pensionssparande i finanspro-
dukter och finanstjänster ska kunna äga rum. Därför ska redovisningen i ka-
pitel 6 av analysen av äldre reklam om fondsparande ses som bakgrund till 
redovisningen av domesticering genom pensionssparande i detta kapitel. 

 Kapitel 7 är disponerat i två huvuddelar med tillhörande underavsnitt. Den 
första delen innehåller en överblick av de utvalda publikationerna som sedan 
ligger till grund för den andra delens beskrivande avsnitt. I avsnitt 7.3 till 7.5 
lyfter jag därefter fram olika exempel med betoning på texternas funktioner, 
syfte, budskap och form. 

I kapitel 9 sammanfattar och diskuterar jag sedan de huvudsakliga domes-
ticerande dragen i reklamtexterna. Detta görs utifrån deras relation till texter-
nas ideationella, interpersonella och textuella aspekter tillsammans med mot-
svarande drag från PPM-materialet som presenteras i kapitel 8. 
 
 
 
7.2. Överblick: Vilka är reklamens texter och  
 hur är de avsedda att fungera? 
 
De utvalda reklambroschyrerna har flera gemensamma drag även om de är 
hämtade från olika företag och år under den utvalda perioden. De handlar alla 
om privat pensionssparande i fondprodukter samt i något förekommande fall 
även om fondförsäkringsprodukter. Broschyrerna är huvudsakligen uppbygg-
da av flera narrativa textavsnitt som alltid kompletteras av bilder och grafiska 
element, t.ex. tabeller och figurer. Dessutom kan textbaserade avsnitt om 
fonddetaljer och pensionsprognoser som inte präglas av en narrativ framställ-
ning förekomma. Broschyrerna har ett omfång på flera sidor och är i några 
fall namngivna som ”informationsbroschyr” eller ”informationsmaterial”. 
Undantaget är reklambrevet från AMF Pension som dock är tänkt att medföl-
ja en informationsbroschyr samt tidningen Spara från Sparbanken/Robur. 

Dessa publikationer skiljer sig alltså från t.ex. annonser för finansproduk-
ter som oftast omfattar en del av en sida och där budskapet inte är beroende 
av längre löptext som primärt medium. De utvalda broschyrerna är heller inte 
huvudsakligen faktasammanfattande för detaljerad finansiell information om 
enskilda fonder som t.ex. så kallade obligatoriska fondfaktablad är. Dessa ses 
heller inte som marknadsföring i branschorganisationens riktlinjer (Fondbo-
lagens förening 2004b). Reklambroschyrerna förenas alltså både genom 
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formmässiga drag och genom distributionssätt men främst genom reklamsyf-
tet att väcka intresse för pensionssparande i fondprodukter. 

Det förenande reklamsyftet att väcka intresse i broschyrerna kan samman-
fattas som ett försök att övertyga den tänkta läsaren om att börja pensionsspa-
ra i det egna företagets fonder. För att nå syftet gör texternas avsändare bruk 
av flera olika språkliga och formmässiga strategier, vilket också är ett typiskt 
kännetecken för all reklam, oavsett subgenretillhörighet inom den stora re-
klamgenren. Jag använder texternas förenande syfte som utgångspunkt för att 
visa exempel på domesticerande drag i texterna men för att göra detta krävs 
en viss organisering från min sida. Inom texternas förenande syfte går det att 
urskilja tre textfunktioner som jag använder för att strukturera exempelavsnit-
ten. De tre funktionerna sammanfattas nedan: 
 

1. Reklamens texter ska inledningsvis övertyga läsaren om nödvändighe-
ten av att skaffa ett privat pensionssparande. I denna funktion står olika 
typer av motiveringar och argument för pensionssparande i fonder i fo-
kus. 

2. Texterna ska också tala om hur privat pensionssparande går till rent 
praktiskt och hur läsaren kan gå till väga för att spara till en framtida 
pension med hjälp av det aktuella företagets produkter och tjänster. 

3. Den tredje textfunktionen rör reklamens samlade presentation av före-
tag och fonder. Vad är den sammanhängande grundidén för att uppnå 
reklamsyftet i olika reklampublikationer? Det inbegriper bl.a. hur före-
tagets relation till den tänkta läsaren ser ut samt hur denna relation får 
språklig och textuell representation.  

 
Även om de olika företagen ibland använder olika strategier för att nå det 
förenande syftet kan de tre funktionerna alltid urskiljas i texterna. De är där-
för användbara som strukturerande element för att redovisa exempel på do-
mesticerande drag när det gäller funktion, form och innehåll vilket också görs 
i de följande tre avsnitten. 
 
 
 
7.3. Varför pensionsspara privat? 
 

Material: Frågor: 

Reklampublikationer från 
SE-Banken och Sparbanken. 

Varför ska läsaren pensionsspara? Hur är före-
tagens relation till läsaren framställd? Vilka 
medel används för att uppnå reklamens syfte? 
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Inramade uppställningar av samma slag som ovan inleder analysdelarna i ka-
pitel 7 och 8 och visar vilket material och vilka frågor som är huvudsakliga 
för avsnittet.  

Reklambroschyrernas första textfunktion är central för syftet att väcka in-
tresse hos den tänkta läsaren. Att argumentera för att läsaren ska spara till 
den framtida pensionen utanför andra pensionsdelar från stat och arbetsgivare 
är nödvändigt för att företagen i förlängningen ska kunna sälja produkter och 
tjänster. På så sätt är funktionen också närmast en förutsättning för texternas 
övriga två funktioner. 

Reklamens argumentation för att läsaren ska skaffa ett privat pensions-
sparande i fondprodukter sker huvudsakligen genom två strategier. Den för-
sta åberopar det faktum att det statliga pensionssystemet förändras och att 
den statliga pensionen inte ger tillräckligt med pengar för ett gott liv som 
pensionär. Den andra strategin appellerar till möjligheten att tillvarata egna 
intressen bättre som pensionär med ett ekonomiskt tillskott från en privat 
pensionslösning. Den första strategin utgår från ett hot, den andra från en 
möjlighet. I de följande avsnitten exemplifierar jag hur dessa två strategier 
får språklig representation i reklammaterialet. 
 
 
 
7.3.1. Tiderna försämras 
 
I en reklambroschyr från SE-Banken från 1997 domineras första sidan av tre 
punktpresenterade rubriker: 
 

60-tal: 
Största möjliga lycka, till så många som möjligt. 
80-tal: 
Största möjliga lycka till många, om möjligt. 
90-tal: 
Största möjliga lycka till många, omöjligt? 
 
(SE-Banken, Börja spara till pensionen nu, 1997) 

 
Rubrikerna är satta i ett relativt stort typsnitt och decennienamnen är under-
strukna. Broschyrens förstasida gör bruk av det ordspråksliknande uttrycket 
Största möjliga lycka, till så många som möjligt både när det gäller form och 
budskap.1 Uttrycket repeteras två gånger i modifierad form vilket kan ses 
                                         
1  Uttrycket är en variant av filosofen Jeremy Benthams grundtes för utilitarismen –
 största möjliga lycka åt största möjliga antal. 
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som ett typiskt drag för reklamens språk (se t.ex. Cook 2001:151 eller Myers 
1994:46f). Denna ordlek har dock en allvarlig bakgrundston. Genom att ord-
språket repeteras och modifieras, ändras också dess perspektiv och betydelse. 
Repetitionen och tidsfästningen till de namngivna decennierna 60-tal, 80-tal 
och 90-tal tecknar en försämrad utveckling över tid som dock inte är särskilt 
specificerad. 80-talet medför lycka till många om det är möjligt och på 90-
talet ställs den provocerande frågan om största möjliga lycka är omöjligt. Re-
dan på reklambroschyrens framsida förs alltså ett tema om tidernas föränd-
ring och ospecificerade försämring fram. Längst ner på framsidan ges dock 
en ledtråd om ämnet genom den uppmanande meningen Börja spara till pen-
sionen nu som är paratextuellt avskild från de tre övre raderna. 

På broschyrens första inlagesida fortsätter förstasidans tema om försämra-
de tider i ett avgränsat textavsnitt där första delen lyder: 
 

Tiderna är inte som förr. Staten tar inte samma ansvar för oss längre. Idag får 
en nybliven pensionär med full ATP och avtalspension ca 70% av sin slutlön. 
Detta är en bra pension. För många betyder det ändå ett inkomstbortfall på 
nära tre månadslöner. Med det nya pensionssystemet blir bortfallet troligtvis 
större än så. I synnerhet för dig som är född 1954 och senare. (SE-Banken, 
Börja spara till pensionen nu, 1997) 

 
Det inledande textavsnittet radar upp flera påståenden. Utgångspunkten för 
dessa är att tiderna inte är som förr och att staten inte tar samma ansvar för 
oss längre. Presuppositionen i dessa två utmanande påståenden är att det var 
bättre förr då staten tog ett större ansvar för oss. Pronomenet oss kan ses som 
inkluderande för både avsändare och tänkt läsare. Textavsnittet fortsätter med 
tre konstaterande påståenden om vad en nybliven pensionär kan förvänta sig 
för ersättningsnivå i ATP-systemet som fortfarande är i bruk vid tiden för re-
klambroschyren (1997). Nyckelmeningen Detta är en bra pension är ett på-
stående som kan ses som riktmärke för den kommande jämförelsen med det 
nya pensionssystemet. Denna mening sätter också punkt för en diskussion om 
vad en rimlig pensionsnivå är samt deklarerar tydligt pensionsdefinitionen. 
Det icke-förhandlingsbara påståendet stänger också läsarens eventuella tolk-
ning av vad en pension kan vara och sätter bokstavligen punkt för den delen 
av diskussionen. 

Att det statliga pensionssystemet ska ändras kommenteras inte närmare 
utan behandlas som ett presupponerat faktum. Det konstateras tidigare att 
pensionsnivån i ATP-systemet blir lägre än en normal slutlön och i det nya 
pensionssystemet blir ersättningsnivån ännu lägre även om påståendet garde-
ras med ett troligtvis. 
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Från och med exemplets sista mening blir läsartilltalet direkt och det sker 
med du/dig. Det fortsatta textavsnittet lyder: 
 

Hur stor standardsänkning är du beredd att acceptera vid 65? Kommer du att 
klara dig på 0-60% av din nuvarande lön? Vill du med säkerhet behålla din 
ekonomiska standard livet ut, är det du och ingen annan som får betala för det. 
Det är sanningen. Det behöver nu inte vara så farligt som det låter, bara du 
vidtar vissa mått och steg i tid. (SE-Banken, Börja spara till pensionen nu, 
1997) 

 
De konstaterande påståendena från avsnittets första del är nu ersatta av frågor 
som är riktade direkt till läsaren. I frågan Hur stor standardsänkning är du 
beredd att acceptera ryms det presupponerade budskapet att en standard-
sänkning är oundviklig. Frågorna följs av påståendet Vill du med säkerhet 
behålla din ekonomiska standard livet ut, är det du och ingen annan som får 
betala för det. Den långa påståendemeningen följs upp av en kort tillbaka-
syftande mening – Det är sanningen – som snarast förstärker den allvarliga 
tonen i budskapet. I påståendet ryms också en tydlig markering av läsarens 
eget ansvar för pensionssituationen genom det förstärkande det [är] du och 
ingen annan som får betala [...]. 

Det inledande textavsnittet avslutas sedan med den lugnande uppmaningen 
Det behöver nu inte vara så farligt som det låter, bara du vidtar vissa mått 
och steg i tid. Situationen är alltså allvarlig men det finns lösningar. Sam-
manfattar man rekonstruktionen av textavsnittets argument och argumenta-
tion är tolkningen att läsaren själv behöver agera för att få en tillräckligt hög 
pensionsersättning eftersom statens tidigare pensionsåtagande inte kommer 
att räcka till i det nya pensionssystemet. I den avslutande bisatsen bara du 
vidtar vissa mått och steg i tid skapar också banken utrymme för sin egen roll 
i förhållande till läsaren. 
 
 
 
7.3.2. Färre betalar för fler 
 
En liknande strategi för att skapa behovet av att börja pensionsspara återfinns 
i Sparbankens reklambroschyr Räcker det? från 1995 när det gäller använd-
ning av ämnesval och argument. Broschyrens omslag domineras av rubriken 
Räcker det? Det gäller din pension på en vit bakgrund med foton av spelku-
lor i olika färger. Broschyrens andra inlagesida består av fyra avgränsade 
textavsnitt samt den inledande rubriken Färre betalar för fler. Två av textav-
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snitten har dessutom egna inledande rubriker. Det första textavsnittet under 
rubriken är markerat som ingress med typsnitt i halvfet stil: 
 

Under 1993 betalade vi 80 miljarder i ATP-avgifter, men utbetalningarna var 
100 miljarder. Låg ekonomisk tillväxt och ökande medellivslängd medför att 
dagens pensionssystem måste göras om. (Sparbanken, Räcker det?, 1995) 

 
Avsändarens argumentationsmål är inte explicit förklarat men en tes kan ur-
skiljas i ingressen, nämligen att dagens pensionssystem måste göras om efter-
som betalningsbalansen i ATP-systemet är ojämn. I avsnittet finns ett vi som 
kan ses som inkluderande för både avsändare och läsare men också som en 
markör för ”alla svenskar”. 

Nästa textavsnitt under ingressen fortsätter med temat pensionssystemet 
men är i första hand konstaterande i jämförelse med ingressens påståenden: 
 

Den 8 juni 1994 antog riksdagen riktlinjerna för ett nytt pensionssystem. Målet 
är att det nya pensionssystemet stegvis ska börja tas i bruk från den 1 januari 
1995. (Sparbanken, Räcker det?, 1995) 

 
Här slås fast att pensionssystemet är på väg att göras om med hänvisning till 
riksdagen och med tidsfästning av systemets införande 1995. 

I de följande två avsnitten ändras temat från att ha handlat om ett pensions-
system i förändring till att utgå från läsarens perspektiv. Avsändarrösten rik-
tas nu till den tänkta läsaren och gör bruk av direkt tilltal med du: 
 

Det är du som bestämmer din pension 
I framtiden kan du påverka mer. Du får bestämma när du går i pension. Du 
kan arbeta längre för att få högre pension. Du kan påverka hur en del av dina 
pensionspengar förvaltas. Du kan också spara för att öka på pensionen. Genom 
ett eget pensionssparande ökar valfriheten. (Sparbanken, Räcker det?, 1995) 

 
Avsnittets första mening utgör ett makrotema – I framtiden kan du påverka 
mer – och en proposition. Avsnittets följande fyra meningar inleds alla med 
det direkt tilltalande du och handlar om läsarens relation till det nya pen-
sionssystemet. Tonvikten ligger på valfrihet och ökat antal möjligheter. Läsa-
ren kan påverka pensionsålder och pensionsnivå genom arbete. Läsaren kan 
också påverka förvaltning av pensionsmedel och får spara själv. Avsnittets 
rubrik sammanfattar exemplen på den nya valfriheten tillsammans med den 
makrotematiska meningen om läsarens möjligheter att påverka. 

Det följande och avslutande avsnittet tar upp förändringen av pensionssy-
stemet från ett bredare samhällsperspektiv: 
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Nu är det hög tid att börja tänka 
Inte bara pensionssystemet ändras. Samhället förändras också. Alla får i större 
utsträckning ta ansvar för sin sociala trygghet. Och vi kommer att få betala 
mer själva. Därför är det nu dags att tänka på din pension. (Sparbanken, Räck-
er det?, 1995) 

 
I det avslutande avsnittet flyttas perspektivet bort från läsaren och tillbaka till 
avsändaren bankens perspektiv. Till viss del samsas dock avsändare och läsa-
re genom bruket av inkluderande pronomen (alla, sin, vi, själva) i meningar-
na Alla får i större utsträckning ta ansvar för sin trygghet samt Och vi kom-
mer att få betala mer själva. I avsnittet får också bankens argument sin slut-
giltiga tes – det är dags att läsaren tänker på sin pension. Skälen till att göra 
det är att pensionssystemet förändras vilket medför ett större ansvar för indi-
viden (läsaren, du). Detta är inte avgränsat till enbart pensionssystemet utan 
präglar den nutida samhällsförändringen i stort, vilket bör ses som ett förstär-
kande eller uppbackande skäl. Det implicita hotet mot social trygghet mildras 
dock av framställningen av den valfrihet som läsaren står inför och som inte 
existerade i ATP-systemet. 
 
 
 
7.3.3. Du är värd en bra pension 
 
Temat om minskade ersättningsnivåer i det förändrade statliga pensionssy-
stemet är en viktig strategi i reklambroschyrerna när det gäller att argumente-
ra för att läsaren ska engagera sig i privat pensionssparande. Förändringen 
framställs visserligen främst som ett hot men också som en möjlighet för in-
dividuell handling som tidigare inte varit möjlig. Den andra tydliga strategin 
som kan urskiljas i reklambroschyrerna bygger på individens och läsarens 
perspektiv som utgångspunkt för reklamens syfte. 

I Sparbankens reklambroschyr Ja må du leva från 1994 domineras omsla-
get av ett foto på en leende kvinna där hela bilden fungerar som sidbakgrund 
för följande text: 
 

Ja må du leva, Ja må du leva, Ja må du leva, Ut i hundrade år... 
På vad ska du leva, På vad ska du leva, På vad ska du leva, Ut i hundrade år? 
(Sparbanken, Ja må du leva..., 1994) 

 
Den reklamtypiska modifieringen av den traditionella födelsedagsvisan sätter 
temat för reklambroschyren och ställer samtidigt en fråga. Poängen är att det 
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inte är självklart hur den tänkta läsarens försörjning som pensionär ska gå till. 
Broschyrens första inlagesida tar upp tråden och riktar sig direkt till läsaren: 
 

Du som kan sätta undan några hundralappar i månaden hör till de säkra vin-
narna vad ekonomin beträffar. Som du knappast kan ha undgått att se startar 
nu i januari det avdragsgilla individuella pensionssparandet i bank. Det är utan 
överdrift det bästa som hänt enskilda pensionssparare i modern tid. Enligt 
riksdagsbeslut är det numera du själv som bestämmer hur pengarna ska place-
ras och flyttas. Utan inblandning av försäkringsbolag. Utan försäkringskostna-
der. Och vad som än händer förblir dina pengar dina pengar – och dina efter-
levandes efter dig. (Sparbanken, Ja må du leva..., 1994) 

 
Avsnittets första fyra meningar skapar en informell relation mellan avsända-
ren Sparbanken och den tänkta läsaren där läsarna utses till de säkra vinnar-
na om de kan sätta undan några hundralappar i månaden. Att en ny form av 
individuellt pensionssparande införs presenteras som ett känt faktum med 
presuppositionen att läsaren kan antas känna till det. Läsaren inkluderas på så 
sätt i en grupp där medlemmarna är medvetna om sin privatekonomi. Den 
egna möjligheten att placera och flytta pengar har en presupponerad positiv 
konnotation som läsaren antas dela. 

Avsnittets fortsättning gör bruk av korta satser och delvis meningsfrag-
ment utan verb, där drag som repetition och betoning närmast förstärker den 
positiva effekten av att själv kunna hantera sina pengar. Läsaren drar nytta av 
att slippa försäkringsbolag och försäkringskostnader – Utan inblandning av 
försäkringsbolag. Utan försäkringskostnader. Dessutom betonas att vad som 
än händer förblir dina pengar dina pengar. I textavsnittets fortsättning pre-
senteras bankens tolkning av pensionsförändringen i relation till tesen för att 
läsaren ska engagera sig i ett eget pensionssparande: 
 

Du får spara på bankkonto, i räntefonder, i aktiefonder och i enskilda aktier 
och privatobligationer. Du får när du vill flytta mellan de olika sparformerna 
utan att det kostar något. Om du gör kloka placeringar kommer du att kunna 
glädja dig åt högre pension när den dagen kommer. Tidigast från 55 års ålder. 
(Sparbanken, Ja må du leva..., 1994) 

 
I det sista exemplet står läsartilltalet åter i centrum. Läsaren har genom pen-
sionsförändringen möjlighet till valfrihet när det gäller sparformer och om 
denne gör kloka placeringar kan han eller hon glädja sig åt högre pension. 
Just valfriheten genom olika sparformer kan ses som domesticerande i sig där 
tidigare svenska generationer främst haft bankkontot som primär sparform 
och där andra möjligheter varit begränsade när det gäller tillgänglighet. De 
nya möjligheterna att spara privat till pensionen presenteras i denna broschyr 
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inte nödvändigtvis som något tvunget på grund av statens minskade åtagan-
den. Snarare är valfrihet och eget ansvar de främsta argumenten för möjlighe-
ten till högre pension. 

I nästa exempel som är hämtat från en SE-Banksbroschyr från 1998 kopp-
las denna möjlighet tydligare till den tänkta läsarens identitet: 
 

När du blir gammal kommer du att vara ung.  
Du kommer inte att plötsligt förvandlas vid 65. Du kommer att vara dig själv i 
resten av ditt liv. Med någotsånär samma intressen, värderingar och krav. Krav 
på livskvalitet och krav på ekonomisk frihet. Varför skulle du plötsligt bli en 
blid och gungstolsgungande liten sagomormor om du i hela ditt liv varit en 
modern, självständig (och troligen dubbelarbetande) yrkeskvinna fram till 
pensionen? Och i ärlighetens namn, inte kommer särskilt många av oss att sitta 
på parkbänkar och mata duvor som hobby? (SE-Banken, När du är gammal 
kommer du fortfarande att vara lika ung som förr, 1998) 

 
Exemplets narrativa struktur drivs av en önskad kontrastverkan mellan en 
stereotyp bild av en kvinnlig äldre person och bilden av textens tänkta läsare 
som i detta fall markeras som en modern och självständig yrkeskvinna. Ru-
briken och meningen När du blir gammal kommer du att vara ung fungerar 
som makrotema och rymmer i sig en kontrastskapande ordlek med begrepps-
paret gammal/ung. Denna broschyrinledande text gör bruk av flera typiska 
drag för reklamspråk. Förutom kontrastverkan och ordlek försöker texten 
skapa en direkt (och nära) relation med en tänkt läsare. I detta fall är denna 
läsare tydligt framställd som en kvinna med intressen, värderingar och krav 
som inte kommer att ändras vid pensionsåldern. Kraven upprepas och speci-
ficeras som krav på livskvalitet och ekonomisk frihet. Det intima tonfallet an-
vänds därefter för att ställa frågor till läsaren. I dessa frågor ryms även en 
viss distans till den läsarroll som konstrueras i texten – dubbelarbete är en 
följd av att vara en modern och självständig yrkeskvinna. Dessutom ryms ett 
drag av humor i den avslutande frågan där schablonbilden av den duvmatan-
de pensionären på parkbänken punkteras. 

I det inledande textstycket etableras alltså en relation mellan den hittills lä-
sartillvända bankrösten och den tänkta läsaren genom konstruktionen av läsa-
rens identitet. Därefter ändras perspektivet något och banken får en tydligare 
roll: 
 

Den bild vi i dag har av pensionärer kommer med största säkerhet att se helt 
annorlunda ut i framtiden. När vi själva är där. Därför vill vi få dig att tänka ett 
slag på hur din framtida ekonomi ska ordnas och samtidigt erbjuda dig en lös-
ning i form av pensionssparande i S-E-Banken. Det är viktigt att komma igång 
i tid. (SE-Banken, När du är gammal kommer du fortfarande att vara lika ung 
som förr, 1998) 
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I det fortsatta textavsnittet inkluderas läsaren och avsändaren banken i ett vi 
för den inledande meningen som sammanfattar att bilden av pensionärer för-
ändras i framtiden. Nästa mening är kort och bakåtsyftande – När vi själva är 
där – och understryker samhörigheten med föregående menings vi. Den korta 
meningen är också en intimitetsmarkör. I nästa mening är inte längre vi läsar-
inkluderande utan representerar enbart avsändaren vilket är banken som or-
ganisation. Den slutliga relationen mellan banken och läsaren tydliggörs ge-
nom uppmaningen till läsaren att tänka på hur ekonomin ska ordnas samtidigt 
som banken erbjuder en lösning genom pensionssparande. Detta är också tex-
tens huvudsakliga argumenttes och ett explicitgörande av reklamsyftet. 

I denna broschyr framstår inte läsarens initiativ till privat pensionssparande 
som en handling för att motverka ett hot utan presenteras snarare som ett 
ospecificerat måste för läsaren att ordna. Den läsaridentitet som tecknas i 
textavsnittet från SE-Bankens reklambroschyr kräver helt enkelt en bra pen-
sion utan vidare specificering och banken framställer sig som rätt partner för 
att hjälpa till med pensionssparande. 
 
 
 
7.4. Hur går pensionssparande till? 
 

Material: Frågor: 

Reklampublikationer från SE-
Banken, Sparbanken och 
Nordbanken. 

Hur går pensionssparande till praktiskt på 
kort och lång sikt? Hur framställs relationen 
mellan läsaren och dennes pensionssparan-
de? 

 
Efter att ha etablerat varför läsaren bör ha ett privat pensionssparande i fon-
der, är reklambroschyrernas textfunktion att beskriva hur sparandet kan gå 
till. En primär strategi är då att peka på vikten av ett kontinuerligt sparande 
under en längre period. Att knyta en kundförbindelse som varar fram till en 
persons pensionsålder är också i företagets intresse ur rent lönsamhetsper-
spektiv. Förutom förstahandsstrategin att få läsaren att spara kontinuerligt är 
individanpassning ett centralt begrepp även i denna funktion. Bankföretagen 
erbjuder och anpassar pensionssparlösningar för olika grupper av människor 
och detta präglar hur reklamsyftet realiseras i texterna. 
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7.4.1. Kom igång! 
 
Att övertyga läsaren om att pensionsspara regelbundet är ett genomgående 
tema i de flesta av de utvalda reklambroschyrerna. Argumentationen har ofta 
som utgångspunkt att komma igång med sparande och i nedanstående exem-
pel från Sparbanken är de framställda argumenten sakligt grundade genom 
bankens frågor till läsaren: 
 

Det svåraste är att börja pensionsspara. Sedan blir det lätt en vana. 
Det viktigaste är att du kommer igång med ditt pensionssparande. Även om 
beloppen är små till en början. Kommer du att arbeta fram till pensionen? Vil-
ket ekonomiskt skydd har din familj om du skulle avlida? När vill du börja ta 
ut dina sparpengar? De här och ett antal andra frågor ligger till grund för vår 
rekommendation av ett pensionssparande som passar just dig. (Sparbanken, Ja 
må du leva..., 1994) 

 
Textavsnittet förekommer i broschyrens mitt och har en rubrik som samman-
fattar avsnittets tema. Påståendet att det svåraste är att börja pensionsspara 
görs mer positivt av den efterföljande, bakåtsyftande meningen – Sedan blir 
det lätt en vana. Avsändaren banken tilltalar läsaren direkt och slår inled-
ningsvis fast att det är viktigt att du kommer igång med sparande. För att 
banken ska kunna erbjuda ett pensionssparande som passar just dig ställs fle-
ra frågor om läsarens ekonomiska villkor. Bankens individanpassning åter-
finns alltså även inom textfunktionen att få läsaren att börja pensionsspara 
där det övergripande temat dock är nödvändigheten av att börja spara. 

SE-Banken gör bruk av samma motivering i sin broschyr från 1998. Me-
ningen Det viktigaste är att du börjar spara fungerar som rubrik och makro-
tema för ett textavsnitt om pensionssparandets praktikaliteter (se exemplet 
nedan): 
 

Det viktigaste är att du börjar spara – hur, kan du bestämma sedan.  
Det ska vara enkelt att starta sitt pensionssparande. Därför har vi tagit fram 
sparformen ”Singel”. Där placeras alla som börjar spara i S-E-Bankens Värl-
denfond – god riskspridning och möjlighet till bra tillväxt. Har du sedan egna 
önskemål om placeringen följer vi dem. Utan krångel, utan protester, utan ex-
tra kostnad. Du kan placera sparandet i allt från högriskfonder till säkraste 
bankbokssparande. Mot en administrativ i avgift kan du till och med flytta 
hela ditt sparande från S-E-Banken till ett annat sparinstitut. Du bestämmer. 
(SE-Banken, När du är gammal kommer du fortfarande att vara lika ung som 
förr, 1998) 

 
Tesen är att läsaren ska börja spara. Sparande som handling och rutin fram-
ställs som viktigare än sparandets finansdetaljer. Banken understryker vidare 
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att sparande ska vara enkelt. I betydelsen och användningen av enkelt finns 
en presupposition att läsaren (spararen) inte ska behöva engagera sig i onö-
dan. Därför har banken tagit fram en standardlösning där alla som börjar spa-
ra får sina medel placerade i en namngiven fondprodukt (Världenfonden).  

Argumenten för fonden är att den har god riskspridning och möjlighet till 
bra tillväxt. Dessa egenskaper används som argument för fonden i sig men de 
rymmer de också ett implicit påstående om varför fonden är utvald som stan-
dardlösning. Begreppen ”god riskspridning” och ”bra tillväxt” blir på så sätt 
också markörer för vad som kännetecknar pensionssparande i fonder enligt 
banken. Banken tar dock inte över valet av sparform helt och hållet utan en 
viss läsarflexibilitet kvarstår genom att läsarens egna önskemål välkomnas. 
För att göra just det skapar banken en självbild där anpassningsbarhet inför 
läsaren (kunden) tydligt markeras. Vill läsaren göra egna bedömningar för 
sitt pensionssparande reagerar banken Utan krångel, utan protester, utan ex-
tra kostnad. Banken kan då erbjuda ett brett spektrum av tjänster från 
högriskfonder till säkraste bankbokssparande. 
 
 
 
7.4.2. Nordbankens personexempel 
 
Att börja spara framstår alltså som ett viktigt tema i bankernas reklambro-
schyrer. Det framstår också som viktigt att inte erbjuda läsaren alltför kollek-
tiva lösningar för pensionssparande även om banken normalt har en eller fle-
ra utvalda fonder som standardlösning. Det individanpassade tilltal som 
märks i reklammaterialets första textfunktion återfinns också i funktionen för 
hur reklamen framställer hur sparande kan gå till. I exemplen i avsnittet ovan 
samverkar nödvändigheten av att börja spara regelbundet med erbjudanden 
om spararflexibilitet i textavsnitten. 

En renodling av denna strategi återfinns i Nordbankens broschyr Pensions-
spara i Nordbanken från 1995. Den relativt långa broschyren (20 A4-sidor) 
är uppbyggd kring fyra personliga exempel som illustrerar skilda individer 
och deras behov av pensionssparande. Vid sidan av de fyra personexemplen 
innehåller broschyren en inledande motivering om varför läsaren bör pen-
sionsspara. Denna följer mönstret från exemplen ovan där temat om statens 
minskande åtaganden återfinns (se exemplet nedan): 
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En gång i tiden var pensionsförsäkringar något som mest var förunnat en väl-
bärgad klick av vårt samhälle. Inte sällan var det sparande av skattetekniska 
och andra skäl, snarare än ett målmedvetet sparande för ålderdomen. 
Sedan några år tillbaka har bilden förändrats dramatiskt. Pensionssparande har 
blivit en mer eller mindre naturlig, för att inte säga nödvändig, del av privat-
ekonomin. Inte minst har sparandet tagit fart sedan det står klart att ATP, folk-
pension och avtalspension i dag bara täcker cirka 65-75 % av inkomsten och 
troligtvis blir andelen ännu lägre i framtiden. (Nordbanken, Pensionsspara i 
Nordbanken, 1995) 

 
Textavsnittet gör bruk av kontrastverkan mellan nu och då. Exempelvis var 
det En gång i tiden [...] en välbärgad klick av vårt samhälle som sparade i 
pensionslösningar. Idag är pensionssparande en naturlig och nödvändig del 
av privatekonomin. Detta anknyter till broschyrens illustrerande exempel 
med ”vanliga människor”. Pensionssparandets förflyttning i perspektiv från 
en välbärgad klick till att bli nödvändig del är ett exempel på domesticering 
med betoning på det självklara i att pensionsspara. Broschyren avslutas med 
information om pensionssparandets villkor och praktiska delar tillsammans 
med mer detaljerad information om de namngivna fondprodukter som Nord-
banken erbjuder i reklambroschyren. 

Broschyrens huvuddel utgörs dock av de fyra personexemplen som sam-
manlagt upptar 10 av de 20 sidorna och som är den längsta sammanhängande 
delen i broschyren. De fyra personporträtt som tecknas i broschyren har hjälp 
av samma formmässiga medel. Varje personexempel görs på ett broschyr-
uppslag som rymmer följande textelement (se även bild 1): 
 

1. Avgränsad rubrik i större typsnitt. 
2. Avgränsad längre verbaltext i standardtypsnitt. 
3. Personlig information i punktform i mindre typsnitt. 
4. Faktaorienterad paratext om pensionssparandetyp i standardtypsnitt. 
5. Faktaorienterad paratext om sparande per månad i standardtypsnitt med 

den föreslagna summan för månadssparande i avvikande, stort typsnitt. 
6. Fotnotstext om bankens hänsynstagande vid pensionsberäkningen i 

standardtypsnitt. 
7. Ett stort foto (A4) på personen som exemplet handlar om (i två av ex-

emplen finns också mindre foton). 
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BILD 1: Från Pensionsspara i Nordbanken, 1995 (från Kungliga Bibliote-
kets samlingar) 

 
Personerna i exemplen är namngivna med förnamnen Lennart, Marie, Moni-
ca och Per. Deras ålder samt månadsinkomst specificeras i den faktaoriente-
rade paratexten som förekommer i anslutning till varje uppslags stora foto. 
De fyra personerna introduceras också genom uppslagets rubrik och centralt 
placerade textavsnitt. De fyra introducerande texterna är: 
 

Lennart vill komma igång. 
Är man som Lennart 25 år och i början av livet, kan ett pensionssparande kän-
nas ganska avlägset. Lennart inser emellertid att det är viktigt att komma 
igång, även om summorna till en början kan vara ganska små. Han väljer där-
för att spara ett par hundralappar i månaden. Lennart vill ha en så enkel lös-
ning som möjligt och föredrar därför att pensionsspara i LIVIA. Eftersom han 
ännu inte har några barn bestämmer han sig för en ren ålderspension utan åter-
betalningsskydd.  
 
Marie vill ha ett eget sparande. 
Marie ser hur hennes mamma som nyss blivit pensionär, får vända på slantar-
na. Hon vill inte råka ut för samma sak. Maken Erik pensionssparar 400:- se-
dan tidigare men Marie känner att hon också vill ha ett eget sparande. Hon be-
stämmer sig för att spara 500:- i individuellt pensionssparande. Eftersom hon 
är ung väljer hon NB Spektra, en aktiefond som placerar över hela världen. 
Hon har långt till pensionen och kan därför ”vänta ut” tillfälliga nedgångar på 
aktiemarknaden. Aktier har ju visat sig vara den lönsammaste sparformen på 
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lång sikt. De passade även på att skydda barnen (om något skulle hända Erik 
och Marie) genom att teckna LIVIAs grupplivförsäkring. 
 
10 år som heltidsmamma.  
När barnen var små var Monica mamma på heltid. Hela familjen fick med 
andra ord klara sig på Pers (maken) inkomst. Det betydde att det mesta gick åt 
för att klara vardagen och några pengar över, till sparande eller annat, blev det 
inte. När barnen började skolan, gick Monica vid 45 års ålder åter ut i arbetsli-
vet. Det betydde att hon fick det bättre ekonomiskt. Eftersom hon varit hemma 
i nästan 10 år, beslöt hon därför att satsa 1.000:- i månaden i ett pensions-
sparande. Hon vill ha ett enkelt och tryggt sparande och valde därför en pen-
sionsförsäkring med återbetalningsskydd i LIVIA, där hon är garanterad minst 
4% avkastning före kostnader. I samband med tecknandet av pensionsförsäk-
ringen tog Monica och Per också var sin grupplivförsäkring för att skydda var-
andra och barnen om något skulle hända. En i sammanhanget marginell utgift 
för ett bra skydd.  
 
Tid kvar att spara.  
Per har ett bra och välbetalt jobb och har tidigare inte funderat särskilt mycket 
på pensionen. Nu har han emellertid upptäckt att han får svårt att hålla sin 
ekonomiska standard efter pensioneringen. Han bestämmer sig för ett eget 
sparande. Han startar ett individuellt pensionssparande och sätter in ett halvt 
basbelopp per år i blandfonden NB Futura. Eftersom han inte har så lång tid 
kvar till pensionen vill han balansera aktier och räntesparande för att ta lägre 
risker. 
 
(Nordbanken, Pensionsspara i Nordbanken, 1995) 

 
I dessa fyra textavsnitt omtalas exempelpersonerna i tredje person med namn 
och pronomen. Exemplens syfte är att läsaren ska kunna känna igen sig i per-
sonernas liv samt i vardagliga situationer som arbete och familjeliv. Exem-
pelpersonerna är konstruerade för att vara ”en av oss” vilket är ett klart do-
mesticeringsdrag där fondmarknad och pensionssparande får ett ramverk som 
är tänkt att vara både vardagligt och greppbart för den tänkte läsaren. 

Noterbart är att texterna för exemplens män är kortare än för kvinnorna. 
Skälen och förutsättningarna för Lennarts och Pers pensionssparande kan 
också sammanfattas relativt enkelt. Lennart vill komma igång med sparande 
vilket är en variation av det vanliga grundtemat i reklamen för pensions-
sparande i fonder. I Lennarts exempel prioriteras också enkelheten. Den and-
re mannen (Per) vill behålla en ekonomisk standard och bestämmer sig för att 
spara och startar sedan ett individuellt pensionssparande. Det är alltså Per 
som tar initiativet med hjälp av banken som partner. Hans skäl för att börja 
pensionsspara är att han upptäckt behovet av att behålla sin ekonomiska stan-
dard från arbetslivets år. 
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De båda kvinnornas exempel är försedda med betydligt mer detaljerade 
och komplexa situationsbilder. Marie reagerar först på sin mammas situation 
som pensionär – Marie ser hur hennes mamma som nyss blivit pensionär, får 
vända på slantarna. Hon vill inte råka ut för samma sak. Marie jämför också 
sin situation med maken Erik och de passar samtidigt på att (tillsammans) 
skydda barnen med en försäkring. Monica har sitt vuxna liv som bakgrund 
för skälen till att börja pensionsspara. Hon har inte arbetat utan ägnat sig åt 
familjen med litet sparande som följd. Även när det gäller Monicas exempel 
sätts hennes situation i förbindelse med familjen genom maken och barnen – 
I samband med tecknandet av pensionsförsäkringen tog Monica och Per ock-
så var sin grupplivförsäkring för att skydda varandra och barnen om något 
skulle hända. 

Ytterligare en skillnad mellan männens och kvinnornas exempel är hur de-
taljerad exempeltexten är i framställningen av hur mycket pengar som ska 
sparas till pensionen. Lennart sparar ett par hundralappar i månaden och Per 
sätter in ett halvt basbelopp per år. I kvinnornas fall är detaljrikedomen stör-
re. Marie bestämmer sig för att spara 500:- i individuellt pensionssparande 
och Monica beslöt att satsa 1.000:- i månaden i ett pensionssparande. I dessa 
fyra exempel gör alltså banken till viss del bruk av könsriktade texter där ste-
reotypa bilder kring manligt och kvinnligt kan urskiljas. En utgångspunkt är 
att män generellt har mer pengar än kvinnor och bekymrar sig mindre för 
framtiden. I deras fall appellerar banken främst till temat att komma igång. 
Lennart har inga barn att ta hänsyn till utan utgår från sig själv. Pers situation 
utmålas som ett behov av att behålla en ekonomisk standard men det är un-
derförstått att denna är ganska hög. Per kan sätta undan ett halvt basbelopp 
per år och den läsare som känner igen sig i hans situation vet troligen både 
vad begreppet innebär och ungefär hur mycket det är.2 

Kvinnornas situationer är som nämns ovan betydligt mer detaljerat be-
skrivna. Det gäller främst hur deras livssituationer beskrivs och hur mycket 
pengar deras pensionssparande kan kosta. I bankens beskrivning bekymrar 
sig kvinnor mer om andra än vad män gör i förhållande till den egna situatio-
nen. Kvinnornas beslut om pensionssparande tas med hänsyn till hela famil-
jesituationen. Maken Erik nämns i Maries exempel medan exempelpersonen 
Lennart inte har någon namngiven partner. Monica är gift med Per vilket 
nämns i texten samt illustreras genom broschyrens foton där de håller om 
varandra men Monica nämns inte i Pers exempel. I Pers exempel är utgångs-
                                         
2  Prisbasbeloppet för 1995 uppgick till 35 700 kr vilket för Pers del skulle innebära 
knappt 1 500 kr/månad i pensionssparande (Nordbanken, Pensionsspara i Nordbanken 
1995).  
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punkten inte familjen utan han själv, även om en underförstådd mening om 
hans (mansstereotypa) roll som familjeförsörjare kan ses i det samlade per-
spektivet. Dock framställs kvinnorna generellt som närmare hemmet vilket 
också är en vanlig stereotyp bild i hela samhället. 
 
 
 
7.5. Olika sätt för att uppnå reklamsyftet 
 

Material: Frågor: 

Reklampublikationer från AMF 
Pension, Handelsbanken och 
Sparbanken. 

Hur kan företagens förvaltning av fonder-
na samt fondernas utveckling framställas? 
Hur kan företagets relation till den tänkta 
läsaren framställas?  

 
I detta avsnitt är fokus på de skilda sätt som reklamen kan väcka intresse för 
pensionssparande i fonder. Detta har delvis också visats i exemplen från de 
föregående två avsnitten om att motivera till pensionssparande samt om hur 
pensionssparande går till. 

Detta avsnitts första exempel beskriver en reklambroschyr där fondutveck-
ling och fondval knyts till olika åldersgrupper. De övriga två avsnitten rör hur 
reklamen lånar drag från andra etablerade genrer för att realisera det förenan-
de reklamsyftet. 

 
 
 

7.5.1. Att välja sitt fondsparande efter ålder 
 
Broschyren Handelsbankens Pensionsfonder från 2000 omfattar 16 sidor i 
A4-format. Dess grundidé är att locka läsaren till pensionssparande i den sär-
skilda fondtypen generationsfonder. Precis som i flera andra reklambroschy-
rer inleds även Handelsbankens broschyr med motiverande argumentation 
om varför läsaren ska börja pensionsspara. Det informella läsartilltalet är en 
genomgående strategi som också känns igen från andra broschyrer och läsa-
ren tilltalas direkt med du: 
 

Behöver du pensionsspara? 
Javisst! 
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Vill du behålla din levnadsstandard efter pensioneringen? Vill du pensionera 
dig tidigare? Du kanske vill göra drömresan eller ha råd att bygga om som-
marstugan? Då behöver du kompensera inkomstbortfallet genom eget sparan-
de! (Handelsbanken, Handelsbankens Pensionsfonder, 2000) 

 
Temat om inkomstbortfall vid pension är inte nytt. I denna inledning finns en 
skala av skäl för att läsaren borde börja pensionsspara. I skalans ena ände 
gäller det att behålla sin levnadsstandard men skalan går också vidare till 
möjligheten att pensionera sig tidigare samt att göra drömresan eller bygga 
om sommarstugan. Skalan går på så sätt från det nödvändiga och ett skydd 
mot inkomstbortfall till att ordna guldkant på pensionärstillvaron. Argumen-
tationen för behovet av att börja pensionsspara skärps i ett angränsande text-
avsnitt där argumentet om statens minskade pensionsåtaganden återfinns: 
 

Det nya pensionssystemet har nu ersatt folkpension och ATP. En ATP-
pensionär kunde räkna med att få ut omkring 65% av lönen vid pensionering 
vid 65 år. Den nya pensionen blir lägre. Och ännu lägre om man vill pensione-
ra sig tidigare än vid 65. Kanske behöver du jobba till 70 års ålder för att det 
ska motsvara vad ATP-pensionären fick ut vid 65 år. Det här visar hur viktigt 
det är att du själv pensionssparar om du vill behålla din handlingsfrihet! (Han-
delsbanken, Handelsbankens Pensionsfonder, 2000) 

 
I textavsnittet framgår att pensionsnivån blir lägre för alla vilket banken pre-
senterar som ett faktatillstånd och kopplar till argumentationen om vikten av 
att börja spara. Banken vänder sig i slutet av avsnittet direkt till läsaren med 
uppmaningen att börja pensionsspara för att behålla handlingsfrihet. På så 
sätt skiljer sig inte denna broschyr från hur ämnen och budskap om pensions-
sparande förankras i övrigt reklammaterial. Den fortsatta broschyren utgår 
från att det ska vara enkelt att spara och presenterar fem olika lösningar an-
passade efter den tänkta läsarens ålderstillhörighet: 
 

Handelsbankens Pensionsfonder gör det enklast möjligt för dig att pensions-
spara! Du behöver aldrig göra några omplaceringar. Dina pengar placeras au-
tomatiskt som det är lämpligt i förhållande till hur lång tid du har kvar till pen-
sioneringen. Vilken Pensionsfond är din? (Handelsbanken, Handelsbankens 
Pensionsfonder, 2000) 

 
I detta inledande avsnitt för de fem kommande åldersexemplen är enkelheten 
i att spara i Handelsbankens pensionsfonder en tematisk utgångspunkt. Detta 
understryks av påståendet att läsaren aldrig [behöver] göra några omplacer-
ingar samtidigt som pengarna placeras automatiskt. Avgörande för valet av 
fondpaket är hur lång tid läsaren har kvar till pensioneringen vilket bestäms 
genom dennes generationstillhörighet – 40-, 50-, 60-, 70- eller 80-tal. I ex-
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emplet ovan förstärks läsarens relation till fondpaketet med den avslutande 
frågan Vilken Pensionsfond är din? Varje generations föreslagna fondpaket 
presenteras sedan på en A4-sida där alla generationsexempel har samma 
form- och innehållsmässiga inramning (se även bild 2). De förekommande 
textelementen i ordning från sidans topp och nedåt är:  
 

1. Rubrik enligt mönstret ”Pensionsfond xx-tal”.  
2. Cirkelformad grafisk symbol med text enligt mönster ”xx-tal”. 
3. Narrativ löptext i avgränsat avsnitt.  
4. Rubrik enligt mönstret ”Pensionsfond xx-tal placerar på följande 

marknader:”.  
5. Två eller tre avgränsade textavsnitt om de fonder som ingår i pensions-

fondspaketet. 
6. Fotografi på glada människor i rätt ålder för respektive decennium. 
7. Avgränsad text i mindre typsnitt med rubriken Exempel där fördelning 

mellan olika fondtyper i paketet presenteras.  
8. Figur som visar tiden kvar till pensionering för den aktuella ålders-

gruppen och som grafiskt illustrerar fördelningen mellan fondtyper i 
paketet (aktie- och räntefonder).  

 
Handelsbankens idé om generationsfonder bygger på att läsarens (spara-

rens) ålder kombineras med fondreklamens två vanligaste grundteman – att 
börja spara till pensionen och enkelheten i att spara till pensionen. I Handels-
bankens reklam ska läsaren känna igen sig i en konstruerad identitetsbild –
 ålderstillhörigheten – som inkorporerar ett bredare begrepp än de fiktiva per-
sonexempel som Nordbanken gör bruk av i exempelavsnittet ovan. Strategin 
att läsaren ska känna igen sig är ett domesticerande drag genom vardaglig-
hets- och identifikationsperspektivet. I Handelsbankens reklam görs dock 
ingen skillnad mellan könen i exemplen. Vid sidan av de läsarriktade ålders-
exemplen gör banken också en tydlig strategi av att tydligt presentera de 
fondprodukter som ingår i respektive generationspaket. Banken beskriver 
fondernas inriktning och branschplacering samt visar den skiftande fördel-
ningen mellan aktie- och räntefonder fram till pensionsåldern 65. Detta sker 
både i text och illustreras genom en figur där läsarens ålder, fördelning och 
framtida årtal visas. Läsaren knyts till figuren med texten Här är du 25 år, 35 
år osv. 

En slutsats är att Handelsbanken i denna broschyr kombinerar mer detalje-
rad finansinformation med en appell till läsarigenkänning genom ålderstillhö-
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righet. Den senare strategin kan ses som överordnad och präglar broschyren i 
dess helhet. 
 

BILD 2: Från Handelsbankens Pensionsfonder, 2000 (från Kungliga Biblio- 
 tekets samlingar) 
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7.5.2. Genrelån som domesticerande strategi. Ett  
 brev från AMF Pension 
 

Material: Fråga: 
Ett brev från AMF 
Pension. 

Vad är publikationens syfte? Hur används olika röster 
för att uppnå reklamsyftet?  

 
I reklammaterialet samspelar vanligen textuell inramning och relation mellan 
avsändare och läsare. Ett exempel där detta sker genom ett fullständigt lån av 
en annan genre är en reklamtext från AMF Pension som i sin helhet är utfor-
mad som ett personligt brev (hela brevtexten återges i exemplet nedan).3 
 

Några lugnande ord 
Under våren har du, jag och alla andra vuxna svenskar fått det orange-röda 
brevet med posten. Brevet som berättar hur lite vi kommer att få i pension. 
Jag blev faktiskt själv lite förvånad, trots att jag jobbar med pensioner dagarna 
i ända. Det är en sak att ”veta” att jag skall få omkring 50% av min slutlön i 
pension – och en annan sak att få se det på papper i reda kronor. 
Jag skriver till dig för att lugna dig något, om du blev skrämd av siffrorna i 
brevet. Det är faktiskt inte så illa som det ser ut. Din Avtalspension SAF-LO 
är till exempel inte medräknad. Om du arbetar fram tills du är 65 bör du få ett 
par 100-lappar till på varje tusenlapp som pensionsprognosen visade. Dessut-
om har man i pensionsbrevets beräkning utgått från att tillväxten i Sverige är 
noll hela tiden fram till din pensionering. Det är inte särskilt troligt. Även vid 
en låg tillväxt bör din Premiepension öka mer i värde än i prognosen. Särskilt 
om den förvaltas bra under de år du har kvar till pensioneringen. 
I broschyren som jag bifogat förklaras mer om hur du kan påverka pensionen 
själv. Broschyren förklarar rakt och enkelt. Den talar mer om kronor i måna-
den än om procent. 
Läs broschyren. Om du nu ska vara orolig för din pension är det bättre att för-
stå varför. Då kan du ju åtminstone göra något för att förbättra din situation. 
Med vänlig hälsning Max Hallberg Kundtjänstansvarig (AMF Pension, Några 
lugnande ord, 2000) 

 
Brevet skickades tillsammans med broschyrmaterial och omfattar en A4-sida. 
Det inleds med AMF Pensions logotyp samt raden Några lugnande ord i fet-
stil och är undertecknat Med vänlig hälsning, Max Hallberg, kundtjänstan-
svarig. En namnteckning finns under raden Med vänlig hälsning. I övrigt 
saknas andra för brevgenren utmärkande drag som datum och ort. Det finns 
heller ingen personlig hälsning i inledningen. Längst ner finns AMF Pensions 
adress och andra kontaktuppgifter i liten stil. 

                                         
3  Den här texten är också analyserad i Korpus & Ohlsson (2006).  
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Till formen ser texten visserligen i stora drag ut som ett personligt brev 
men textens syfte är att fungera som reklam, och få läsare skulle nog uppfatta 
det som något annat. Brevet innehåller dock inga explicita argument eller di-
rekta motiveringar för att läsaren ska börja pensionsspara. Istället gör avsän-
daren AMF Pension bruk av olika röster för att nå fram med ett budskap. 

Brevets undertecknare och avsändare är Max Hallberg, kundtjänstansvarig. 
Det är också han som har ordet i brevet och utgör textjaget. Brevets egentliga 
avsändare är dock företaget AMF Pension där Max Hallberg är anställd. Max 
Hallberg tilltalar läsaren direkt med du och detta passiva text-du är således en 
tyst deltagare i texten. Textjaget Max Hallberg har inledningsvis en röst som 
läsaren ska associera till en bekant eller vän. Avsändaren tilltalar läsaren di-
rekt och konsekvent med du och refererar till sig själv som jag. Avsändaren 
framställs alltså som en individ genom att AMF Pension företräds av textja-
get Max Hallberg. När det gäller bruk av pronomen är förhållandet mellan 
läsare och avsändare tillsynes symmetriskt. Det förstärks av meningen [...] 
du, jag och alla andra vuxna svenskar [...] där en gemensam grupptillhörig-
het för både avsändare och läsare fastställs även om gruppen ”vuxna svens-
kar” måste anses stor och heterogen. Samhörigheten mellan läsaren och Max 
förstärks ytterligare genom refererandet till vi i meningen Brevet som berät-
tar hur lite vi kommer att få i pension. 

Max Hallbergs tonfall som vän eller bekant fortsätter men Max för också 
in det faktum att han arbetar med pensioner och jobbar på AMF Pension. Det 
sker dock på ett reserverande sätt, [...] trots att jag jobbar med pensioner da-
garna i ända. Det vardagliga uttryckssättet gör att Max arbete ändå blir un-
derordnat hans roll som läsarens jämlike och kanske också förtrogne, åtmin-
stone i början av brevet. Den förtrogna rösten talar om att de båda (vi) är i 
samma situation eftersom de vet att de bara kommer att få 50 procent av slut-
lönen i pension den dag de pensionerar sig. Läsarens förtroende för avsända-
ren bygger på kombinationen av privat intimitet och professionellt kunnande 
där intimiteten står mer i centrum i början av brevet än i slutet. 

Den professionella rollen får ett tydligare uttryck i ett tonfallsbyte i brevets 
längsta stycke. Ungefär mitt i brevet växlar röstens perspektiv och textjaget 
Max börjar informera om varför den gemensamma pensionssituationen inte 
behöver se så mörk ut. I det här röstläget – som kan kallas för den professio-
nelle Max – förekommer inga referenser till avsändaren med personliga pro-
nomen som jag eller vi. Däremot kommer Max med information och råd till 
läsaren, du, där han utgår från sin kunskap om pensionsmarknaden. Relatio-
nen mellan avsändare och läsare blir mindre jämlik men i slutet av brevet 
återgår Max till ett mer privat tonfall. Nu är dock inte tonfallet den medkän-
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nande förtrognes utan istället uppmanar Max läsaren att göra något åt sin 
framtida pension. Max nämner den broschyr han skickat med brevet och 
uppmanar läsaren att ta del av den för att få mer information. Den oro som 
tas upp i början av brevet återkommer också som tema. Max skriver avslut-
ningsvis med mer av vännens röst än den professionelles: 
 

Om du nu ska vara orolig för din pension är det bättre att förstå varför. Då kan 
du ju åtminstone göra något för att förbättra din situation. (AMF Pension, 
Några lugnande ord, 2000) 

 
Max röst är alltså åter mer intim och kan ses som kommande från den bättre 
vetande vännen som uppmanar läsaren att ta tag i den svåra fråga som den 
framtida pensionen trots allt utgör. Med kombinationen av en intim och en 
professionell röst från en namngiven individs textjag vill AMF Pension vinna 
läsarens förtroende och kanske också skapa intresse för pensionen. 

Användandet av två tonlägen för avsändarens textjag är ett tydligt exempel 
på normsamspel i brevet. Det finns också exempel där röstekon står i fokus 
genom t.ex. negationer samt värderande omdömen från textjaget. Brevets 
första stycke lyder: 
 

Under våren har du, jag och alla andra vuxna svenskar fått det orange-röda 
brevet med posten. Brevet som berättar hur lite vi kommer att få i pension. 
(AMF Pension, Några lugnande ord, 2000) 

 
Det värderande lite tillsammans med ordvalet det orange-röda brevet kan ses 
som ett sätt för Max att vända sig mot en deltagare som själv får komma till 
tals i brevet. Det är myndighetens eller statens röst och det brev som omtalas 
av AMF Pension kallas för det orange kuvertet av avsändarna PPM och Riks-
försäkringsverket vilket också är den benämning som t.ex. media använder. 
Myndighetens syfte med det orange kuvertet är att informera personer med 
pensionsrätt om deras framtida pension beräknat på bl.a. inkomstuppgifter. 
Med den närliggande benämningen det orange-röda brevet distanseras AMF 
från aktören staten. Genom att kalla brevet/kuvertet från PPM för något som 
liknar den vedertagna benämningen visar AMF också att de inte ingår i den 
statliga domänen men känner till den väl. 

I detta exempel visas hur reklamsyftet kan realiseras genom lånet av brev-
genren. Brevgenren kan användas i både privat och offentlig domän och av-
sändaren försäkringsbolaget använder också ett samspel mellan olika röstrol-
ler från både den privata och professionella domänen. Exemplen visar att 
domesticering i reklamen till stor del verkar handla om att avsändaren vill 



 

117 

skapa en relation med läsaren där igenkänning har en viktig roll. Till detta 
hör även att gränsen mellan privat och offentligt görs otydlig på olika sätt 
vilket t.ex. Cook (2001:220) ser som ett drag hos reklamen. En central strate-
gi i brevet från AMF Pension är just dialogkonstruktionen mellan avsända-
rens röst i olika tonlägen och den tänkta läsarens tysta röst. Detta görs möjligt 
genom användningen av den erkända brevgenren som kanal. 
 
 
 
7.5.3. Tidningen Spara 
 

Material: Fråga: 
Tidningen Spara från 
Sparbanken/Robur 

Vad är publikationens syfte? Hur används tid-
ningsgenren för att uppnå reklamsyftet? 

 
I ett exempel på genrelån från Sparbanken/Robur går avsändaren ett steg 
längre och lånar tidnings- eller tidskriftsgenren för syftet att väcka intresse 
för pensionssparande i fonder. Tidningen Spara uppfyller rent allmänt flera 
krav på att höra till den publikt erkända tidskriftsgenren. Det gäller främst 
formen men också innehållet. Formmässigt är tidningen Spara avsevärt 
tjockare än en reklambroschyr och omfattar 36 A4-sidor där verbaltextavsnitt 
samsas med grafiska element, särskilt bilder och foton. Publikationens 
omslag vittnar särskilt om tillhörigheten till  tidskriftsgenren där ett stort foto 
på en baby bildar bakgrund och där paratexten Spara. En tidning om fonder 
och pension från Robur tydligt visar genrenamnet. På omslaget finns fler in-
dikatorer: fem avgränsade textpuffar (se t.ex. Melin 2000:154) för tidningsin-
nehållet, paratexten ny tidning samt tidsfästningen Hösten 02. Det som sak-
nas är en prisuppgift vilket ger tolkningen att detta är en gratistidning. 

Tidningens innehåll är organiserat och presenteras i en innehållsförteck-
ning på första inlagesidan. Sammanlagt finns 15 namngivna textinnehåll som 
alla har egenskaper från subgenrer inom tidnings- och tidskriftsgenrer, t.ex. 
krönika, nyhet, artikel eller intervju. I min kategorisering av dessa subgenrer 
förlitar jag mig på Henrik Rahms (2002:95f) kriterier för genreindelning i 
medias texter och inte på eventuella benämningar av textdelar inom den pro-
fessionella journalistiken. De 15 delarna redovisas övergripande i tabell 2: 
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TABELL 2. Tidningen Spara: innehållsöversikt (Sparbanken/Robur, 2002) 
 
Rubrik Kort sammanfattning av 

innehållet 
Typ av subgenre Textelement 

Välkommen 
till Roburs nya 
tidning 

Roburs chef Inger Sköld-
kvist välkomnar läsaren 

Krönika/kåseri Verbaltext, textruta, 
foto 

Skippa chipsen Spara pengar genom att 
undvika onyttiga vanor 

Artikel Verbaltext, illustra-
tion, faktaruta med 
tabell 

Pension vid 
61? 

Reportage om familjen 
Dahlbergs ekonomiska si-
tuation 

Reportage Verbaltext, foton, 
paratext, figurer 

300 soldagar 
om året 

Information om att köpa 
fastighet utomlands 

Artikel Verbaltext, foton, 
paratext, faktaruta 

Spara smart! Nio steg att tänka på vid 
sparande 

Informations- eller 
guidetext 

Illustration, verbal-
text i olika avsnitt 

Från folkhem 
till fondhem 

Historisk redogörelse om 
dagens pensionssystem 
med dialog mellan olika 
experter 

Reportage, inter-
vju 

Verbaltext, paratext, 
foton, illustrationer, 
figur i form av tids-
linje 

Grälar ni om 
pengar? 

Diskussion med utgångs-
punkt i en SIFO-
undersökning om privat-
konflikter om ekonomi 

Reportage Verbaltext, paratext, 
faktarutor, personin-
tervjuer, foton 

Vad gör en 
fondförvaltare? 

En journalist följer en 
fondförvaltares arbetsdag 

Reportage Foton, bildtexter, 
paratext 

Pop och pen-
sion 

Hur sparar medlemmarna i 
bandet Brandsta City 
Släckers till pensionen? 
Fokus på avtalspensionen 

Reportage Verbaltext, foton, 
paratext, faktarutor 

Ekonomin jor-
den runt 

Genomgång av konjunk-
turförhållanden i olika de-
lar av världen 

Artikel, guidetext Illustrationer, foton, 
avgränsade faktaru-
tor 

Bästa råden 
om barnspar 

Att spara till barn med be-
bisen Emma som huvud-
exempel 

Reportage, inter-
vju 

Verbaltext, foton, 
paratext, avgränsade 
intervjuavsnitt 

Roburs exper-
ter svarar 

Insändarfrågor med svar 
från namngivna experter 

Insändarspalt Verbaltext, foton 

Börsen ned - 
vad ska jag 
göra? 

Roburs aktiechef ger kon-
kreta tips om sparande 

Artikel Verbaltext, foto, pa-
ratext 

Soppa på bästa 
fonden 

Matlagningstips, recept på 
att koka fond till soppa 

Artikel Verbaltext, paratext, 
foto, faktaruta 

Spartips för 
alla åldrar 

Faktaruta om sparande i 
olika åldrar 

Fråga-svar, fakta-
ruta 

Faktarutor, foton, 
paratext 
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Till dessa distinkta publikationsavsnitt tillkommer flera notiser och mycket 
korta texter samt illustrationer med anknytning till pensioner, fondsparande 
eller ekonomi i stort. Uppdelningen mellan sådana utfyllnadstexter och läng-
re redaktionellt material liknar också strukturen i en tidning eller en tidskrift. 

Med utgångspunkt enbart från genrers formella drag, vilket är ett möjligt 
sätt för att definiera en genre, är tidningen Spara knappast reklam utan sna-
rast ett exempel på just en tidning med många form- och innehållsmässiga 
drag från medias genrer. Till utformning och innehåll avviker heller inte pub-
likationen från etablerade, kommersiella tidningar eller tidskrifter. 

Från avhandlingens perspektiv där form och innehåll ses i förhållande till 
reklamens funktion och sociokulturella förankring är det däremot självklart 
att se tidningen Spara som reklam. Spara är då också ett tydligt exempel på 
reklam som hybridgenre (se Rahm 2004:340) där inte bara enskilda genre-
drag utan en hel övergripande genre med ”paraplyfunktion” används (se även 
avsnitt 4.3 ovan). Ämnet pensionssparande i fonder behandlas på samma sätt 
som andra typiska nutida tidskriftsämnen, t.ex. inredning, musik, sport eller 
mode bland flera andra. Detta bör ses som en form av domesticering på gen-
renivå där avsikten är att rama in fenomenet pensionssparande i en lättigen-
kännlig form. Det står klart att tidningen inte fokuserar de fackmässiga eller 
professionella aspekterna av fondsparande till pensionen. Tidningen Spara är 
inte en facktidning om ämnet utan lånar form och funktion från livsstilsorien-
terade tidskrifter. Framställningen är snarast populär och delvis lättsam med 
exempel på underhållande texter där kändisar och matlagning ingår som te-
man, t.ex. i avsnitten Pop och pension och Soppa på bästa fonden. Matlag-
ningsavsnittet har också ett humoristiskt anslag genom ordleken med två be-
tydelser av det polysema fond. Flera olika typer av tidskriftstypiska subgenrer 
kommer alltså till användning – bl.a. intervju, krönika och reportage. Dessa 
kan också kännas igen från mediafältet i stort. 

Det övergripande syftet att väcka intresse för pensionssparande i fonder 
genomsyrar publikationens innehåll. Direkta säljargument och explicita er-
bjudanden om produkter och tjänster saknas dock. Tidningen Spara fyller 
ändå reklamens två huvudsakliga textfunktioner som presenteras ovan – att 
motivera läsaren till att börja pensionsspara samt att beskriva hur pensions-
sparande går till. Till detta kan läggas att tidningen Spara också söker skapa 
en relation mellan avsändare och läsare där tonen är informell, språket är 
vardagligt och där direkt läsartilltal förekommer flitigt, t.ex. i dialogform (se 
exempel nedan från faktarutan Spartips för alla åldrar): 
 
 



120 

[fråga från icke-namngivet läsarjag i åldersgruppen 45-60 år]  
Måste jag pensionsspara privat också? 
 
[svar från avsändaren banken]  
Ja, absolut och särskilt om du vill gå i pension före 65-årsdagen. Om du redan 
har ett pensionssparande är det vettigt att höja det nu [...]. (Spara, Sparban-
ken/Robur, 2002) 

 
Den tänkta läsaren har också åtskilliga möjligheter att känna igen sig i fram-
ställningen av vanliga människors pensionsbeslut och pensionsproblem som 
bl.a. presenteras i avsnitten Grälar ni om pengar? och Bästa råden om 
barnspar. I dessa fall kommer namngivna personer i texten ofta till tals i tex-
ten med exempel från sin egen vardagssituation (se exempel från avsnittet 
Bästa råden om barnspar nedan): 
 

Mina föräldrar sparade i en bankbok åt mig när jag var liten, men de pengarna 
gick ju åt snabbt. Tänk om de hade sparat i en fond istället, då hade man kan-
ske varit miljonär idag, skrattar Jenny. (Spara, Sparbanken/Robur, 2002) 

 
Att skapa en igenkänningsrelation mellan tänkt läsare och presenterade iden-
titeter kan ses som ett sätt göra pensionssparande både vardagligt och själv-
klart vilket också framkommit ovan. Just vardaglighet och självklarhet är 
också grunder i domesticeringsmetaforen. I tidningen Spara sker ett sådant 
identitetsskapande på många olika ställen och är möjligen inte en lika strin-
gent hållen publikationsidé som Nordbankens fiktiva personexempel eller 
Handelsbankens åldersbaserade fondpaket i exempelavsnitten ovan. Snarare 
präglas många av tidningen Sparas textavsnitt av en blandning av mer eller 
mindre faktabaserad information om finansmarknad, fonder och pensions-
möjligheter samt bilder av personer som kommer till tals ur ett vardagsper-
spektiv. Till detta kan också läggas textmaterial där det huvudsakliga fokuset 
ligger på finansmarknadens professionella roll och där experter blir synliga – 
t.ex. i avsnitten Vad gör en fondförvaltare? samt Roburs experter svarar. 
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8. Statligt pensionssparande i fonder 
 
 
 
8.1. PPM:s och premiepensionens texter 
 
I kapitel 8 redovisar jag analysen av domesticerande drag i texter från PPM. 
Den grundläggande analysidén och strukturen för redovisningen följer 
mönstret från föregående kapitel. Det betyder att kapitlet inleds med en över-
sikt av PPM:s texter som sedan ligger till grund för de följande exemplifie-
rande avsnitten som bygger på närläsning av utvalda publikationer. De fem 
exemplifierande avsnitten (8.3–8.7) innehåller beskrivningar med utgångs-
punkt i exempel från enskilda textutdrag eller från hela texter där texternas 
syften, budskap och form står i fokus. 

De beskrivande exemplen diskuteras sedan i det följande kapitel 9 med be-
toning på domesticerande drag. I kapitel 9 tas även reklammaterialet upp. 

Redogörelsen i kapitel 8 bygger på analyser av ett flertal texter från PPM-
publikationer som också återfinns på PPM:s hemsida. De publikationer och 
texter som använts i kapitlet redovisas mer detaljerat i bilaga 3. PPM:s in-
formationsarbete har oftast delats in i två tidsperioder i externa utvärderingar 
av myndigheten (se t.ex. RiR 2004:16 eller SOU 2005:87) och även internt 
av PPM. Den första perioden är tiden kring det första premiepensionsvalet 
2000. Under hösten 2000 drev PPM en massiv och bred kampanj då en 
mycket stor grupp människor skulle nås med information om det helt nya 
pensionssystemet. Den andra perioden omfattar tiden efter det första premie-
pensionsvalet – från 2001 och framåt – då antalet förstagångsväljare per år 
varit mycket lägre och där premiepensionen inte heller varit ett helt nytt fe-
nomen för de flesta. PPM:s informationsarbete har, som nämns ovan i kapitel 
3, även styrts av årliga statliga regleringsbrev och vid det första valtillfället 
prioriterades t.ex. att väljarna skulle göra aktiva val medan PPM:s uppdrag 
för senare år till stor del har handlat mer om att sprida kunskap om pensions-
systemet och fondsparande än om att göra aktiva val. Jag försöker i görligaste 
mån förhålla mig till, utan att särskilt kommentera, de olika premisser som 
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styrt PPM:s arbete under de år som premiepensionen existerat – de skilda 
tidsmässiga villkoren samt ändrade uppdragsmål. De huvudsakliga skälen till 
att vara medveten om och ta hänsyn till PPM:s förutsättningar för informa-
tionsarbetet är att undvika direkta feltolkningar av materialet och att kunna 
göra en så heltäckande analys som möjligt. 
 
 
 
8.2. Överblick: Vilka är PPM:s texter och hur är  
 de avsedda att fungera? 
 
Premiepensionsmyndigheten har det statliga uppdraget att administrera pre-
miepensionen och även att informera om denna pensionsdel till alla svenskar 
som omfattas av den allmänna pensionen. Det statliga uppdraget sammanfat-
tas och presenteras på följande sätt för allmänheten i en presentations-
broschyr: 
 

PPM ska administrera premiepensionssystemet på ett kostnadseffektivt och 
rättssäkert sätt. Myndigheten ska också ge god service till pensionsspararna 
och informera om premiepensionssystemet så att pensionsspararna kan göra 
välgrundade val. PPM:s tillgångar ska förvaltas så att de förväntas ge god av-
kastning till en rimlig risk. (PPM – Premiepensionsmyndigheten 2000) 

 
PPM har alltså i huvudsakligt uppdrag att administrera fondval och fondhan-
tering tillsammans med en informerande uppgift där riktlinjen är att personer 
som omfattas av premiepensionssystemet ska kunna göra välgrundade val. 
Som en del i informationsuppgiften har PPM tagit fram både generellt och 
individuellt inriktad information som förmedlas både i tryckt form och på 
PPM:s hemsida. PPM har också ett samordnat informationsarbete med Riks-
försäkringsverket (RFV) eftersom RFV och Försäkringskassan är de myn-
digheter som ansvarar för de övriga statliga pensionsdelarna (inkomst- och 
garantipension).1 

Jag har i första hand koncentrerat mig på det generella materialet för att 
undersöka domesticering på språk- och textnivå. Det generella materialet är 
tydligt kopplat till informationsuppdragets påverkande eller styrande syfte 
vilket också beskrivs och diskuteras i kapitel 3. Det individuellt inriktade ma-
terialet uppfyller istället snarast PPM:s servicegivande informationsuppdrag. 
                                         
1 Överblickar över publiceringsprocess samt omständigheter för PPM:s informationsar-
bete ges i kapitel 3 och 4. 
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De generellt inriktade tryckta publikationer PPM har producerat ska uppfylla 
tre huvudsakliga funktioner som kan vara mer eller mindre avgränsade men 
också kan samspela i texten. Jag kan identifiera dessa tre funktioner som ge-
mensamma för PPM:s texter under åren 2000–2006 och presenterar dem i 
punktform nedan: 
 

1. Texterna ska informera läsaren om premiepensionssystemets införande 
och uppbyggnad. 

2. Texterna ska instruera och utbilda läsaren i att välja fonder för de 
pengar som avsätts samt i att förvalta avsatta medel fram till pensionen 
så att denne själv ska kunna välja och förvalta fonder på ett så bra sätt 
som möjligt. 

3. Texterna ska dessutom informera läsaren om de olika fonder som står 
till buds och vad som kännetecknar dem genom detaljerad finansiell 
information. 

 
Vid det översiktliga analysarbetet med alla texter framgår det att PPM under 
årens lopp ofta har arbetat om publikationer och vid en genomgång av hela 
materialet kan de fortlöpande ändringarna i kompositionsteman, läsarinstruk-
tioner och till viss del innehåll ge ett rörigt intryck även om själva rampubli-
kationerna varit mer stabila. Exempelvis har Fondkatalogen, olika hjälpbro-
schyrer och presentationsbroschyrer utgjort ett slags grundrepertoar för 
PPM:s trycksaker. För att få ordning i analysarbetet med de ständigt föränd-
rade PPM-publikationerna har jag istället för att följa enskilda publikations-
typer alltså valt att följa de tre övergripande funktionerna som strukturerande 
element för att undersöka texterna. 

De tre funktioner jag identifierar ovan har formulerats på flera sätt under 
åren 2000 till 2006 och till stor del styrts av de skiftande målen för PPM:s in-
formationsuppdrag. Samtidigt är de tre funktionerna möjliga att identifiera i 
de genomgående och övergripande teman som förekommer i PPM:s publika-
tioner, hemsidetext och i de reglerande målen. En typisk PPM-trycksak som 
Fondkatalogen eller en hjälpbroschyr har t.ex. ofta tydligt avgränsade avsnitt 
där innehållsförteckning, rubriker och grafisk formgivning fördelar textens 
roller och funktioner. Samma eller liknande budskap och information kan 
återkomma i flera textavsnitt men med skiftande funktionsinramning. Funk-
tionerna har samverkat i texter och publikationer där uppdelningen kan vara 
tydlig men där funktioner ibland också blandas. Detta kan ske både inom en-
skilda textavsnitt och i meningen att olika publikationer är avsedda att sam-
verka när det gäller avgränsade funktioner. 
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Ett tydligt exempel på samverkan mellan funktionsavgränsade publikatio-
ner är distributionen av valpaket till personer som är nytillkomna i premie-
pensionssystemet. I valpaketen ingår både individuell information genom det 
orange kuvertet och valblanketter samt generell information i form av Fond-
katalog och instruerande broschyrer. Det specifika valpaketsinnehållet har 
varierat över åren men i stort sett haft samma funktionella uppdelning. 

Det tydligaste exemplet på samverkande men avgränsade funktioner inom 
publikationer återfinns på senare år i Fondkatalogen som utkommer varje år 
sedan premiepensionens introduktion 2000. Fondkatalogen är den publika-
tion som till största delen uppfyller funktionen att informera om olika fonder 
och fondinriktningar men i den återfinns även avgränsade textdelar för in-
formation om pensionssystemet tillsammans med utbildande och instruerande 
delar. Fondkatalogerna för de första åren (2000–2002) skiljer sig från de se-
nare årens utgåvor genom att de enbart innehåller detaljerad fondinformation 
och åtföljs av broschyren Så här gör du. Dags att välja fonder för din pre-
miepension. Denna hjälpbroschyr finns i versioner från flera år och har en 
liknande efterföljare i Sparguiden som också innehåller avgränsade avsnitt 
för information om premiepensionen samt utbildande och instruerande av-
snitt. Denna broschyr från senare år är dock inte direkt kopplad som läsan-
visning till Fondkatalogen. Dessa texter har alltså som huvudsyfte att uppfyl-
la någon av de tre funktionerna. Ytterligare exempel på sådana publikationer 
är de olika faktablad som PPM har publicerat där premiepensionen presente-
ras med någon särskild del i fokus, t.ex. efterlevnadsskydd, fondbestämmel-
ser eller praktiska följder av att gå i pension. Sådana detaljerade och specifika 
faktapublikationer kan sägas falla inom den större funktionen att presentera 
och beskriva premiepensionssystemet. Andra exempel på publikationer där 
en funktion dominerar är de nyhetsblad kring fondutveckling som PPM utgi-
vit (Senaste nytt. Bilaga till Fondkatalogen, Återblick) och där fördjupad el-
ler ändrad information om fondutbudet och enskilda fonder är det centrala 
temat. 

Publikationer där avsnitt som ska uppfylla de tre funktionerna samspelar 
utan avgränsade delar är ovanligare, men en särskild broschyr i magasins-
form, riktad mot yngre människor, distribuerades under systemets första år 
och innehöll en dialog mellan en PPM-informatör och olika ungdomar där de 
tre funktionerna samverkade (PPM – frågor och svar om din premiepension). 
Även studiematerial från premiepensionens första år innehåller exempel där 
alla tre funktionerna samspelar och återfinns i samma avsnitt (t.ex. Premie-
pensionsskolan). Dessutom kan korta presentationsblad övergripande ta upp 
de tre funktionerna men då i mycket koncentrerad form. 
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PPM:s hemsida visar också exempel på delar där något av de tre över-
gripande funktionerna är huvudsakligt tema – ofta kan texter från tryckta 
publikationer finnas i hemsideversioner. Via hemsidan kan en besökare häm-
ta specifik information om fondinriktningar eller särskilda fonder. Besökaren 
introduceras till premiepensionen och pensionssystemet i stort och kan också 
få så kallat beslutsstöd i hur han eller hon ska placera avsatta pensionsmedel 
(Lotsen-systemet). Det senare är en hemsidefunktion där den instruerande 
och utbildande funktionen står i centrum. 

I de följande tre avsnitten redogör jag för exemplifierande språk- och text-
drag utifrån de tre övergripande funktionerna för det generella materialet. Det 
individuella materialet från PPM har som främsta funktion att redogöra för 
värdet på den enskildes pensionsrätt, vilka fonder pensionsmedlen är avsatta i 
samt fondernas utveckling vilket sammantaget bör ses som en servicefunk-
tion. Det individuellt inriktade materialet utgörs främst av det orange kuvertet 
samt kontouppgifter genom PPM:s hemsida och är inte inriktat på fondval. 

De därefter följande två exemplifierande avsnitten tar upp fondförvaltarnas 
utrymme i PPM:s texter (främst i Fondkatalogen) samt den avvikande publi-
kation i tidningsform med ungdomar som främsta målgrupp där de tre över-
gripande funktionerna samverkar i mycket hög utsträckning. 
 
 
 
8.3. PPM informerar om pensionssystemet 
 

Material: Frågor: 
Inledande, presenterande avsnitt i tryckta 
publikationer från PPM:s valpaket samt 
liknande texter från PPM:s hemsida. Av-
snitt från särskild presentationsbroschyr. 

Hur beskrivs och förklaras den 
allmänna pensionen, premie-
pensionen samt myndigheten 
PPM för läsaren? 

 
 
 
8.3.1. Argument om förändringen av  
 pensionssystemet 
 
Den allmänna pensionen som ersätter det tidigare ATP-systemet saknar i de 
flesta fall en historisk eller motiverande beskrivning i PPM:s texter och be-
skrivs oftast som ett existerande faktum. Ett undantag finns i presentations-
broschyren PPM – Premiepensionsmyndigheten där det förändrade pensions-
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systemet förklaras och till viss del motiveras i ett inledande textavsnitt med 
rubriken Förändringen av pensionssystemet: 
 

I juni 1998 beslutade riksdagen att Sverige skulle få ett nytt pensionssystem – 
Den allmänna pensionen. I utredningen som föregick beslutet presenterades 
flera skäl till varför pensionssystemet behövde förändras [fotnot till utredning, 
min kommentar]. Det skäl som vägde tyngst var att det gamla systemet från 
1960 (ATP) inte längre var stabilt. Förhållandet mellan inbetalningarna till sy-
stemet och de pensioner som betalades ut skulle komma i obalans. Avgifterna 
skulle behöva höjas i tider med låg ekonomisk tillväxt för att pensionerna 
skulle kunna betalas ut. Detta skapade otrygghet för både pensionärerna och 
de som arbetade. I utredningen nämns andra påfrestningar på systemet i form 
av stora förändringar i befolkningsstatistiken efter år 2000. Pensionärerna 
skulle bli fler och medföra ökade pensionsutbetalningar samtidigt som andelen 
personer som skulle försörja pensionärerna skulle minska. Ökade livslängder 
skulle också göra att pensioner måste betalas ut under längre tid. (PPM – Pre-
miepensionsmyndigheten 2000) 

 
Det grundläggande skälet som anges för förändringen av det pensionssyste-
met är att det gamla inte längre var stabilt. I textavsnittet hänvisas till den 
statliga utredning som föregick beslutet (SOU 1994:20) och att det inte läng-
re stabila systemet skulle leda till obalans mellan inbetalningar och utbetalda 
pensioner. Vid låg ekonomisk tillväxt skulle avgifterna till systemet behöva 
höjas. Detta i sin tur skulle skapa otrygghet för pensionärer och de som arbe-
tade. Kopplingen mellan inte längre stabilt, obalans och otrygghet är tydligt 
etablerad och bör ses som en kedja av teser i argumentationen för att motive-
ra riksdagens beslut om ett nytt pensionssystem och göra det trovärdigt. Till 
det huvudsakliga argumentet om det gamla systemets instabilitet med följder 
förs också en uppbackning genom nämnandet av andra påfrestningar på sy-
stemet, nämligen allt fler pensionärer, färre arbetande personer som ska för-
sörja pensionärerna samt ökad livslängd i Sverige. I texten samverkar alltså 
både indirekt och direkt framställda faktorer som sammanfattande underlag 
för riksdagens beslut om att ändra pensionssystemet. Det genomgående temat 
är att förändringen främst är en handling mot ett system som inte längre sägs 
fungera. Motiveringen för att förändra pensionssystemet använder på så sätt 
inte argument som framställer förändringen som en reform. Istället för att 
utgå från strategin att läsaren får det bättre med det nya pensionssystemet är 
utgångspunkten att läsaren inte ska få det sämre. 

Som nämnts inledningsvis i detta stycke förekommer dock sällan någon 
motivering eller förankring av införandet av den allmänna pensionen i texter 
om premiepensionen. Däremot anges den allmänna pensionen regelmässigt 
som det ramverk i vilket premiepensionen ingår och där det inledande per-
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spektivet är fördelningen i procent mellan avsättning till inkomstpensionsde-
len och premiepensionsdelen: 
 

Den allmänna pensionen består av inkomstpension, premiepension och garan-
tipension. 18,5 procent av din bruttolön upp till en viss nivå avsätts till en pen-
sionsavgift som betalar din pension. 16 procentenheter av pensionsavgiften går 
till din inkomstpension som räknas upp i takt med hur samhällsekonomin ut-
vecklas. Resterande 2,5 procentenheter går till din premiepension. Det är den-
na del av pensionspengarna som du själv ska placera i fonder. Dessutom finns 
det en garantipension för dem som har haft mycket låga inkomster eller ingen 
inkomst alls. (Fondkatalogen 2003) 

 
Makrotema för avsnittet är den inledande meningen, Den allmänna pensio-
nen består av inkomstpension, premiepension och garantipension. Utgångs-
punkten för premiepensionens existens är dess funktion i det större samman-
hanget. Exemplet från 2003 års Fondkatalog är typiskt för hur premiepensio-
nen presenteras och det större sammanhanget är också det genomgående äm-
net för PPM:s publikationer. Denna typ av sammankoppling mellan det över-
gripande pensionssystemet och den specifika pensionsdelen återfinns i de 
flesta allmänt riktade publikationer och texter. 

Premiepensionens utformning är dock ett nytt fenomen i det svenska pen-
sionssystemet och har heller ingen motsvarighet i t.ex. det angränsande och 
jämförbara socialförsäkringssystemet. Även om systemet med köp av andelar 
i kommersiella fonder för framtida statliga pensionsdelar förklaras tekniskt 
och pedagogiskt i PPM:s texter saknas oftast en grundläggande motivering 
för detta systems nytta. Ett undantag finns i PPM:s presenterande broschyr 
PPM – Premiepensionsmyndigheten där två berättigande skäl för ett fonderat 
system anges: 
 

Det fonderade systemet stärker det personliga ägandet eftersom det innebär ett 
större individuellt sparande än i fördelningssystemet. Ett ökat sparande ses av 
många också som en förutsättning för att Sverige ska få den ekonomiska till-
växt som krävs för att samhällsekonomin ska vara hållbar. (PPM – Premie-
pensionsmyndigheten 2000) 

 
Det första skälets makrotema – Det fonderade systemet stärker det personli-
ga ägandet följs av det relaterade temat Ett ökat sparande ses av många [...] 
som en förutsättning för att Sverige ska få den ekonomiska tillväxt som krävs 
för att samhällsekonomin ska vara hållbar. Dessa påståenden kan också ses 
som argument för det fonderade systemet där det är underförstått att person-
ligt ägande och individuellt sparande är positivt. Argumentet får explicit 
uppbackning i det följande temats förklarande påstående. Ökat sparande är en 
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förutsättning för att Sverige ska få tillväxt vilket gör samhällsekonomin håll-
bar. I detta skäl finns några presuppositioner – många kräver att läsaren är 
införstådd med majoritetens inställning. Vilka dessa många är framgår inte. 
Att samhällsekonomin ska vara hållbar är också en presupponerad uppback-
ning av argumentet där hållbar har en positiv konnotation men inte förklaras 
närmare. 

Det andra skälet till att införa ett fonderat pensionssystem lyder: 
 

Det fonderade systemet innebär att varje generation sparar en viss del till sin 
egen pension. Därmed minskar den osäkerhet som finns i fördelningssystemet 
där den äldre generationen får lita till att den unga generationen klarar av att 
försörja den äldre generationen. (PPM – Premiepensionsmyndigheten 2000) 

 
I detta skäl utgår texten från påståendet att Det fonderade systemet innebär 
att varje generation sparar en viss del till sin egen pension. Detta påstående 
fungerar som delargument eller berättigande skäl för huvudargumentet att 
osäkerhet i fördelningssystemet minskar med ett fonderat system. I detta led 
står läsaren inför presuppositionen att osäkerheten i det gamla fördelningssy-
stemet är etablerad som faktum, något som dock också presenterats i tidigare 
avsnitt i samma broschyr. Den sista meningens andra sats innefattar också ett 
implicit påstående att det inte är bra att en äldre generation måste lita till en 
yngre för sin pensionsförsörjning. Detta kan ses som en uppbackning för att 
ytterligare stärka argumentet att ett fonderat system minskar osäkerheten. 

Denna explicita motivering för premiepensionens grund genom argumen-
tation och samhällsekonomisk ämnesfokusering är inte vanligt förekomman-
de i PPM-texterna men sätter fingret på skillnaderna mellan det äldre fördel-
ningssystemet och den fondbaserade pensionsdelen samt hur PPM försöker 
motivera den politiska förändringen med samhällsekonomiskt grundade ar-
gument och teman. 
 
 
 
8.3.2. Din premiepension 
 
Under de år som premiepensionen funnits har PPM gjort vissa förändringar i 
hur de förklarande och presenterande avsnitten utformas och vad de innehål-
ler. Strategin att använda den allmänna pensionen som ramverk och utgångs-
punkt för beskrivningen av premiepensionen är dock genomgående och också 
tematiskt ganska naturlig. I det tidigare nationella pensionssystemet (ATP) 
fanns liten eller ingen möjlighet för den enskilde att påverka sin framtida 
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pension genom individuella val jämförbara med att t.ex. välja fonder. Istället 
påverkades den slutgiltiga pensionens storlek enbart av lönenivå och längden 
på arbetslivet. I det nuvarande systemet är den enskildes handlingar ett fram-
trädande drag genom fondvalet vilket också präglar PPM:s informationstex-
ter.  

Vid det första valtillfället 2000 är den presenterande och instruerande bro-
schyren Så här gör du. Dags att välja fonder för din premiepension en del i 
valpaketet och utgör genom sin hjälpfunktion en nyckeltext. Dess första upp-
slag innehåller ett kort textavsnitt med rubriken Det här är premiepension: 
 

Premiepensionen är en del av den nya allmänna pensionen. Det nya systemet 
omfattar inkomstpension, garantipension och premiepension. Till premiepen-
sionen har pengar betalats in sedan 1995. Dessa har hittills varit placerade hos 
Riksgäldskontoret, men från och med nu kan du själv bestämma över förvalt-
ningen. Det val du ska göra gäller de pengar som betalats in till din premie-
pension under åren 1995-1998. Du väljer mellan olika fonder och kan fördela 
pengarna på högst fem fonder. Du kan läsa mer om den nya allmänna pensio-
nen på sid 20. (Så här gör du. Dags att välja fonder för din premiepension 
2000) 

 
I detta korta stycke finns två viktiga teman. Det inledande är förankringen av 
premiepensionen som en del av den nya allmänna pensionen. Det andra temat 
är de pengar som betalats in till premiepensionen. När det andra temat kom-
mer i centrum sker ett perspektivskifte från ett redogörande perspektiv där 
avsändaren inte är synlig till ett direkt läsarperspektiv där tilltalet är du. De 
agentlösa konstruktionerna kring pengar, betalats in och varit placerade, er-
sätts nu av ett fokus på läsarens handhavande av pensionspengarna. I det kor-
ta stycket kopplas läsaren till följande processer kring premiepensionen: själv 
bestämma över förvaltningen, det val du ska göra, du väljer mellan olika 
fonder samt [du] kan fördela pengarna på högst fem fonder. Förutom temat 
läsarens pengar lyfts val fram genom det presenterande Det val du ska göra. 
Modaliteten i stycket är entydig. Läsaren ska göra ett val och väljer fonder. 

Detta läsarperspektiv kring premiepensionen är ett genomgående och 
övergripande tema i PPM:s generellt inriktade informationstexter. Det åter-
kommer under alla år och präglar på olika sätt de funktioner texterna har. När 
det gäller premiepensionens perspektivförankring hos läsaren kan man dock 
se vissa skillnader allteftersom villkor och mål för PPM:s informationsupp-
gift skiftar. 
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8.3.3. Från en tredjedel av pensionen till ett  
 långsiktigt sparande 
 
Vid lanseringen av premiepensionen 2000 nådde PPM:s valpaket över fyra 
miljoner svenskar. Den medföljande presenterande och instruerande broschyr 
som nämns ovan skapar inledningsvis en tydlig relation mellan premiepen-
sionen och läsaren. Vid premiepensionens introduktion poängterades vikten 
av att man själv fick välja fonder. Det uppsatta målet för PPM vid det första 
valtillfället var att så många personer som möjligt skulle göra aktiva val (RiR 
2004:16, s. 23). Det tydligast framträdande argumentet i informationsmate-
rialet från 2000 är möjligheten att få premiepensionen att växa:  
 

Små belopp kan växa sig stora 
 
I brevet som du fått med detta utskick står hur mycket pengar du hittills tjänat 
ihop till din premiepension. Summan kan verka liten, men du kommer få in 
mer pengar på ditt premiepensionskonto för varje år som du tjänar in pensions-
rätt. Ju längre tid du har kvar till din pensionering, desto större kan premiepen-
sionen bli. Det finns dock inga garantier. Därför kan ingen säga exakt hur 
mycket du kommer att få. Men beräkningar visar att premiepensionen kan bli 
så mycket som en tredjedel av din allmänna pension. (Så här gör du. Dags att 
välja fonder för din premiepension 2000) 

 
Det ovan nämnda läsarperspektivet kring premiepensionen är både genomgå-
ende och tematiskt drivande i detta textavsnitt. Här görs dock också flera på-
ståenden som förutsätter delade uppfattningar mellan avsändaren och läsaren. 
De pengar som kommer in är intjänade pengar som också fungerat som skat-
teunderlag vilket inte utsägs tydligt. Kopplingen mellan mer pengar och des-
to större kan premiepensionen bli kan synas vara logisk – mer blir större – 
men i detta fall är det pengar som ska ha placerats i fonder och där fonderna 
måste utvecklas positivt för att läsarens pension ska bli större. Också tid ut-
gör en faktor i textexemplet. Tid kan antingen ses i förhållande till att mer 
pengar kommer in ju längre tid man har kvar till pensioneringen men också 
som att pengarna kan växa mer i fonder under en längre tid än under en kor-
tare. Sammantaget är presuppositionen att pengar växer i fonder nödvändig 
för förståelsen, men kopplingen mellan tid och att pensionen kan bli större 
genom att pengar växer i fonder uttrycks inte särskilt tydligt. 

En annan presupposition är att pengar i fonder trots allt inte alltid växer. 
Det markeras genom meningen Det finns dock inga garantier. Att fonders 
värde kan minska sägs inte explicit i detta textavsnitt. Istället uttrycks risken 
för negativ utveckling kopplad till läsaren med ingen [kan] säga exakt hur 
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mycket du kommer att få. Texten avslutas dock med ett modalt (kan) bestämt 
löfte om möjligheter – premiepensionen kan bli så mycket som en tredjedel 
av din allmänna pension. Detta påstående underbyggs med hjälp av uttrycket 
beräkningar visar. Vem som gjort beräkningarna och hur de gått till förklaras 
inte närmare. 

I presentationen av premiepensionen från 2000 är kopplingen mellan läsa-
ren, avsatta pensionsmedel och fonders utveckling till stor del uttryckt genom 
presuppositioner samt präglad av betoningen på möjligheter till en stor pre-
miepension, upp till en tredjedel av den totala pensionen. Några år senare har 
PPM:s presenterande och introducerande avsnitt i liknande broschyrmaterial 
till viss del förändrats. I Sparguiden från 2005 är inramningen genom pre-
miepensionens plats i den allmänna pensionen fortfarande ett övergripande 
tema och kopplingen mellan premiepension och ett tydligt läsarperspektiv 
kvarstår. Däremot framställs nu premiepensionen istället som ett långsiktigt 
sparande: 
 

Premiepensionen – ett långsiktigt sparande 
 
Storleken på din allmänna pension påverkas av hur länge du arbetar och hur 
mycket du tjänar. Under hela ditt arbetsliv kommer pengar att sättas av till 
både din premiepension och den övriga allmänna pensionen. Premiepensionen 
innebär en möjlighet för dig att själv påverka din pension genom att placera i 
fonder. När du sparar till premiepensionen sparar du på lång sikt. Men även 
om det kanske är 20, 30 år tills du går i pension är det viktigt att du regelbun-
det ser över ditt sparande. Det innebär inte att du behöver byta fonder varje 
gång, utan att du ska känna dig trygg med risknivån i din premiepension. Hur 
ofta du bör se över dina fonder beror på hur du väljer att placera dina pengar. 
Det kan vara allt från flera gånger per år till några gånger under tiden fram till 
din pension. (Sparguiden – så här kan du se över ditt sparande 2005) 

 
Kopplingen mellan premiepensionen, läsaren och pengar som avsätts för att 
placeras i fonder återfinns i detta exempel. Här är dock inramningen för 
pengar till pensionen i fonder annorlunda uttryckt genom att avsändaren kal-
lar premiepensionen för ett sparande som äger rum under en längre tidsperi-
od, kanske 20, 30 år, enligt texten. Premiepensionen är fortfarande en möj-
lighet för läsaren men inte som en möjlig tredjedel av den totala pensionen 
utan istället som ett sätt att själv påverka din pension genom att placera i 
fonder. Presuppositionerna som användes i texterna från 2000 är inte lika 
tydliga i det senare materialet utan har modifierats något. Pengar kommer 
fortfarande in till premiepensionen men är resultat av hur länge [läsaren] ar-
betar och hur mycket [läsaren] tjänar. Läsarens påverkan på pensionen beto-
nas ytterligare. Läsaren ska regelbundet se över valda fonder och ska känna 
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[sig] trygg med risknivån. Läsarens eget ansvar uttrycks även på ett indirekt 
sätt genom det avslutande påståendet Hur ofta du bör se över dina fonder be-
ror på hur du väljer att placera dina pengar. 

I det presenterande textavsnittet från 2005 är alltså andra teman i fokus än i 
texten från 2000. Möjlighet till stor pension ersätts med möjlighet till påver-
kan av pensionen. Läsaransvaret för premiepensionen lyfts fram på bekost-
nad av den enkla kopplingen mellan mer pengar och större pension. Nya te-
man tillkommer genom införandet av att känna sig trygg inför en risknivå. 
Kvar finns det tydliga läsarperspektivet där läsaren är du och där premiepen-
sionen i högsta grad är en individuell angelägenhet men samtidigt inramad 
som en del i den allmänna pensionen. 
 
 
 
8.3.4. Illustrationer av premiepensionen 
 
PPM:s tryckta publikationer innehåller flera figurer, bilder och diagram som 
samspelar med verbaltexterna. Som nämnts ovan är premiepensionen regel-
mässigt presenterad som en del i den allmänna pensionen och under de år 
som PPM producerat informationsmaterial har illustrationer genomgående 
använts i anslutning till introducerande textavsnitt i olika broschyrer och pub-
likationer. En vanlig typ av illustration från premiepensionens första år visas 
i bild 3. Bildtypen återfinns i olika storlekar i flera publikationer och med nå-
got åtskiljande layout men med samma grundidé. 

Bildens funktion är sannolikt att ge läsaren en överblick över det nya pen-
sionssystemet samt att visuellt relatera den statliga pensionens delar till andra 
sätt att få pension på – tjänste- eller avtalspension samt privat pensions-
sparande – som på så sätt också får förankring hos läsaren. Pensionsdelarna 
har en viss ordning i den fyrkantsfigur de presenteras i. Längst ner finns in-
komstpensionen med garantipension för de svagaste grupperna inom paren-
tes. Högst upp finner vi privat pensionssparande och strax under tjänste- eller 
avtalspensionen. Dessa delar är alla avbildade som rektanglar av olika storlek 
inom fyrkantsfiguren. Premiepensionen befinner sig mellan de icke-statliga 
pensionsdelarna och inkomstpensionsdelen. Premiepensionens form är inte 
rektangulär utan dess övre kant är vågformad (detta inkräktar på avtalspen-
sionens form men tanken är säkerligen att avtalspensionen också ska återges 
som en rektangel). 
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BILD 3: Från PPM – Premiepensionsmyndigheten 2000 
 
Premiepensionens våglinje är avsedd att tolkas som en varierande tidslinje 
för avsatta pengar som är placerade i fonder. Något som förtydligas genom 
figurtexten Premiepensionens storlek avgörs av tillväxten i de fonder du valt 
– vilket ju också är ett tema i texten. Kontrasten till övriga pensionsdelars 
form (eller raka tidslinje genom överkanten) är tydlig. Noterbart är att pre-
miepensionens vänstra ingående vågform är lägre än den utgående högra. Det 
kan verka som om premiepensionens värde ökar under årens lopp trots att 
textavsnitt från 2000 hävdar att garantier för detta inte finns. Figurtextens av-
görs av tillväxten bidrar till ambivalensen. Påståendet att premiepensionen 
kan komma att utgöra en tredjedel av den framtida pensionen har alltså en 
motsvarighet i PPM:s standardfigur för de första årens informationsmaterial. 

Vid sidan av fyrkantsformen användes också en cirkelfigur vid tiden för 
premiepensionens lansering. I denna utgjorde inkomstpensionen den innersta 
cirkeln tillsammans med premiepensionen som en avgränsad del och med de 
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icke-statliga pensionsdelarna som yttre ringar. I denna mer sparsamt använda 
illustration är premiepensionens variation inte antydd.2 

En annan illustration av den allmänna pensionen och andra typer av pen-
sion har kommit att användas på senare år. I Fondkatalogen från 2006 an-
vänds en triangelform istället för fyrkantsformen från tidigare år: 

 
BILD 4: Från Fondkatalogen 2006 
 
I bild 4 är hela den allmänna pensionen avbildad som triangelns bas där pre-
miepensionen utgör en marginaldel jämfört med inkomstpensionen. I mitten 
och över basen återfinns tjänstepensionsdelen och allra överst finns delen 
Frivilligt pensionssparande som kallades privat pensionssparande i figuren 
från 2000. Den variation för premiepensionen som indikerades med en våg-
linje i den förra figuren finns inte längre med. 

Båda figurerna används för att förankra hur premiepensionen beskrivs i 
texten. I den senare figuren har PPM dock tonat ner premiepensionens varia-
tion där fonder kan gå upp eller ner och istället försökt framhäva premiepen-
sionens plats som en del i den allmänna pensionen. Premiepensionen accen-
tueras som en del av inkomstpensionen genom bruket av triangelformen med 
den breda allmänna pensionen som bas och de andra icke-statliga delarna 
som avsmalnande. Samma förankrande formspråk finns även i den tidigare 
                                         
2  Figuren finns i broschyren Så här gör du. Dags att välja fonder för din premiepension 
från 2000. 
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figuren men det framstår inte lika tydligt i fyrkantsformens block där den 
böljande variationslinjen är det som tydligast sticker ut genom formen och 
den centrala placeringen. 
 
 
 
8.3.5. Myndigheten PPM 
 
PPM presenteras helt i enlighet med det statliga uppdraget, som den myndig-
het som administrerar premiepensionen och informerar om den. I förhållande 
till läsaren är det i första hand praktiska företeelser som understryks i presen-
tationen av PPM. PPM kan tillhandahålla fördjupad information, antingen via 
hemsidan eller genom att läsaren kontaktar PPM. PPM kan hjälpa till med 
anvisningar om fonder och fondval men inte ge direkta råd om särskilda fon-
der och PPM kan tillgodose särskilda behov hos läsaren – information på 
andra språk än svenska samt information för hörsel- och synskadade personer 
som omfattas av pensionssystemet. 

PPM:s roll som statlig förvaltare av fonder från kommersiella fondförval-
tare är inte lika framträdande presenterad som den administrativa rollen utan 
är snarast tematiskt underordnad myndighetens praktiska roll. I den allmänt 
hållna presentationsbroschyren för pensionsdelen understryks dock PPM:s 
roll som mellanhand för de kommersiella fonderna under rubriken Så funge-
rar PPM: 
 

PPM kan liknas vid ett fondtorg. Pensionsspararna väljer bland fonderna som 
är anslutna till systemet och PPM placerar pengarna enligt vald fördelning. 
(PPM – Premiepensionsmyndigheten 2000) 

 
Denna roll och myndighetens funktion presenteras främst som ett neutralt 
faktum men vissa fördelar kring PPM:s roll framhävs också. Den mycket sto-
ra mängd pengar som avsätts för fondplacering genom premiepensionen gör 
PPM till en stor fondadministratör. PPM:s storlek gör att myndigheten kan 
förhandla fram rabatter för förvaltning och administration hos deltagande 
fondförvaltare. Framförhandlade rabatter är ett av få explicita argument för 
nyttan av PPM:s myndighetsroll som fondförvaltare och administratör. I öv-
rigt är PPM:s roll som administratör av premiepensionen och mellanhand 
mellan fondmarknaden och den enskilde inte särskilt framhävd eller proble-
matiserad i PPM:s informationstexter utan istället är den praktiska myndig-
hetsrollen som tillhandahållare av service satt i fokus. 
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8.4. PPM instruerar och utbildar 
 

Material: Frågor: 
Fondkatalogen med hjälpbroschyrer, ut-
bildande avsnitt i andra publikationer 
och på PPM:s hemsida. 

Hur ska man gå till väga för att 
välja fonder? Vad ska man tänka 
på när man väljer fonder? 

 
 
 
8.4.1. Instruktion och utbildning 
 
Det är relevant att skilja på begreppen instruktion och utbildning. Med in-
struerande texter och textavsnitt avser PPM att praktiskt ge råd och instruk-
tioner för hur läsaren ska eller kan handla för att välja fonder i premiepen-
sionssystemet. Utbildande texter och textavsnitt omfattar i jämförelse en vi-
dare dimension där syftet i första hand är att sprida kunskap om fondval och 
premiepensionssparande. Instruerande texter är också utbildande i meningen 
att kunskap om premiepensionen och fonder förmedlas genom praktiskt in-
riktade råd. Däremot behöver inte utbildande texter innehålla direkta råd eller 
anvisningar. 
 
 
 
8.4.2. Steg och fondfördelning: PPM:s tidiga  
 instruktioner för fondval  
 
Vid tiden för det första premiepensionsvalet 2000 presenterade PPM en fyr-
stegsmodell som instruktion för läsaren för hur fondvalet kunde gå till. Den 
stegvisa modellen förekommer i hjälpbroschyren Så här gör du. Dags att väl-
ja fonder för din premiepension men också i renodlat utbildningsmaterial 
som filmer för studiecirklar eller skolgrupper. De fyra stegen är formulerade 
som uppmaningar: 1) Välj mellan aktie- och räntefonder, 2) Välj fondtyp, 3) 
Välj fondförvaltare och 4) Fyll i valblanketten. I dessa fyra steg blandas 
uppmaningar till praktiska handlingar (fylla i en valblankett) med handlingar 
som är mer abstrakta (ta ställning till risk och välja mellan fondtyper) och där 
valen av fondtyp och fondförvaltare är exempel på två närliggande steg som 
blandar praktiskt väljande med nödvändigheten av att ha en tanke eller stra-
tegi för valet. 
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Det mest abstrakta och komplexa val som ska göras i denna fyrstegsmodell 
sker i det första steget där läsaren ska välja fördelning mellan aktie- och rän-
tefonder. Det är också det moment som upptar mest plats i broschyren och 
sträcker sig över fyra A4-sidor mot de andra tre stegens sammanlagda sex si-
dor. Texten om det första steget omfattar flera avgränsade textavsnitt som 
hänger samman innehållsmässigt (inklusive rubriker) samt figurer, paratext 
och också ett särskilt läsartest. 

I detta första steg om att välja mellan aktie- och räntefonder ställs läsaren 
inför flera ställningstaganden om den egna premiepensionen samt om person-
ligt risktagande. Det personliga tilltalet med du är tydligt och i PPM:s texter 
förs delvis ett slags resonerande dialog med läsaren om valet. Inledningsvis 
förekommer två påståenden som sedan följs upp och bildar tema för avsnittet 
i stort. I första stycket slås fast att: 
 

Du bestämmer 
 
Det är du som bestämmer i vilka fonder du ska ha dina premiepensionspengar. 
Du kan fördela pengarna på högst fem fonder och kommer att kunna byta fon-
der. (Så här gör du. Dags att välja fonder för din premiepension 2000) 

 
Anslaget där läsarens personliga ansvar betonas är alltså tydligt även i den 
instruerande och utbildande funktionen. Det andra påståendet relaterar läsa-
rens roll som väljare till PPM:s instruktioner och myndighetens roll som ett 
rådgivande stöd, vilket framgår i det första stegets andra stycke: 
 

Att spara långsiktigt 
 
Det kan verka svårt att välja, men det finns metoder som gör det enklare. En 
ofta använd metod bygger på att man först bestämmer hur man ska fördela 
sparandet mellan aktier och räntebärande värdepapper. Vill du använda den 
här metoden för premiepensionsvalet börjar du alltså med att bestämma hur 
mycket du ska ha i aktie- respektive räntefonder. Det valet är viktigt, eftersom 
det får stor betydelse för hur stor din premiepension kommer att bli. (Så här 
gör du. Dags att välja fonder för din premiepension 2000) 

 
Rubriken Att spara långsiktigt har ingen tydligt uttalad återkoppling i texten 
men bör ses som att premiepensionen är ett långsiktigt sparande även om re-
lationen alltså inte utsägs explicit. Texten utgår från den tänkta läsarens per-
spektiv och ställer läsaren inför påståendet att fondval kan verka svårt. Läsa-
ren erbjuds att använda metoden att fördela sparandet mellan två fondtyper 
som är definierade vid sidan av löptexten i paratext i vänster marginal. Meto-
den bygger på att man ska fördela sparandet och att man bestämmer. Det är 
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otydligt vem eller vilka aktörer detta man omfattar och det kontrasterar mot 
det högfrekventa bruket av läsartilltalande du i PPM:s texter. Vidare kopplar 
PPM användandet av fördelningsmetoden till läsarens val samt även till hur 
stor premiepensionen kan bli. Att använda metoden framställs som ett alter-
nativ för läsaren (Vill du använda den här metoden) men det är också det 
enda alternativet som PPM presenterar och beskriver. Flera teman och per-
spektiv samsas alltså i detta avsnitt. PPM ger stöd åt läsaren som ändå har an-
svaret för att pengarna placeras i fonder. Fortsättningsvis presenteras argu-
ment för att använda metoden: 
 

Metoden tar hänsyn till hur länge man ska spara och vilken risk man är beredd 
att ta. Det här sättet att resonera används idag av banker och försäkringsbolag 
både i Sverige och utomlands när de hjälper sina kunder. (Så här gör du. Dags 
att välja fonder för din premiepension 2000) 

 
Fördelningsmetoden är ett sätt att resonera om hur länge man ska spara och 
om vilken risk man är beredd att ta. Bruket av man i detta stycke kan ses som 
en implicit syftning till läsaren och att det är läsaren som i förlängningen an-
svarar för sparande och riskbedömning men det är en mycket försiktig syft-
ning som ska jämföras med att det direkt tilltalande du åter inte används. 
Växling mellan man och du är i och för sig inget ovanligt eller särskilt kom-
plicerat i t.ex. presstext samt i läsartilltalande texter som läroböcker eller lik-
nande. Men i den samlade kontexten av PPM-publikationer är en sådan pro-
nomenväxling dock avvikande genom den extremt höga frekvensen av du-
tilltal där man är ett sällsynt pronomen. 

Den åberopade metoden stöds av att banker och försäkringsbolag använder 
den – de är professionella aktörer på finansmarknaden – och här infereras att 
läsaren är medveten om detta samt delar en positiv eller åtminstone neutral 
syn på finansmarknadens företag. Stycket avslutas med när de hjälper sina 
kunder vilket också kan ses som en del i en positiv förstärkning av banker 
och försäkringsbolag och öppnar för möjligheten att läsaren känner igen sig 
som kund hos företag av denna typ. 

I de följande textavsnitten för modellens första steg är påståendet att aktier 
givit bäst avkastning för investerade pengar över tid ett tydligt tema och där 
det inledande stycket lyder som följer: 
 

Så fungerar aktie- och räntefonder 
 
För att kunna göra ett medvetet val är det nödvändigt att veta något om skill-
naderna mellan att spara i aktiefonder och i räntefonder. Om man ser bakåt i 
tiden har aktier hittills givit bättre värdeökning än räntesparande när man spa-
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rar över längre tidsperioder. (Så här gör du. Dags att välja fonder för din pre-
miepension 2000) 

 
I exemplet accentueras behovet av kunskap för att läsaren ska kunna göra ett 
medvetet val. Texten lägger också fram påståendet att aktier givit bättre vär-
deökning än räntesparande. Nominaliseringen värdeökning står i kontrast till 
de tydligt processinriktade formuleringarna som förekommer generellt i av-
snittet för det första steget, där du, man eller andra aktörer i subjektsposition 
används med verbformer för att uttrycka handlingar. Aktiers bättre förutsätt-
ning för värdeökning illustreras också av kurvfigurer i publikationer som vi-
sar värdeutvecklingen över en längre tid men med en textgardering att god 
historisk värdeutveckling inte är en utfästelse för framtida positiv värdeut-
veckling. 

Påståendet om att aktier ger bättre värdeutveckling än räntesparande ligger 
också till grund för det självtest som läsaren erbjuds i slutet av avsnittet om 
det första steget. I självtestets första fråga ställs läsaren inför svarsalternativet 
om hon eller han tror att aktier långsiktigt ger bättre värdeutveckling än rän-
tesparande. Vid ett nej behöver läsaren inte göra testet. Om läsaren svarar på 
de följande tre frågorna får han eller hon en sammanlagd poängsumma ut-
ifrån färdiga svarsalternativ där poängen sedan ligger till grund för fem färdi-
ga alternativ för fördelning mellan aktie- och räntefonder.3 Testets frågor är 
ackompanjerade av frågerutor som ska fyllas i, information i paratext samt 
grafik och illustrationer. 

Det är rimligt att påstå att utgångspunkten för det första steget i fyrstegs-
modellen är aktiers (och aktiefonders) utvecklingspotential i förhållande till 
räntebaserade finansinstruments (räntefonders) utveckling. Fondtypernas på-
stådda utvecklingspotential utgör därför ett genomgående tema för texter i 
den utbildande och instruerande informationsfunktionen vid tiden för det för-
sta premiepensionsvalet. Ett annat genomgående tema är läsarens personliga 
ansvar för att välja fonder och för gjorda val. Dessa övergripande teman blir 
på så sätt också bärare av tillhörande underteman där risk alltmer framstår 
som ett centralt begrepp. 
 
 
 

                                         
3  De tre frågorna lyder: 1) Hur många år är det kvar tills du vill börja ta ut din premie-
pension?, 2) Har du någon gång sparat i aktier eller i fonder som placerar i aktier?, 3) 
Hur reagerar du om börserna börjar rasa och du har en del av ditt sparande i aktiefonder 
och 5–6 år kvar till pensioneringen? 



140 

8.4.3. Begreppet risk lyfts fram 
 
De instruerande uppmaningarna till val av fonder och fondförvaltare samt till 
praktiska handlingar som att fylla i och skicka in valblanketten blandas med 
utbildande textinslag i materialet från det första premiepensionsvalet. I dessa 
inslag blir risk och läsarens riskbedömning centrala begrepp som på så sätt 
bildar tema i fyrstegsmodellen från premiepensionens första år. PPM har 
också en tydlig definition av risk som förekommer på flera ställen i hjälpbro-
schyren Så här gör du. Dags att välja fonder för din premiepension 2000. 
Den längsta definitionen görs i ett stycke i avsnittet för fyrstegsmodellens 
första steg: 
 

Fonder innebär olika risker. Med risk menar vi här hur värdet varierar. Hög 
risk innebär att värdet har svängt kraftigt upp och ned, vilket gör det svårt att 
veta vad sparandet kommer att vara värt i framtiden. Små svängningar innebär 
låg risk och därmed liten osäkerhet om det framtida värdet. Fonder med högre 
risk ger chans till bättre värdeutveckling, men det innebär ingen garanti för att 
sparandet ska växa i värde. (Så här gör du. Dags att välja fonder för din pre-
miepension 2000) 

 
I detta stycke saknas det direkta läsartilltalet som annars är typiskt för PPM:s 
texter. Texten är redogörande med flera gjorda påståenden. En nyckelmening 
är definitionen av risk, Med risk menar vi här hur värdet varierar. Den är 
kopplad till den föregående meningen där det slås fast att Fonder innebär 
olika risker. Relationen mellan meningarna kan förklara ordföljden med det 
presenterande Med risk inledningsvis. I övrigt finns ett par otydliga drag i 
denna nyckelmening. Avsändarrösten representeras av ett vi som öppnar för 
flera tolkningar. Detta vi kan tolkas exkluderande, dvs. att det enbart är PPM 
som definierar riskbegreppet. Men vi kan också ses som inkluderande där lä-
saren inbjuds till att förstå och acceptera riskdefinitionen. Avsändarprocessen 
uttrycks med menar vi här vilket också är något otydligt men intressant för 
den övergripande tematiseringen av riskbegreppet. Formuleringen kan betyda 
att risk kan ses på olika sätt och att PPM väljer ett sätt, nämligen en formell 
definition av risk som variation där ordet har ett neutralt värde. Det avviker 
från den vardagliga uppfattningen om risk som något negativt eller hotande 
vilket också framgår i definitionen i Nationalencyklopedin: 
 

risk 
risk, i allmän betydelse möjlighet att något oönskat skall inträffa. Det kan röra 
sig om individuella risker, risker för samhället av social eller ekonomisk natur 
eller miljörisker. (NE, risk) 
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PPM:s definition av risk som variation av fonders värde återkommer på flera 
ställen i texterna från det första premiepensionsvalet. I samma broschyr (Så 
här gör du. Dags att välja fonder för din premiepension 2000) är definitionen 
paratextuellt utbruten i en textruta med mörkare bakgrund, placerad i höger 
marginal, där ett troligt syfte är att fånga läsarens blick. Riskdefinitionen är i 
rutan sammanfattad i en mening – Med risk menar vi hur värdet varierar. 
Längre ner på samma sida finns ytterligare en textruta i paratextuell funktion 
där texten lyder Din ålder har stor betydelse för ditt val. Tänk också på vad 
du tycker om risk. Läsarperspektivet och det direkta tilltalet kring risk åter-
kommer alltså på andra sätt i texten efter de tydligt definierande avsnitten om 
risk som variation. Läsaren uppmanas att ha en åsikt om risk (tycka om risk) 
och ta den personliga åsikten i beaktande vid val av fonder och i den före-
slagna fördelningen mellan fondtyper. 

Det är värt att notera att just risk förekommer som vedertaget begrepp i 
PPM:s publikationer och inte chans. Chans och risk fungerar som motsatspar 
med respektive positiv samt negativ konnotation. Definitionen av chans lyder 
på följande sätt i Nationalencyklopedin: 
 

chans 
chans (fr. chance, av medeltidslat. cade´ntia ’fall’, ’utfall', ’lyckträff'’), positivt 
laddat ord i betydelsen sannolikheten för en önskad händelse; möjlighet. Mot-
svarande negativt laddade ord är risk. [...]. (NE, chans) 

 
Chans förekommer enbart sex gånger i den korpus över PPM-publikationer 
jag upprättat mot 138 förekomster av risk.4 I beräkningen har alla böjnings-
former av respektive substantiv ingått. Dessutom ingår risk i åtskilliga sam-
mansättningar där några exempel är: riskbenägenhet, riskfylld, riskmått, risk-
nivå, riskspridning, risksynpunkt och risktagande. Motsvarande mönster 
finns inte för chans. Bruket av riskbegreppet verkar alltså vara både genom-
gående och genomtänkt som strategi i PPM:s material. Avsändaravsikten att 
risk ska ses som ett neutralt laddat begrepp kan möjligen förklara frånvaron 
av det positivt laddade chans. Om chans och risk hade använts tillsammans i 
sina vardagliga betydelser hade troligen den instrumentella definitionen av 
risk inte framstått lika tydligt. 

Under åren 2000 till 2006 är risk hela tiden definierat som variation av 
värde i PPM:s textmaterial. Textrutan fungerar som format även i Sparguiden 
från 2005 och följande exempel är tydligt utbrutet samt markerat med ram 
och färg i löptexten: 

                                         
4  De PPM-publikationer som korpusen innehåller beskrivs i bilaga 4.  
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Med risk menas hur mycket värdet på en fond varierar. Ju högre risk en fond 
har, desto svårare är det att förutsäga fondens framtida värde och därmed vär-
det på din framtida pension. (Sparguiden – så här kan du se över ditt sparande 
2005) 

 
I exemplet från 2005 beskrivs svårigheten med att förutsäga fonders framtida 
värde om de har hög risk (och är utsatta för stor variation) vilket relateras till 
svårigheten att förutsäga värdet på läsarens framtida pension. Denna explicita 
koppling saknas till viss del i texter från det första premiepensionsvalet me-
dan formuleringen om det egna ansvaret för att ta en hög risk alltså vässas 
något i texter från senare år. 

Många av PPM:s publikationer innehåller dessutom särskilda ordförklar-
ingsavsnitt, ett slags ordlistor, som förekommer i slutet av broschyrer eller är 
klickbara på myndighetens hemsida. Risk förekommer alltid i dessa ordlistor 
och är beskrivet i den formella, neutrala definitionen som variation av värde. 
 
 
 
8.4.4. Risk och engagemang: PPM:s senare  
 instruktioner för fondval 
 
Vid sidan av riskbegreppets explicit uttryckta definition i löpande text, text-
rutor samt ordlistor lyfts risk som variation ytterligare fram genom den val-
modell som PPM använder i Fondkatalog och hjälpbroschyrer kring 2003.5 I 
denna modell är läsarens förhållande till risk tema och utgångspunkt. Form-
mässigt återfinns de uppmanande fyra stegen från 2000 även med i 2003 års 
modell. Dessutom känns läsartilltalet igen från tidigare texter men här står 
också läsarengagemanget delvis i fokus genom det inledande stegets fråge-
formulering. Modellens fyra steg är 1) Vilken risk passar dig?, 2) Fördela 
pengarna mellan olika fondtyper, 3) Välj enskilda fonder och 4) Meddela 
PPM ditt val. Det första nyckelsteget från 2000 där PPM erbjöd en metod för 
fördelning mellan aktie- och räntefonder har ersatts av ett resonemang med 
läsaren om risk: 
 

Fonder har olika risk. Vill du ha möjlighet till en stor värdeförändring så väljer 
du en högre risk. Men hög risk innebär att värdet kan variera kraftigt både upp 

                                         
5  Även en trestegsvariant av denna modell finns, bl.a. i hjälpbroschyren Din premiepen-
sion från 2004, där stegen delvis är formulerade som frågor: 1) Vilken risk passar dig?, 2) 
Vilka fondtyper passar dig? och 3) Välj fonder.  
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och ned. Låg risk innebär att värdet varierar lite och att det är lättare att förutse 
värdet i framtiden. 
 
Börja med att fråga dig själv vad du tycker om risk. Hur reagerar du när ditt 
sparande ökar eller minskar i värde? Vissa personer tycker att förändringar är 
spännande, andra sparar på lång sikt och bryr sig inte om vad som händer un-
der en viss dag. Det finns också de som undviker risk eftersom de inte vill ris-
kera att värdet på deras sparande ska minska. (Fondkatalogen 2003) 

 
I jämförelse med liknande avsnitt kring fyrstegsmodellen från 2000 är kopp-
lingen till läsarperspektivet ännu tydligare än förut. Det inledande stycket har 
ett tema som anknyter till PPM:s vedertagna definition av risk som variation 
men från läsarens perspektiv – Vill du ha möjlighet till en stor värdeföränd-
ring så väljer du en högre risk. Det följande stycket tar tydligt avstamp hos 
läsaren med den inledande meningen och den åtföljande frågan Hur reagerar 
du när ditt sparande ökar eller minskar i värde? Texten ger exempel på hur 
personer kan reagera på fondvärdesvariation där läsaren har möjlighet att 
identifiera sig med att förändringar kan vara spännande, inte bry sig om vad 
som händer under en viss dag eller undvika risk eftersom de inte vill riskera 
att värdet på deras sparande ska minska. Utgångspunkten för de följande, 
mer praktiskt orienterade stegen är läsarens känsla för risk vilket kontrasterar 
mot en vedertagen metod för fondfördelning som inledde fyrstegsmodellen 
från 2000. Även om metoden också utgick från läsarens åsikter var dessa 
tänkta att formaliseras genom ett test där poäng gavs som underlag för beslut. 

I senare års instruerande och utbildande avsnitt använder PPM inte längre 
stegmodellen. Istället presenteras en modell där läsarens engagemang står 
helt i centrum och där tre engagemangsalternativ presenteras (se bild 5). 
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BILD 5: Från Fondkatalogen 2006 
 
Läsarengagemanget markeras genom frågor riktade till läsaren, du, som be-
svaras av en tänkt läsarröst, jag, i tre svarsalternativ: 1) Jag vill inte engagera 
mig, 2) Jag vill ha PPM:s hjälp att välja och 3) Jag vill välja fonder på egen 
hand. Utifrån svarsalternativen ger texten ytterligare tre påståenden i jag-
form där den tänkta läsarrösten beskriver olika handlingar som att välja gene-
rationsfonder, ta hjälp av guiden PPM-Lotsen eller välja aktie- och räntefon-
der på egen hand. Lotsen-systemet påminner i sin tur om fördelningstestet 
från det första premiepensionsvalet 2000. 

Under de år som PPM och premiepensionen existerat har de instruerande 
och utbildande avsnitten varierat i utformning samt i övergripande teman för 
innehåll och även i den pedagogiska processen för att få läsaren att agera. 
Detta har givetvis med de skiftande målen för PPM:s informationsverksam-
het att göra. De första årens önskan att läsaren skulle göra ett aktivt val har 
ersatts av målet att sprida kunskap om fondval. I texternas instruerande och 
utbildande funktion blir läsarens engagemang framlyft på bekostnad av de 
praktiska råden kring fondval. Till detta hör också diskussionen om att inte 
välja fonder utan låta avsatta pensionspengar hamna i den statligt kontrolle-
rade Premiesparfonden. 
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8.5. PPM informerar om fondinriktningar och  
 enskilda fonder 
 

Material: Frågor: 
Fondkatalogen, fondfaktablad från 
hemsidan, hjälpavsnitt och hjälpbro-
schyrer.  

Hur är PPM:s information om fond-
inriktningar och fonder uppbyggd?  

 
 
 
8.5.1. Fonderna i premiepensionssystemet 
 
Det mest centrala inslaget i premiepensionen är att avsatta pensionsmedel ska 
sparas i fonder som väljs av pensionsrättsinnehavaren, dvs. en person som 
har beskattad lön eller annan pensionsgrundande inkomst. Hittills har de allra 
flesta personer med pensionsrätt i premiepensionen låtit sina avsatta pengar 
hamna i den statligt kontrollerade Premiesparfonden, oftast genom att helt 
enkelt låta bli att välja men också genom eget val. 

Det kommersiella fondutbudet för pensionsrättsinnehavare är dock både 
stort och brett och omfattar många olika fonder av flera typer. PPM har delat 
in de medverkande fondförvaltarnas produkter i fyra fondkategorier efter pla-
ceringsinriktning: aktiefonder, blandfonder, generationsfonder och räntefon-
der. I Fondkatalogen presenteras alla fonder i systemet i tabellform under nå-
gon av dessa fyra kategorier. I tabellerna presenteras varje fond med informa-
tion om fondens nummer, namn och förvaltare samt med detaljer om fondens 
utveckling och avgift. Fondförvaltarna för de enskilda fonderna får också ut-
rymme i tabellerna för några raders beskrivning av respektive fond som de 
erbjuder i premiepensionen. Jag återkommer till fondförvaltarnas egna be-
skrivningar och presentationer nedan. När det gäller fondtabellerna ger dess-
utom PPM fonden en riskbedömning i termer av hög eller låg risk. Varje 
fondkategori ges också en beskrivning utifrån sin huvudsakliga placeringsin-
riktning (aktie-, bland-, generations- eller räntefond) i varje inledning till ta-
bellavsnitten med de enskilda fonderna.6 Dessa beskrivningar omfattar unge-
fär en halv A4-sida per placeringsinriktning och är ett textutrymme som inte 
varierat nämnvärt i längd under åren 2000–2006. 
                                         
6  Fondkatalogens fondkategoribeskrivningar återfinns också i liknande avsnitt i andra 
PPM-publikationer för de aktuella åren, bland annat i informerande broschyrer som Så här 
gör du. Dags att välja fonder för din premiepension (2000) samt Sparguiden. Så här kan 
du se över ditt sparande (2005). 
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I PPM:s beskrivning av fondernas fyra olika placeringsinriktningar görs 
flera avväganden av vad som ska presenteras för läsaren och hur. Sedan pre-
miepensionens introduktion 2000 har beskrivningarna av placeringsinriktning 
i främst Fondkatalogen haft gemensamma drag i definitionerna men det finns 
också flera exempel på förändringar över tid. 
 
 
 
8.5.2. Hur beskrivs och definieras  
 placeringsinriktningarna? 
 
I termer av format och längd är beskrivningarna för de fyra placeringsinrikt-
ningarna relativt homogena över åren. Det inledande stycket för varje fond-
beskrivning innehåller definitioner av fondtyp och även dessa definitioner har 
en stabil kärna av innehåll i Fondkatalogen från 2000 till 2006. De olika pla-
ceringsinriktningarna följer färgmönster som används för att grafiskt utmärka 
avsnittsinledningar, sidmarginaler och även rubriker där aktiefonder marke-
ras med rött, blandfonder med blått, generationsfonder med gult och ränte-
fonder med grönt. De huvudsakliga placeringsinriktningarna är sedan indela-
de i undergrupper som kan vara baserade på investeringsstrategier i ett land 
eller en region (t.ex. Sverige, Norden, Nordamerika eller Asien) eller i en 
bransch (t.ex. läkemedel eller teknik). Räntefonder kan vara indelade i un-
dergrupper efter investeringsstrategier i långa eller korta bindningstider. 

I den första Fondkatalogen (år 2000) definieras placeringsinriktningen ak-
tiefonder på följande sätt i texten: 
 

En fond som placerar minst 75 procent av fondförmögenheten i aktier eller 
andra värdepapper där värdeutvecklingen är kopplad till aktier. (Fondkatalo-
gen 2000) 

 
Denna definition återfinns sedan i inledningen av de kommande årens be-
skrivningar och ändras inte förrän 2006 då den istället lyder: 
 

En aktiefond innehåller huvudsakligen aktier. Eftersom aktier ges ut av företag 
beror aktiernas och därmed fondernas utveckling på hur det går för företagen 
och hur marknaden tror att företagen kommer lyckas i framtiden. (Fondkatalo-
gen 2006) 

 
Kärnbetydelsen att aktiefonder i huvudsak innehåller aktier återfinns under 
alla år men kopplingen mellan fonder och företags framgång görs alltså tyd-
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ligare på senare år. Denna koppling uttrycks huvudsakligen genom verb istäl-
let för nominaliseringar; utvecklingen i fonder och aktier beror på hur det går 
för företagen och hur marknaden tror att företagen kommer lyckas. 

Placeringsinriktningen blandfonder beskrivs som fonder som placerar i 
både aktier och räntebärande värdepapper och denna inledande definition 
ändras inte över tid även om förändringar sker i inriktningens följande be-
skrivning, vilket jag återkommer till nedan. När det gäller räntefonder sker 
dock vissa förändringar i den inledande definitionen. I beskrivningen från 
2000 till 2002 definieras räntefonder på följande sätt: 
 

Räntefonder är ett samlingsbegrepp för fonder som placerar i räntebärande 
värdepapper med olika löptider, som obligationer eller statsskuldväxlar. En 
obligation eller statsskuldväxel ges ut av till exempel stat, kommuner eller fö-
retag som ett sätt att låna pengar från allmänheten. (Fondkatalogen 2000) 

 
I versionerna från 2003 och 2004 har denna inledande definition förkortats 
och förenklats. Versionen från 2004 återfinns även 2006:  
 

En räntefond placerar i räntebärande värdepapper. Dessa ges ut av stat, kom-
mun eller företag och är ett sätt att låna pengar från allmänheten. (Fondkatalo-
gen 2003) 
 
En räntefond innehåller enbart räntebärande värdepapper. De ges ut av staten, 
kommuner eller företag. (Fondkatalogen 2004, 2006) 

 
Den fjärde och sista placeringsinriktningen generationsfonder saknar en ex-
plicit definition liknande de för övriga placeringsinriktningar men omtalas på 
samma sätt från starten 2000 till Fondkatalogen 2003 i beskrivningens inle-
dande avsnitt: 
 

Generationsfonder bygger på uppfattningen att aktier långsiktigt ger bättre 
värdeutveckling än räntebärande värdepapper och att räntebärande värdepap-
per har stabilare utveckling än aktier. (Fondkatalogen 2000, 2001, 2002, 2003) 

 
I Fondkatalogen för 2004 och framåt saknas också den explicita definitionen 
av generationsfonder som placeringsinriktning i beskrivningens inledning. 
Istället tilltalas läsaren direkt om fondtypens idé i mitten av avsnittet: 
 

Idén bakom generationsfonder är att du ska ha en stor andel av dina premie-
pensionspengar i aktier när du är ung och en större andel i räntor ju närmare 
pensionsåldern du kommer. (Fondkatalogen 2004, 2006) 
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Detta är det närmaste PPM kommer en mer formell definition av generations-
fonder under senare år. Exemplet illustrerar också ett tydligt förändrings-
mönster för beskrivningarna av de fyra placeringsinriktningarna under åren 
2000–2006. Direkt tilltal av läsaren blir centralt och frekvent förekommande 
under åren. Läsaren tilltalas precis som i andra avsnitt genomgående med du. 
Ett tillhörande men underordnat tema i samma beskrivningar är det ökade 
framhävandet av PPM:s riskdefinition i förhållande till läsaren, vilket ju ock-
så är ett ökande drag i PPM:s instruerande och utbildande textavsnitt. 

Det direkta läsartilltalet med du samt det tänkta läsarperspektivet ökar allt-
så i Fondkatalogernas beskrivningar av de fyra placeringsinriktningarna ge-
nom åren. Det verkar dock även finnas skillnader i frekvens för dragen mel-
lan dessa fyra kategorier när det gäller hur mycket eller litet läsaren involve-
ras och tilltalas från PPM:s sida. Från och med 2003 inför PPM en kort in-
gress för varje definition. Med undantag för kategorin räntefonder innehåller 
ingresserna ett direkt tilltal till läsaren. I ingresserna från 2004 och framåt 
finns en tydlig läsaranpassning: 
 

Aktiefonder passar dig som accepterar att värdet på sparandet kommer att va-
riera.  
 
Generationsfonder passar dig som vill ha mycket aktier och hög risk när du är 
ung och mycket räntebärande värdepapper och lägre risk när du blir äldre.  
 
Blandfonder passar dig som vill ha en blandning av aktier och räntebärande 
värdepapper men inte vill vara så aktiv själv. 
 
(Fondkatalogen 2004) 

 
Beskrivningen av räntefondsinriktningen saknar direkt tilltal i ingressen från 
2004 och framåt. Generellt är detta också den placeringsinriktning som har 
minst läsartilltal i beskrivningen över alla år. När det gäller de övriga tre 
fondinriktningarnas ingressbeskrivningar från samma period är perspektivet 
anpassat till den tänkta läsaren där dennes engagemang också står i centrum, 
[...]fonder passar dig som [...] är t.ex. den schablonmening som PPM använ-
der för att beskriva respektive kategori. 

Ser man sammantaget till de fyra inriktningarnas fullständiga beskrivning-
ar ökar dock det direkta tilltalet med åren. Kategorin aktiefonder har generellt 
sett mest sådant tilltal, följt av inriktningarna generationsfonder och bland-
fonder medan räntefonder alltså präglas minst av direkt läsartilltal. 

Jämförelsen med textavsnitt från den instruerande och utbildande funktio-
nen ligger nära till hands och eventuellt kan de båda funktionerna ses som 
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överlappande varandra i beskrivningarna av fondinriktningar. Det är i så fall 
en tendens som blivit mer märkbar i PPM:s texter från senare år (2003 och 
framåt). Fondkatalogens avgränsade fondinriktningsbeskrivningar hänger 
dock tydligt samman med fondtabellerna och beskrivningarna av de enskilda 
fonderna genom rubriker och komposition. Det är därför rimligt att främst 
beskriva dem utifrån den fondinformerande funktionen. 
 
 
 
8.5.3. De enskilda fonderna 
 
De enskilda fonderna i premiepensionssystemet har ökat från cirka 400 vid 
det första valet år 2000 till över 700 i fondsystemet för året 2006. Dessa fon-
der presenteras var och en i tabellform i Fondkatalogen samt på ett eget ut-
rymme på PPM:s hemsida. Tabellerna i Fondkatalogen är det längsta och 
mest homogena sammanhängande textavsnitt som förekommer i PPM:s 
tryckta material. I t.ex. Fondkatalogen för 2006 löper tabellerna över drygt 70 
sidor. Bild 6 illustrerar en tabellsida från Fondkatalogen för 2006.  

 
 
BILD 6: Från Fondkatalogen 2006 
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Tabellernas funktion är främst att förmedla faktabaserad information om fon-
der till läsaren och de inleds med en läsinstruktion – Så använder du 
[fond]tabellerna – under alla förekommande år. Ett syfte med tabellerna som 
understryks av PPM är möjligheten för läsaren att jämföra fonder med tabel-
lernas hjälp. I övrigt ger Fondkatalogens läsinstruktion anvisningar för hur 
tabellerna ska läsas samt förklaringar till olika tabelldelar. Dit hör indelnings-
fakta som fondens placeringsinriktning eller fondtyp samt fondnummer vilket 
återfinns alla år. Detsamma gäller fondens namn, vem som är fondförvaltare 
samt fondförvaltarföretagets information om fonden. Finansfakta som fond-
avgift och värdeutveckling under flera år uttrycks i procent och är också fö-
rekommande tabellinformation för alla år tillsammans med fondens risknivå. 

Risk definieras av PPM som variation av värde och PPM har delat in varje 
deltagande fond i en riskklass baserat på fondens risktal (från 0 till 50). Risk-
klassen uttrycks grafiskt i fondtabellerna genom en stiliserad diagramkurva 
som kan variera i färg från grönt, gult och rött med nyanser däremellan. En 
fond med hög risk har stor svängning i grafikfiguren samt markeras med röd 
färg medan en lågriskfond markeras med grön färg och låg eller obefintlig 
svängning. Bild 7 visar Fondkatalogens förklarande illustration för riskbe-
dömning av fonderna. Metoden för riskillustration har utgått från samma idé 
sedan starten 2000. 

 
BILD 7: Från Fondkatalogen 2006 
 
De ovan nämnda exemplen på namngiven och avgränsad fondinformation har 
hela tiden funnits med i Fondkatalogens läsinstruktion för fondtabeller. Vid 
sidan av dessa exempel finns också avgränsade informationsdelar som inte 
alltid funnits i tabellinstruktionen. Dit hör redovisning av fondförmögenhet 
som förekom i Fondkatalogerna för 2000–2002. Redovisning av fondens to-
talkostnadsandel (TKA) förekom inte 2000 eller 2003 men finns med under 
alla övriga år. I katalogerna för 2000 och 2001 fanns dessutom en kolumn för 
läsarens egna noteringar. På senare år har också information om fonders 
eventuella etik- och miljömärkning tillkommit (2006). 



 

151 

Fondtabellerna innehåller alltså flera typer av definierad information vars 
indelning varierar relativt lite över åren. Det stora fondantalet gör mängden 
förmedlad information och fakta stor. Läsinstruktionen Så använder du 
[fond]tabellerna fungerar som guide för läsaren där de definierade delarna får 
en längre förklaring. Denna text saknar oftast en inledning. På så sätt kräver 
instruktionstexten att läsaren är införstådd med dess användning, vilket i sin 
tur kan anses vara ett lågt krav eftersom förklarande tabellguider och liknan-
de bruksanvisningar troligen är förhållandevis vanliga texter i 2000-talets 
vardagssverige. Fondkatalogen från 2003 erbjuder dock en ingress till läsin-
struktionsavsnittet: 
 

Du har många möjligheter att jämföra de olika fonderna. När du har bestämt 
dig för en fondtyp börjar du enklast med att jämföra fondernas inriktning och 
risknivå. (Fondkatalogen 2003) 

 
I exemplet från 2003 är läsarens förhållande till risk utgångspunkten för hur 
PPM vill att tabellen ska användas i jämförelsen av fonder. Tilltalet är direkt 
och personligt, perspektivet är den tänkta läsarens. Det stämmer väl med det 
övergripande temat och läsarperspektivet i de texter som hör till PPM:s in-
struerande och utbildande funktion samt även med funktionen att presentera 
premiepensionssystemet som helhet. I läsinstruktionen upprepas och betonas 
PPM:s definition av risk som variation i paratextuellt fungerande textrutor 
eller marginaltexter. Information från instruerande och utbildande texter re-
peteras alltså i tabellavsnitten. PPM kommenterar också att en hög och posi-
tiv värdeutveckling hos en fond de senaste åren inte är en garanti för att fon-
den ska fortsätta att utvecklas på det sättet. 
 
 
 
8.6. Fondförvaltarnas plats i PPM:s texter 
 

Material: Fråga: 
Fondkatalogen, riktlinjer 
från PPM. 

Vad kännetecknar förvaltarföretagens medver-
kan i PPM:s texter? 

 
I den mån PPM:s språk och texter varit föremål för språkvetenskapligt inrik-
tade undersökningar har dessa hittills varit små och handlat om just den in-
formation fondförvaltarna som kan förmedla genom PPM som avsändare (se 
t.ex. Wallgren Hemlin 2000, Hansson 2001 och Karjalainen & Karjalainen 
2004). Detta kan te sig något märkligt eftersom fondförvaltarnas textmedver-
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kan inte är centralt i PPM:s texter samt att möjligheterna för detta begränsas 
till avsnitt i Fondkatalogen och motsvarande funktion på PPM:s hemsida. De 
refererade undersökningarna ser dock både till fondförvaltarnas kommunika-
tion inom PPM:s ramverk och i självständig reklam. De problematiserar dock 
inte de båda sättens olika villkor. 

Fondförvaltarnas informationsmöjligheter genom Fondkatalogen är styrda 
av särskilda regler som begränsar omfång samt talar om vilka typer av finan-
siell information som måste medfölja. Dessutom betonas vikten av en objek-
tiv framställning i reglerna som i följande utdrag från riktlinjerna för fondbe-
skrivningar: 
 

– Samtliga texter ska vara författade på svenska, undvik fackspråk. 
– Texterna ska vara objektiva och informativa och gälla den aktuella fonden. 
Texter som ”årets fond”, ”förvaltad av bästa förvaltaren” eller ”bäst värdeut-
veckling” kommer inte att tillåtas. (PPM 2007).  

 
Utrymmet för förvaltarnas information om företaget är samlat till särskilda 
sidor i Fondkatalogen medan de egna fondbeskrivningarna återfinns löpande 
i fondtabellerna. Tabellernas textrutor för de cirka 700 fonderna (2006) är 
storleksmässigt begränsade och texten som beskriver den enskilda fondens 
placeringsinriktning får maximalt omfatta 95 tecken. De särskilda avsnitten 
för presentation av respektive fondförvaltare får omfatta maximalt 300 tecken 
för själva presentationen samt ytterligare utrymme för redogörelse om antalet 
fonder inom och utom premiepensionssystemet, fondförmögenhet samt före-
tagets registreringsland. 

Från domesticeringsperspektivet är det svårt att undersöka alla dessa regle-
rade och ibland närmast fragmentariska texter. De korta presentationerna av 
fonder och fondförvaltare är mycket heterogena till sitt innehåll under alla år 
men teman och eventuella argument är trots det ganska lika och verkar till 
stor del avgöras av det reglerande ramverket. Likaså är relationsskapande 
försök med en tänkt läsare möjliga, främst utifrån grundläggande retoriska 
strategier, vilket Wallgren Hemlin (2000) noterar. Det kan t.ex. handla om att 
framställa företaget som trovärdigt, kompetent och pålitligt när det gäller för-
valtningsstrategier vilket nedanstående exempel visar: 

 
Skandia Fonder har genom sin förvaltningspartner DnB tillgång till en global 
förvaltningsorganisation med närvaro i Europa, USA och Asien. Investerings–
teman byggda på fundamental analys av marknader och bolag är ett viktigt in-
slag i förvaltningen. (Skandia Fonder Aktiebolag i Fondkatalogen 2003) 
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Placeringarna görs på lång sikt och placeringsbesluten baserar sig på grundliga 
analyser av marknaden och företagen. Förvaltningsmetoden är Top Down, dvs 
att man utgår från makroekonomisk analys och bedömer utsikterna för olika 
branscher och enskilda företag. (Aktia Fondbolag AB i Fondkatalogen 2006) 

 
På samma sätt är de korta fondbeskrivningarna i tabellerna i huvudsak foku-
serade på fondinriktning med (möjlig) beskrivning av fondens investerings-
strategi, som i följande exempel: 

 
Länsförsäkringar Fastighetsfond 
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Placerar i bygg- och fastighetsrelatera-
de bolag på de nordiska börserna. (Aktiefond i Fondkatalogen 2006) 

 
UBS (Lux) Bond Fund Global (CHF) 
UBS AG. Globala investeringar i kvalitetsobligationer med stor spridning. 
(Räntefond i Fondkatalogen 2003) 

 
Dessa presentationer går från helt neutrala beskrivningar till inkludering av 
svagt positiva konnotationer som kvalitetsobligationer i exemplet ovan men 
där regleringen gör att sådana positiva beskrivningar måste uttryckas mycket 
försiktigt. 

Från avhandlingens perspektiv är det istället snarast möjligheterna för 
fondförvaltarföretagen att komma till tals i PPM:s texter som är intressanta 
och då t.ex. från ett röstperspektiv. De många rösterna från företagen är re-
glerade av PPM:s direktiv som dock inte presenteras närmare för Fondkata-
logens läsare. Fondförvaltarnas texter kallas information av PPM men kan 
också ses som reklam i begreppets allra mest försiktiga definition. Deras syf-
te är dock fortfarande att väcka intresse för företaget och dess fondprodukter. 
Det går också att urskilja en strategi från PPM:s sida att vilja reglera företa-
gens många röster till en samlad röst i PPM-texterna genom placering och 
formmässig inramning i Fondkatalogen. Förvaltarnas företagspresentationer 
är klart och tydligt avgränsade i format med en informerande rubrik från 
PPM att de följande sidorna är baserade på företagens texter och att myndig-
heten inte tar ansvar för riktigheten i lämnade uppgifter. Det senare upprepas 
också paratextuellt på varje sida för fondtabellerna där både fondpresenta-
tionstexter och talbaserade fakta som t.ex. avgifter omfattas av PPM:s mar-
kerande påminnelse. Detta ligger också i linje med att PPM liknar premie-
pensionssystemet vid ett ”fondtorg”: 
 

PPM kan liknas vid ett fondtorg. Pensionsspararna väljer bland fonderna som 
är anslutna till systemet och PPM placerar pengarna enligt vald fördelning. 
(PPM – Premiepensionsmyndigheten 2000) 
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Fondtorgsmetaforen är inte välrepresenterad i texterna men kan alltså sägas 
få en viss form genom fondförvaltarnas möjligheter att på ett reglerat sätt 
göra sina röster hörda. 
 
 
 
8.7. Broschyren PPM – frågor och svar om din  
 premiepension 
 

Material: Fråga: 

PPM – frågor och svar 
om din premiepension. 

Vad är publikationens syfte? Hur samverkar de 
tre övergripande funktionerna i denna publika-
tion?  

 
PPM presenterar denna broschyr som en tidning och den har också formmäs-
siga drag som kan förknippas med allmänt erkända genrer som magasinet el-
ler tidskriften. Dess omfång är 16 A4-sidor, den är tryckt på ett något glansigt 
papper och har ett omslag som helt domineras av ett foto på en leende ung 
kvinna. Broschyrens inlaga är disponerad efter en dialog mellan sju olika 
ungdomar av båda könen och tidningens syfte redovisas på baksidan: 
 

I den här tidningen svarar Rune Lindohf, informatör på PPM, på frågor om 
premiepensionen. Här nedan ser du hur du själv kan ställa frågor och få reda 
på mer. (PPM – frågor och svar om din premiepension 2000) 

 
Till skillnad från PPM:s övriga informationsmaterial saknar broschyren funk-
tionsavgränsade textavsnitt av presenterande, informerande eller instruerande 
art. Istället är strukturen uppbyggd efter en slags dialog eller ett samtal mel-
lan informatören och en av ungdomarna i sänder där det vanligaste mönstret 
är fråga-svar följt av påstående-kommentar. Sammanlagt finns 61 sådana dia-
logiska turer i broschyren med en fråga eller kommentar och ett svar i varje 
tur. Till ungdomarnas frågor eller påståenden är genomgående ett något stör-
re typsnitt i blå färg använt medan informatörens svar och kommentarer är 
tryckta i normalstil i svart. Ungdomarna är namngivna, deras ålder är angiven 
(18–25 år) liksom deras hemvist. De kommer från olika delar av Sverige. 
Fyra är män och tre är kvinnor. 

Presentationerna av ungdomarna är invävda i inledande frågor eller påstå-
enden samt med direkt anföring i två fall. Varje presentationstur fortsätter se-
dan i ungdomarnas respektive samtal med informatören. På så sätt får varje 
person två sidors utrymme vardera (ett uppslag) där ett större och ett mindre 
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foto på den aktuella unga personen tar upp drygt en helsida. De sju inledande 
presentationerna lyder: 
 

Ahmet Pandir 25 år från Stockholm: – Börsen har ju gått ner väldigt mycket. 
Hur påverkar det min premiepension? 
 
Cecilia Sahlqvist 18 år från Sigtuna: – Jag har inte bestämt mig för om jag ska 
välja fonder eller om jag ska låta bli. Hur stor skillnad kan det göra om jag 
placerar själv? 
 
– Vad händer om man sätter pengarna i fel fonder? Det kan ju slå fel, undrar 
Gustav Strömbäck 18 år från Kalix. 
 
– Jag vill att mina pensionspengar ska placeras säkert, säger Elin Pehrsson 18 
år från Arvika. 
 
– Får jag placera premiepensionen i vilka fonder som helst? frågar Peter Mark-
lund 23 år från Umeå. 
 
– Jag vet inte så mycket om pensioner, säger Hanna Larsson 19 år från Lödö-
se. Vad behöver jag egentligen veta? 
 
– Många tycker att det är tråkigt att man bara kan välja fonder till sin premie-
pension, säger Mikael Mårtensson 24 år från Luleå. 
 
(PPM – frågor och svar om din premiepension 2000) 

 
Det övergripande ämnet för broschyren är premiepensionen och dess relation 
till unga personer som står inför sitt premiepensionsval. Broschyren har ock-
så distribuerats till just förstagångsväljare och användes under premiepensio-
nens första tid (2000–2002). Perspektivet i broschyren är ungdomarnas vilket 
markeras med ett flitigt bruk av pronomen i första person, t.ex. jag, mig och 
min. Temat premiepensionen får inte någon tydlig makrotematisk introduk-
tion men syns i flera mikroteman där pensionen relateras till praktiska förhål-
landen som börsnedgång eller vilka fonder man bör välja. I de introducerande 
textexemplen ovan görs kopplingen till sådana konkreta förhållanden tydliga-
re av de unga männen i broschyren än av kvinnorna. De unga kvinnornas frå-
gor och kommentarer handlar istället mer om att bestämma sig för att över-
huvudtaget välja fonder och att det är viktigt att få ett säkert fondsparande. 
Ungdomarnas röster är vardagligt uttryckta utan användning av t.ex. slang 
eller ungdomsspråklig jargong. Samtalsturerna efterliknar på så sätt turerna i 
ett talspråkligt samtal men vi vet inte om de är resultat av verkliga samtal el-
ler om de är redigerade texter. 
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Ungdomarnas frågor eller påståenden sticker ut i förhållande till svaren 
genom att de presenteras i ett större typsnitt och en avvikande färg. En tänk-
bar orsak till att avsändaren PPM valt denna strategi är att en tänkt läsare ska 
kunna se ett ämne som intresserar just henne eller honom och läsa mer om 
det. Att använda sju ungdomar av olika kön från skilda delar av landet som 
personliga exempel kan också ses som en strategi för att få den unga mål-
gruppen att identifiera sig med någon. 

Informatörens svar är också uttryck för vardagligt språk med en informell 
ton som samstämmer väl med ungdomarnas tonläge. Informatören Runes sju 
svar på de presenterande introduktionerna är: 
 

– Ännu har du inte så mycket pengar på ditt premiepensionskonto, därför be-
tyder det lite. Men du får nya pengar varje år som du arbetar och betalar skatt. 
Om dina pengar växer med några procent varje år, kan det till slut bli en mil-
jon kronor eller mer. Men en nedgång idag spelar mycket liten roll för dig, ef-
tersom du bara har lite pengar på kontot. 
 
– Det kan jag inte svara på för det går inte att veta. Det beror på hur dina 
fondplaceringar går. Om jag visste vilken den bästa placeringen var, skulle jag 
nog inte arbeta. 
 
– Då kan du byta. Det är enkelt, du kan byta på webben och det kostar ingen-
ting. 
 
– Nej, så är det inte, förklarar Rune Lindohf på PPM. Om du låter bli att välja, 
hamnar dina pengar i Premiesparfonden, som placerar i aktier över hela värl-
den. Och värdet på aktier går både upp och ner. 
 
– För det första får du placera i högst fem olika fonder samtidigt. För det andra 
kan du bara välja mellan de fonder som finns med i fondkatalogen och på 
www.ppm.nu. Det är omkring 660 fonder. Fonderna måste vara godkända 
bland annat enligt EU:s direktiv. 
 
– Till att börja med ska du veta att du kan få pension från tre olika håll. Den 
allmänna pensionen omfattar alla i Sverige. Den består av två delar: inkomst-
pension och premiepension. De flesta får också en avtalspension genom sitt 
arbete. Dessutom sparar många i någon privat pensionsförsäkring. Den all-
männa pensionen betalar du och din arbetsgivare tillsammans. 18,5 procent av 
din lön går till din pension. 
 
– Jag vet, många vill spara direkt i aktier istället, men det är mer osäkert. I det 
här pensionssparandet är det inte meningen att man ska ta så stora risker som 
det kan vara att spara i enskilda aktier. 
 
(PPM – frågor och svar om din premiepension 2000) 
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Runes svar präglas av drag från personligt tilltal som t.ex. det återkopplande 
Jag vet och även från Runes personliga perspektiv som det villkorade påstå-
endet Om jag visste vilken den bästa placeringen var, skulle jag nog inte ar-
beta. Dessutom förekommer talspråksdrag i ett av svaren – Då kan du byta. 
Det är enkelt, du kan byta på webben – där uppmaningen om möjligheten att 
byta fonder är en upprepning av den inledande påståendefrasen. Förutom in-
formella markörer av detta slag präglas Runes svar i huvudsak av informe-
rande uppgifter om fonder, pensionssystemet och dess utformning som inte 
avviker från informationen i PPM:s övriga publikationer. Rune presenteras 
som informatör och uppfyller alltså yrkesrollen väl i de 61 svar eller kom-
mentarer han lämnar till ungdomarna i broschyren. Men det görs med ett per-
sonligt tilltal som förstärker effekten av talspråklighet, informalitet och kopp-
ling till en vardaglighet som sannolikt är menad att kännas bekant för den 
yngre läsekrets som broschyren riktas till. 

Samtalsstrukturen är inget hinder för att läsa broschyren från början till 
slut men strukturen inbjuder också till att bläddra i broschyren och läsa en el-
ler flera turer. Detta anknyter till magasins- eller tidskriftsformatet där 
omslagets stora foto med PPM:s logotyp samt underrubriken frågor och svar 
om din premiepension påminner om ett tidskriftsomslag. Till denna form hör 
också omslagets fyra paratexter som kan jämföras med innehållsämnen på ett 
tidskriftsomslag: 

 
Kan inte pensionssystemet bidra till klasskillnaderna? 
 
Berg- och dalbana på börsen. Hur påverkar det mig?  
 
Jag kan inte bestämma mig. Vad händer om jag inte väljer? 
 
Kommer mina pengar att vara säkra om jag låter bli att välja? 
 
(PPM – frågor och svar om din premiepension 2000) 

 
Dessa frågor tas upp i den fortsatta dialogen i broschyrens inlaga och kan 
med medias terminologi ses som puffar för innehållet (Melin 2000:154). Det 
personliga tonläget framhävs i dessa omslagsfrågor och perspektivet är kopp-
lat till ett tänkt läsarjag hos en förstagångsväljare. På så sätt är omslagsfrå-
gorna ett slags igenkänningsstrategier för den tänkta målgruppen ungdomar. 
Undantaget från jag-perspektivet är frågan om pensionssystemet kan bidra till 
klasskillnader. Den upprepade frågan, informatörssvaret och nästa fråga lyder 
i inlagan: 
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[Cecilia] – Men kan inte pensionssystemet bidra till klasskillnader? Vissa 
människor kanske inte lär sig att placera i fonder? 
 
[Informatör] – Det är en viktig fråga. Vi på PPM försöker göra informationen 
tydlig på många olika sätt och på många olika språk. Det är viktigt för alla att 
de försöker förstå vad pensionssystemet innebär för dem. 
 
[Cecilia] – Det är ju lite på samma sätt som riksdagsvalet. 
 
[Informatör] – Ja, här har du en chans att påverka din egen situation. Om du 
lär dig sköta dina pensionspengar, och andra gör samma sak, så lär ni er också 
mer om hur ekonomin och samhället fungerar. 
 
(PPM – frågor och svar om din premiepension 2000) 

 
I dialogen kopplas frågan om klasskillnader till ett närmast folkbildande svar 
som ligger nära den instruerande funktionen i andra PPM-publikationer. Öv-
riga övergripande funktioner som presentation av pensionssystemet och in-
formation om fonder sker från likartade perspektiv som i andra PPM-
publikationer även om de bäddas in i informatörens svar. Den utbildande och 
instruerande funktionen är dock svår att operationalisera i t.ex. stegform utan 
blir här synlig snarast som ett försök att få ungdomar att engagera sig i pen-
sionsformen. Kopplingen till politiska val, eller som i följande exempel skat-
tesystemet, visar detta: 
 

[Mikael] – Det kan vara bra för skattemoralen att man varje år får se att man 
bygger upp någonting genom att betala skatt.  
 
[Informatör] – Javisst, jobbar du svart så får du ju ingen pension och inte hel-
ler någon lön om du blir sjuk. 
 
(PPM – frågor och svar om din premiepension 2000) 

 
Möjligheten till stor premiepension är inte framhävt som ämne även om ar-
gument för detta förekommer i textens samtal. De används dock inte som ett 
särskilt huvudargument för att introducera premiepension som begrepp eller 
för att väcka intresse för fortsatt läsning. Istället saknas argumentkedjor av 
det slag som binder samman ämnen med textfunktioner i avgränsade textav-
snitt i andra PPM-publikationer. Den informella och talspråksliknande struk-
turen är en indikation på att PPM här förutsätter en annan typ av lässtrategi 
hos den tänkta läsaren. 

De tre funktioner som jag identifierar i början av kapitel 8 samverkar i hög 
grad i den här broschyren. De går också att identifiera var för sig genom de 
olika ämnen som tas upp i samtalsstrukturen. Funktionerna ramas dock in av 
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målgruppssyftet som kan sägas vara att väcka intresse för premiepensionen 
hos unga förstagångsväljare. Med det syftet och den bild- och dialogoriente-
rade formgivningen är publikationen tydligt avvikande från andra PPM-texter 
och kan sägas utgöra mer av ett exempel på myndighetsreklam, där de renod-
lade informationsfunktionerna är underordnade, än typisk samhällsinforma-
tion. 
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9. Tre aspekter av domesticering i  
 texterna 
 
 
 
9.1. En sammanfattning av domesticeringsdrag i  
 materialet 
 
Kapitel 7 och 8 innehåller genomgångar av den avreglerade periodens reklam 
för pensionssparande i fonder samt av PPM:s samhällsinformation. Utgångs-
punkt för dessa genomgångar är närläsning av några utvalda publikationer. 
Detta kapitels syfte är att sammanfatta och diskutera domesticerande drag i 
textgrupperna med stöd från genomgångarna i de föregående två kapitlen. 

För att strukturera denna sammanfattning och diskussion tar jag hjälp av de 
tre textaspekter som presenteras i kapitel 5 ovan. Dessa tre är den ideationella 
textaspekten (avsnitt 9.2), den interpersonella textaspekten (avsnitt 9.3) samt 
den textuella aspekten (avsnitt 9.4). I varje övergripande aspektavsnitt tar jag 
upp olika drag från respektive textgrupp – reklam och samhällsinformation –
 i särskilda underavsnitt. 
 
 
 
9.2. Texternas ideationella aspekt 
 
Sammanfattningen och diskussionen av domesticeringsdrag i den ideationella 
textaspekten handlar huvudsakligen om de teman och argument som tas upp i 
de båda textgrupperna. I reklamtexterna är en viktig del hur företagen försö-
ker övertyga läsaren till att börja spara utifrån perspektivet att det statliga 
pensionssparandet förändras – och försämras. Ett annat framträdande ämne är 
hur företagen genomgående presenterar pensionssparande som något både 
nödvändigt och självklart. 
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PPM:s verksamhet saknar företagens incitament för försäljning och krav 
på lönsamhet. I sammanfattningen av domesticerande drag i den andra text-
gruppen ligger istället fokus på förhållandet mellan de ämnen och budskap 
som tas upp i PPM-publikationerna och de övergripande funktioner texterna 
ska uppfylla. PPM-texterna ska bl.a. uppfylla syftet att presentera premiepen-
sionen samt att utbilda och instruera läsaren om denna pensionsdel. Dessa 
funktioner, som presenteras inledningsvis i kapitel 8 ovan, blir också ledande 
för sammanfattningen och diskussionen om teman och argument inom den 
ideationella textaspekten. 
 
 
 
9.2.1. PPM:s legitimering av ett nytt pensionssystem 
 
En viktig funktion för PPM:s texter är uppdraget att informera om premie-
pensionssystemets införande och uppbyggnad. Ett genomgående tema inom 
den funktionen är att relatera premiepensionen till dess roll som en del av den 
allmänna pensionen tillsammans med inkomstpension och garantipension. 
Någon slags motivering för förändringen av pensionssystemet under 1990-
talet förekommer i de flesta PPM-texter men sällan som något särskilt fram-
hävt ämne. Argumentationen för det ändrade systemet bygger på legitimering 
av en politisk förändring snarare än som presentation av en politisk reform. I 
förlängningen blir tolkningen att det förändrade pensionssystemet är ett för-
svar mot en otrygghet som medföljer det gamla ATP-systemet. I argumenta-
tionen ryms också motiverande skäl för förändringen där samhällsekono-
miska argument åberopas genom att begrepp som tillväxt, hållbar ekonomi 
och behovet av ekonomisk stabilitet införs i den läsarorienterade förankringen 
av pensionssystemsförändringen. Den argumentbaserade kopplingen mellan 
samhällsekonomi och legitimering av ett pensionssystem som ger trygghet 
intar läsarens perspektiv, där ekonomiska och politiska begrepp sätts in i 
dennes individuella sammanhang. Detta kan ses som en domesticerande 
strategi på övergripande nivå där den offentliga diskursen om finansekonomi 
flyttas till privatekonomins område. 

Ytterligare exempel på strategier med försök till samhällsekonomisk för-
ankring finns i dialogen mellan ungdomar och PPM:s informatör där fond-
valets viktighet jämförs med riksdagsvalet och relateras till rättvisan i skatte-
systemet. Denna jämförelsestrategi är ett sätt att ge premiepensionsvalet och 
premiepensionen dignitet och behöver i sig inte uppfattas som ett domestice-
ringsdrag. Det kan dock ses som ett sätt att försöka göra pensionsvalet lika 
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självklart som etablerade samhällsinstitutioner som riksdagsval och skatte-
system men det förutsätter att en läsare delar avsändaren PPM:s uppfattning 
vilket (helt naturligt) sammanfaller med den allmänna synen på det svenska 
demokratiska samhället. Jämförelsestrategin ska också ses mot statens (ge-
nom myndigheten PPM) övergripande behov att kommunicera med ungdo-
mar om pensionssparande i fonder. Som domesticeringsstrategi får detta be-
hov ett uttryck genom den särskilda publikation riktad till ungdomar som tid-
ningen PPM frågor och svar om din premiepension utgör. 
 
 
 
9.2.2. Ett förändrat statligt pensionssystem som hot  
 och möjlighet i reklamen 
 
Det statliga pensionssystemet omnämns på ett eller annat sätt i alla de under-
sökta reklambroschyrerna från den avreglerade perioden med början runt 
1990. Förändringen av den statliga pensionen under 1990-talet fungerar på så 
vis både som bakgrundstema och som del i argumentationen för att den 
tänkta läsaren ska börja pensionsspara privat. Den huvudsakliga framställ-
ningen av det statliga pensionssystemet är ur ett förändringsperspektiv. För-
ändringen beskrivs också som direkt avgörande för den tänkte läsarens fram-
tida pension och den utmålas delvis som ett hot. I den funktionen är föränd-
ringen ett starkt och ganska enkelt framställt motiv för att läsaren ska börja 
pensionsspara. Denna typ av presentation präglar också inledningen i flera av 
reklambroschyrerna (som i det nedan citerade exemplet Ja må du leva): 
 

Ja må du leva, Ja må du leva, Ja må du leva, Ut i hundrade år... 
På vad ska du leva, På vad ska du leva, På vad ska du leva, Ut i hundrade år? 
(Sparbanken, Ja må du leva..., 1994) 
 
Tiderna är inte som förr. Staten tar inte samma ansvar för oss längre. (SE-
Banken, Börja spara till pensionen nu, 1997) 

 
Vid sidan av framställningen av det statliga pensionssystemet som en hotfull 
förändring med inverkan på läsarens framtida liv framställs också föränd-
ringen som en möjlighet till ökad valfrihet. Genom det nya pensionssystemet 
och den ändrade lagstiftningen på finansfältet under 1990-talet erbjuds läsa-
ren nya typer av pensionssparande. Detta framställs genomgående och tema-
tiskt som exempel på ökad flexibilitet för läsaren och som något positivt. Bil-
den av det förändrade statliga pensionssystemet är alltså inte helt svart utan 
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mildras och kombineras med framlyftandet av en ny valfrihet när det gäller 
pensionsfrågor. 

Sammantaget fungerar dessa båda olika teman – hotet med försvar samt 
möjligheten med ny valfrihet – som grundläggande strategier varför läsaren 
ska börja pensionsspara i fonder. Att göra det i just fonder är den för tiden 
nya möjligheten som inbegriper en större valfrihet. Den särskilda argumenta-
tionen för fondsparande bygger delvis även på mer rationellt baserade argu-
ment. Sådana handlar främst om att aktiemarknaden erbjuder bättre möjlig-
heter till tillväxt på lång sikt än t.ex. traditionellt banksparande. Dessa finans-
ekonomiska och rationellt grundade argument är dock inte tematiskt ledande 
i broschyrerna utan underordnas skälen till att börja pensionsspara. 

Jag vill framhålla just argumentationssättens hierarkiska ordning som ett 
exempel på domesticering i reklamen där behovet av att börja spara över-
ordnas. Det är ett exempel på legitimering av pensionssparande och kan i 
förlängningen tolkas som en strategi för att göra privat pensionssparande i 
finansprodukter till något självklart för läsaren. 
 
 
 
9.2.3. Reklamens budskap är att det ska vara enkelt 
 
Ytterligare en del av strategin i reklamtexterna att göra sparandet självklart är 
företagens presentation av hur sparandet går till. Flera av broschyravsnitten 
kring pensionssparandets praktikaliteter inleds just med makrotematiska ru-
briker om sparandets enkelhet: 
 

Det svåraste är att börja pensionsspara. Sedan blir det lätt en vana. (SE-
Banken, Börja spara till pensionen nu, 1997) 
Det genialt enkla sättet att spara till pensionen. (Handelsbanken, Handels-
bankens Pensionsfonder, 2000) 

 
Sådana temamarkörer kan tydligt ses som domesticerande i linje med diskus-
sionen ovan. Fokuset i argumentationen och ordningen i teman är inte på 
finansdetaljer eller siffror utan snarast på att skapa en rutin kring pensions-
sparande i fonder. Bankerna lyfter också fram sin expertroll och menar att 
läsaren inte behöver tänka på att följa marknads- och börsrörelser: 
 

Hos S-E-Banken är du i trygga händer.  
Vårt eget försäkringsbolag, S-E-Banken Försäkring, har funnits sedan 1990 
och är idag ett av Sveriges större livförsäkringsbolag. Här arbetar runt 100 
personer, specialister på den moderna typen av pensionssparande som sker i 
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fonder. Dina försäkringspengar förvaltas av S-E-Banken Fonder, som i sin tur 
erbjuder ett av marknadens bredaste utbud av fonder. (SE-Banken, Börja 
spara till pensionen nu, 1997) 

 
Det reklammaterial som presenteras som ”informationsmaterial” eller ”in-
formationsbroschyr” följer samma typ av tematiska strategi där motiven för 
att börja spara inleder och sedan följs av presentationer av hur sparandet kan 
gå till. Även om de olika publikationerna använder olika strategier kan 
samma tendenser skönjas. Pensionssparande görs legitimt med argumentation 
om hot, möjligheter och valfrihet samt presenteras som något enkelt där ban-
ken tar ett expertansvar. I val av genomgående teman och ämnen är det klart 
att de utvalda bankföretagen använder dessa tekniker på sådant sätt att pen-
sionssparande i fonder framställs som både självklart och vardagligt. Detta är 
i sin tur också domesticeringsdrag i reklamtexterna. 
 
 
 
9.2.4. Risk och ansvar från individens perspektiv i  
 premiepensionen 
 
Det direkta tilltalet av den tänkta läsaren och anknytningen till dennes per-
spektiv är två dominerande drag i PPM:s publikationer vilket jag även åter-
kommer till i avsnittet om den interpersonella textaspekten. Läsarfokuset av-
speglas tydligt i hur två textgenomgående teman framställs och används av 
PPM – nämligen risk och läsarens eget ansvar. De två begreppen risk och an-
svar är också förknippade med varandra, inte minst genom deras prägel på 
hur den utbildande och instruerande textfunktionen realiseras i valpaketens 
generellt inriktade textmaterial. 

Under de dryga sex år som premiepensionen existerat har risk som begrepp 
haft en fast definition som variation av fonders värde vilket kan kallas för en 
instrumentell definition i kontrast till en vardaglig definition och uppfattning 
av risk. PPM har tydligt presenterat sin definition i makroteman för textav-
snitt i Fondkatalogen samt i instruerande nyckelpublikationer med hjälp-
funktion. I förekommande meningar med makrotemafunktion finns också en 
diskursmarkör: Med risk menar vi här hur värdet varierar. Bruket av här i 
meningen indikerar att riskdefinitionen i PPM:s publikationer inte behöver 
vara den enda tänkbara. Vidare understryks PPM:s riskdefinition av frånva-
ron av ordet och begreppet chans i texterna. Den negativt laddade vardags-
definitionen av risk hade troligen förstärkts om det positivt laddade chansbe-
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greppet också förekommit i texterna. I PPM:s texter finns en tydlig intention 
att risk ska uppfattas som ett neutralt begrepp. 

Riskbegreppets användning i PPM-texterna bör ses som ett domestice-
rande drag i den individualiserande dimensionen. Detta kan exemplifieras 
med att risk förekommer som ständig tematisk utgångspunkt i texternas in-
struerande avsnitt för val av fonder. Vid tiden för det första valet 2000 prio-
riterades t.ex. att läsarmålgruppen skulle göra ett aktivt fondval. Läsaren 
kunde ta hjälp av en fyrstegsmodell för fondval där ett metodbaserat test för 
fördelning mellan aktier och räntefonder ingick. Läsaren uppmanades att 
tycka om risk och även känna efter hur hon eller han skulle reagera inför t.ex. 
ett börsfall i en av testets frågor. 

Fokuset på risk bör alltså ses som en domesticerande faktor genom PPM:s 
bruk av risk som ett tydligt och genomgående tema i texterna. Behovet av att 
utbilda och instruera läsaren om den finansekonomiska definitionen av risk-
begreppet framstår som särskilt viktigt och centralt. Det är också ett starkt 
domesticerande drag. Dessutom finns ett relaterat domesticeringsdrag i den 
tydliga framställningen att läsaren själv ska hantera risk i fondvalssituationen 
där avsändarperspektivet präglas av informalitet och individinriktning. 

PPM:s hjälpfunktion kring riskhantering blir dock allt otydligare och sva-
gare under åren. I PPM:s texter från 2003–2004 (samt tidigare) är läsarens 
riskhantering fortfarande central som utgångspunkt men tillsammans med en 
ökad betoning på läsarens upplevda grad av engagemang. Den pedagogiskt 
framställda fördelningsmetoden, som underbyggs av bankers och försäk-
ringsbolags användning, har i de senaste årens publikationer kommit i skym-
undan genom införandet av det mer formella beslutsstödet för fondportföljs-
sammansättning. På så sätt har den individuella kopplingen till fondvalet för-
skjutits från läsarens känsla för risk till graden av läsarens engagemang. 
Domesticering genom att texttematiskt framställa riskbedömning som ett per-
sonligt verktyg för läsarens fondval är inte lika framträdande 2006 som det 
var 2000 även om den egna riskbedömningen fortfarande har en viktig roll i 
fondvalet. 

Det egna ansvaret framstår också som ett drag av domesticering inom di-
mensionen individualisering. Som texttema är det dock inte lika genomgå-
ende som risk är. Däremot är det tydligt relaterat till det direkta läsartilltalet 
och till läsaren som individ. Att själv välja fonder och ta ansvar för den 
framtida premiepensionen framställs som en möjlighet – du får själv välja 
fonder – men också som en utlokalisering av ansvar för den egna framtida 
tryggheten från staten till individen med marknaden som arena för båda: 
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Det går inte att förutsäga hur fonder kommer att utvecklas i framtiden. Att en 
fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den gör det i framtiden. 
Fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får till-
baka det belopp du satt in. (Fondkatalogen 2003) 

 
Utlokaliseringen av ansvar för den egna tryggheten är dock betydligt försik-
tigare uttryckt som tema än vad risk är i texterna från PPM:s första år. Det 
egna ansvaret representeras dock av betoningen på läsarens engagemang som 
lyfts fram som texttema i Fondkatalogen från 2003 och framåt tillsammans 
med hjälpbroschyrer och andra informerande texter. 
 
 
 
9.3. Texternas interpersonella aspekt 
 
Sammanfattningen av domesticerande drag i den interpersonella textaspekten 
handlar främst om hur samspelet mellan avsändare och läsare skapas. Det rör 
vem som syns i texterna samt hur textens deltagare – både avsändare och lä-
sare – framställs. Två övergripande drag som förekommer i båda text-
grupperna kan särskilt relateras till domesticering. Det första är det genomgå-
ende direkta läsartilltalet med pronomenet du som är tydligt framträdande i 
både reklam- och PPM-texterna. Det andra draget med koppling till domesti-
cering är det normsamspel som sker i förhållande till olika röster och röst-
lägen i texterna. Detta yttrar sig dock på olika sätt i de båda textgrupperna. 

Hur relationerna mellan avsändare och den tänkta läsaren skapas är kanske 
reklamens viktigaste medel i att nå syftet att väcka intresse för pensions-
sparande i fonder. Till detta hör antagandet om reklamens röst (se Rahm 
2006) som en operationalisering av reklamens förenande syfte att väcka in-
tresse. I reklammaterialet märks t.ex. hur relationsskapande strategier kom-
mer till uttryck genom olika typer av exempel för läsarigenkänning. Sådana 
exempel används bl.a. också för att otydliggöra gränser mellan den privata 
och professionella domänen. 

I PPM-materialet knyts läsarens och avsändarens röster och röstlägen till 
de funktioner texterna ska uppfylla och även till de skiftande målen för de år 
som premiepensionssystemet existerat. Hit hör hur myndighetstexterna fram-
ställer läsarens eget ansvar för den framtida pensionen samt hur denne ska 
hantera riskbedömningen vid val av fonder i systemet. 
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9.3.1. Hos PPM är läsaren du och det är din pension 
 
Det genomgående allmänna läsartilltalet i alla PPM:s publikationer är direkt 
och sker med pronomenet du. De undantag som görs är visst kollektivt tilltal 
i ärenden som rör en särskild grupp, t.ex. sammanboende, makar, pensionärer 
eller föräldrar. I sådana undantagsfall kan kollektivt ni användas tillsammans 
med aktuella omtalsformer. I övrigt är du det helt etablerade tilltalssättet (se 
även Ohlsson 2005). Både personliga och possessiva pronomen i andra per-
son hör till de absolut vanligaste enskilda orden i det urval av PPM-publika-
tioner som jag samlat i en enkel korpus.1 Det framgår också att du är det allra 
vanligaste ordet i det PPM-material som ingår i korpusen. I tabellen nedan 
visas dessa pronomens frekvensförekomst i materialet i jämförelse med pro-
nomenförekomsten i textmaterial från Språkbanken vid Göteborgs universi-
tet. 
 
TABELL 3.  Pronomenförekomst per 1 000 ord i resp. korpus 
 
Korpus du dig (dej) din ditt dina 
Korpus PPM 
(43 894 ord) 

32,7 3,4 7,7 3,3 2,44 

Press 95 
(6 769 649 ord) 

  0,6 0,1 0,1 0,03 0,02 

SvD 00 
(13 131 043 ord) 

  0,8 0,1 0,08 0,04 0,03 

Bonniers romaner II 
(3 715 690 ord) 

  5 1,4 0,4 0,2 0,1 

 
Bruket av du är alltså ett dominerande textmönster i PPM:s texter och som 
domesticerande drag kan det direkta läsartilltalet ses på två sätt. För det första 
är PPM:s informella tilltal i linje med utvecklingen av svenskt offentligt 
språk sedan 1960-talet där undvikande av direkt tilltal eller distanserande di-
rekta tilltalsformer helt ersatts av tidigare vardagliga tilltalsformer från pri-
vatspråkets domän. Olle Josephson (2005:89f) ser detta som en typisk ten-
dens i politikens och medias språkbruk för både tal och skrift. Även om un-
dersökningar om de senaste 20 årens textbaserade samhällsinformation till 
stor del saknas verkar det informaliserade språkbruket från undersökningar 
av 1970- och 80-talens offentliga språkbruk (se främst Mårtensson 1987) ha 
                                         
1  De publikationer som ingår i korpusen redovisas i bilaga 4.  
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blivit ett etablerat mönster i PPM:s texter. På så sätt är bruket av du i sig inte 
ett tecken på domesticering eftersom du i samhällsinformerande texter idag 
inte indikerar informalitet på samma sätt som det gjorde för drygt 30 år se-
dan. De extremt höga förekomsterna av direkt läsartilltal med du är ändå slå-
ende i jämförelse med andra samtida texter. Frekvensen av du-förekomst är 
cirka 50 gånger högre i PPM-materialet än i t.ex. presstexter från senare år. 

Det andra sättet att se på det flitiga bruket av direkt tilltal med du i PPM:s 
texter är i förhållande till domesticeringens individuella dimension. Bruket av 
du-tilltal och även förekomsten av övriga andra persons pronomen står i 
kontrast till avsaknaden av andra tilltals- och omtalsformer samt kollektivt 
tilltal. Det direkta tilltalet är det vanligaste textmönstret i PPM:s publikatio-
ner och är en tydlig indikation på förhållandet mellan avsändare och tänkt 
läsare där varje läsare gör egna val och inte ses som en del i ett kollektiv. 
Högfrekvent bruk av du-tilltal bör därför ses som ett individualiserande drag 
där syftet att påverka läsaren till att agera inom premiepensionssystemet in-
verkar. Som individualiserande drag är detta i sin tur är ett exempel på do-
mesticering genom att premiepensionen i första hand görs till en individuell 
angelägenhet. Du-tilltalet samverkar med ämnesval som hantering av risk 
och det egna ansvaret som strategi för att förankra premiepensionen hos lä-
saren. 
 
 
 
9.3.2. Exempel att känna igen sig i som reklamläsare 
 
Att erbjuda reklammottagaren en berättelse eller handling och på så sätt för-
medla ett budskap är en vedertagen reklameffekt som kan realiseras på skilda 
sätt i olika typer av reklambärare (se t.ex. Cook 2001:171f). I de undersökta 
reklambroschyrerna används olika exempel på människor och grupper som 
just identifikationsskapare. Från domesticeringsperspektivet är intentionen 
bakom exempelbruket intressant. Behovet av att visa hur pensionssparande 
kan gå till och hur banken erbjuder särskilda fondprodukter är ett sätt att pla-
cera fondsparandet i en vardaglig kontext: 
 

Marie ser hur hennes mamma som nyss blivit pensionär, får vända på slan-
tarna. Hon vill inte råka ut för samma sak. Maken Erik pensionssparar 400:- 
sedan tidigare men Marie känner att hon också vill ha ett eget sparande. Hon 
bestämmer sig för att spara 500:- i individuellt pensionssparande. Eftersom 
hon är ung väljer hon NB Spektra, en aktiefond som placerar över hela värl-
den. (Nordbanken, Pensionsspara i Nordbanken, 1995) 
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På så sätt är det ett exempel på normsamspel där finansmarknadens röst ge-
nom banken möter läsarexemplens tysta (och avsändarkonstruerade) röster. 

Exemplen kan vara mer eller mindre riktade till olika grupper där indel-
ning efter kön och ålder framstår som de vanligaste strategierna. Åldersindel-
ningen är tydligast i Handelsbankens broschyr med temat generationsfonder. 
Där kombineras också argumentation om varför läsaren ska börja pensions-
spara med de anpassade ålderspaketen som den överordnade strategin. De-
taljerad fondinformation med tonvikt på finansfakta förekommer också men 
blir underordnad. 

Könsindelade exempel i materialet bygger ofta på stereotyper. De detalje-
rade exemplen i Nordbanksbroschyren framställer t.ex. män som mer eko-
nomiskt intresserade och kunniga medan kvinnor fattar beslut om pensions-
sparande med hela familjen som bakgrund. Exemplen verkar också till viss 
del vara inriktade mot läsare med ekonomisk medvetenhet och krav på eko-
nomisk standard: 
 

Per har ett bra och välbetalt jobb och har tidigare inte funderat särskilt mycket 
på pensionen. Nu har han emellertid upptäckt att han får svårt att hålla sin 
ekonomiska standard efter pensioneringen. (Nordbanken, Pensionsspara i 
Nordbanken, 1995) 
 
[...] Varför skulle du plötsligt bli en blid och gungstolsgungande liten sago-
mormor om du i hela ditt liv varit en modern, självständig (och troligen dub-
belarbetande) yrkeskvinna fram till pensionen? [...] (SE-Banken, När du är 
gammal kommer du fortfarande att vara lika ung som förr, 1998) 

 
Att förankra pensionssparande i vardagen genom konstruerade exempel där 
människors situation beskrivs förekommer i alla undersökta publikationer. 
Det bör ses som ett domesticerande drag som bygger på identifikation. Det 
visar också hur vardagens och finansmarknadens domäner möts i texterna. 
 
 
 
9.3.3. Reklamens gränser mellan privat och  
 professionellt 
 
Som en del i reklamens intention att väcka intresse för pensionssparande i 
fonder finns också en strategi att avdramatisera det finansiella fältet. Det görs 
möjligt genom ovanstående strategier kring temaval och relationsskapande 
mellan avsändare och tänkt läsare. Ett tydligt exempel på sådan avdramatise-
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ring sker också i brevet från AMF Pension där avsändarjaget växlar mellan 
den medkännande vännens röst och expertrollens röst. 

Det relativt begränsade fokuset på fondernas utformning och innehåll till-
sammans med det detaljerade finanstemats underordning bidrar också till att 
dämpa skillnader mellan den tänkta läsarens vardagsvärld och finansekono-
mins professionella fält. I materialets traditionellt utformade reklambroschy-
rer är just den tematiska underordningen och avsaknaden av detaljerad argu-
mentation kring t.ex. fonders positiva utveckling typisk. Aktiemarknaden kan 
framställas som bästa valet av sparform historiskt tillsammans med illustra-
tioner av fondutveckling i framtiden (se även nästa avsnitt 9.4 nedan). Av-
sändarna undviker dock ingående information om t.ex. fondernas placer-
ingsinriktningar och paketlösningars portföljutformning. Detsamma gäller 
avgifter och kostnader för sparandet som inte står i centrum på något sätt i 
broschyrmaterialet. Istället står pensionssparande i fonder i klar relation till 
läsarens vardag och framställs inte som särskilt avancerat, svårt eller kompli-
cerat. 
 
 
 
9.3.4. Röster och roller i PPM-texterna 
 
I PPM:s publikationer finns flera exempel på flerstämmighet och normsam-
spel även om ingen samlad presentation av sådan analys görs i de exemplifi-
erande avsnitten. Ett skäl till det är att röstlägen oftast är tätt förknippade 
med teman och argument inom PPM-texternas funktioner. Röstanvändning 
som exempel på domesticering kan, när det gäller avsändaren PPM:s roller, 
främst förknippas med legitimering medan den tänkta läsarens roller i huvud-
sak ska relateras till ovan nämnda individualiseringsdimension. 

PPM:s rollrepertoar som avsändare avspeglas alltså i de tre övergripande 
funktioner som kan identifieras där myndigheten ska 1) informera om pre-
miepensionen och 2) om enskilda fonder samt 3) utbilda och instruera männi-
skor i att aktivt välja fonder (se t.ex. avsnitt 8.2). I det avseendet avviker inte 
PPM från röstbruk som är knutet till myndighetens roll och samhällsin-
formationens uppdragsstyrda syfte. De informerande och förklarande rös-
terna dominerar i texterna och det behöver i sig inte vara något exempel på 
domesticering utan är snarast i linje med hur svensk samhällsinformation ut-
vecklats sedan 1970-talet (se exempel nedan):  
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Avgifterna till din allmänna pension ger dig pensionsrätter som sätts in på dina 
pensionskonton, ett för inkomstpensionen och ett för premiepensionen. Hur 
mycket pengar du har på dina pensionskonton kan du se i det orange kuvertet. 
Där finns också en prognos som visar hur mycket du kan förvänta dig att få i 
allmän pension när du blir pensionär. Det orange kuvertet får du i brevlådan 
varje år. (Fondkatalogen 2006) 

 
Det finns en möjlighet att se domesticering som en potentiellt viktig del i 
samhällsinformationens utveckling under de senaste 30 åren. Informalisering 
och det allt mindre formella offentliga språket har då fungerat som en förut-
sättning för den utvecklingen. Men för att uttala sig om den frågan krävs yt-
terligare forskning om både nutida samhällsinformerande texter och texter 
från längre tillbaka i tiden. 

Samhällsinformationens förklarande avsändarröst är viktig för att ge det 
stora flertalet av PPM-publikationerna2 deras struktur tillsammans med de tre 
övergripande funktionerna men rösten kan inte ses som särskilt domestice-
rande genom t.ex. den informaliserande röstrollen eller det direkta tilltalet. 
Snarast är den, precis som bruket av direkt läsartilltal med du, troligen typisk 
för samhällsinformation som samtida genre. Istället kan den samhällsinfor-
merande avsändarrösten från PPM ses som domesticerande genom intentio-
nen att informera och utbilda om hur fondsparande går till inom ramen för 
det statliga pensionssystemet. Dessutom sker detta både som ren serviceför-
medling av faktabaserad information som rör den enskilde och som försök att 
utbilda, påverka och övertyga läsaren om att agera inom premiepensionssy-
stemet. 

PPM:s rådande avsändarröst är distanserad från den detaljerade fondin-
formationen genom formeringen av de reglerade fondförvaltarrösterna i 
Fondkatalogen (se avsnitt 8.6). PPM:s förklarande röst blir överordnad de 
många företagens röster. Myndigheten markerar sin administrerande och 
kontrollerande roll genom bruket av garderande information som ackompan-
jerar de textutrymmen som frigörs för marknadens röster. Företagens röster 
är på så sätt domesticerade av PPM men används inte domesticerande genom 
t.ex. särskilt informellt språkbruk eller en gemensamt använd vardaglig ton. 
Istället använder förvaltarföretagen mer eller mindre fackspråk och företags- 
och fondpresentationernas innehållsmässiga fokus är snarast på företagens 
trovärdighet genom kompetens och erfarenhet. Att PPM ”tämjer” företagens 
röster och kontrollerar dem kan dock ses som ett domesticerande drag i linje 
med diskussionen ovan om intention och behovet av att informera samt ut-

                                         
2  Ovan nämnda broschyr riktad till unga förstagångsväljare är ett undantag (avsnitt 8.7). 
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bilda om fondsparande. Dessutom bidrar PPM till att legitimera företagen 
och deras fonder genom att de omfattas av det statliga pensionssystemet  

PPM:s instruerande avsändarröst som bl.a. kommer i bruk i de modeller 
för fondval som används är dock närmare relaterad till domesticering och le-
gitimering av fondvalet än den presenterande rösten (se avsnitt 8.4.2 och 
8.4.4). Den instruerande rösten kommer till användning för att förmedla bud-
skapet om läsarens behov av riskhantering och i betoningen av läsarens eget 
ansvar för den framtida pensionsutvecklingen: 
 

Börja med att fråga dig själv vad du tycker om risk. Hur reagerar du när ditt 
sparande ökar eller minskar i värde? Vissa personer tycker att förändringar är 
spännande, andra sparar på lång sikt och bryr sig inte om vad som händer un-
der en viss dag. Det finns också de som undviker risk eftersom de inte vill ris-
kera att värdet på deras sparande ska minska. (Fondkatalogen 2003) 

 
Exemplet ovan är hämtat från den stegvisa modell som med vissa modifie-
ringar används i PPM:s instruerande textavsnitt från 2000 till 2004. Avsän-
daren PPM:s röst är inte förklarande utan snarast resonerande med läsaren 
om dennes förhållande till risk. Genom att använda ett resonemang om olika 
personers inställning till risk ger rösten den tänkta läsaren möjlighet att känna 
igen sig. PPM försöker sätta sig in i en tänkt läsares privatsfär. Till privat-
sfären hör också betoningen av det egna ansvaret vilket exemplifieras nedan: 
 

Du har själv ansvaret för din premiepension. Det gäller även om du avstår från 
möjligheten att välja fonder. Om du inte väljer placeras din premiepension i 
Premiesparfonden, som förvaltas av den statliga Sjunde AP-fonden. Premie-
sparfonden är en global aktiefond med en risknivå som liknar många andra 
globala aktiefonder. (Fondkatalogen 2003) 

 
Här saknas resonemanget om vad ansvar kan innebära för olika personer och 
på så sätt faller detta mer in under samhällsinformationens huvudröst med 
tonvikt på att förklara och informera. Sammantaget spelar dock PPM:s val av 
olika avsändarröster – från förklarande och informerande till resonerande – 
roll i legitimeringen av läsarens val av fonder. 

Den läsarröst som märks i PPM-texterna kommer inte till tals själv utan är 
ett resultat av PPM:s idé om läsaren – på så sätt är läsaren tyst. Denne läsare 
omfattas av det svenska pensionssystemet och är alltså delaktig i texterna ge-
nom att höra till den mycket stora gruppen pensionsrättsinnehavare eller 
också som tillhörig en grupp som kan omfattas av särskilda villkor (t.ex. 
ungdomar, äkta makar, studenter eller nyblivna pensionärer). I dessa klient-
roller blir den tänkta läsaren främst synlig som motpart till den struktur-
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skapande avsändarrösten och tilltalas visserligen individuellt med du men 
tillhör också en samlad målgrupp. Men den tysta läsaren kan också ses som 
motpart till den resonerande avsändarrösten i instruktionsavsnitten (se avsnitt 
8.4) där den tänkta läsaren ställs inför möjligheten att vara flera personer med 
olika inställning till nyckelbegreppet risk: 
 

Vissa personer tycker att förändringar är spännande, andra sparar på lång sikt 
och bryr sig inte om vad som händer under en viss dag. Det finns också de 
som undviker risk eftersom de inte vill riskera att värdet på deras sparande ska 
minska. (Fondkatalogen 2003) 

 
Den tänkta läsarens olika tysta röster inför riskbegreppet kan relateras till de 
individualiserande dragen och avsändarstrategierna i PPM:s texter. I denna 
relation finns också element av intimisering och anknytning till vardaglighet 
genom försöket att avdramatisera den instrumentella definitionen av risk som 
ju är ett genomgående inslag i de textavsnitt som hör till PPM:s instruerande 
och utbildande funktion. 
 
 
 
9.4. Den textuella aspekten 
 
Sammanfattningen av hur domesticering kan yttra sig i den textuella aspekten 
är i första hand relaterat till de exempel och drag som tas upp inom ramen för 
de ideationella och interpersonella textaspekterna. Dessa kan – som det också 
visar sig – realiseras på flera olika sätt och på skilda språkliga nivåer. Att se 
den textuella aspekten i förhållande till de övriga textaspekterna ger på så sätt 
en möjlighet att särskilt sätta fokus på samspelet mellan innehåll och olika 
typer av form med hänsyn till domesticerande drag. 

En del av genomgången i den textuella aspekten är graden av språklig 
formalitet och språklig nivå i båda textgrupperna. Både reklamen och PPM-
texterna är generellt språkligt informella med i huvudsak vardagligt språk-
bruk. Ytterligare en aspekt är hur olika textelement som figurer, diagram och 
tabeller används och samspelar med verbaltexten. Samspelet mellan olika 
textelement och en publikations formgivning realiseras bl.a. också genom 
genrelån i reklamen. Slutligen är bruket av bilder och fotografier en del av 
domesticeringen i den textuella aspekten där dessa kan användas som kom-
plement och utvidgning av textens olika budskap. 
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9.4.1. Informellt språk som en plattform för  
 domesticering 
 
Ett genomgående och grundläggande drag i PPM:s publikationer är ett 
okomplicerat och informellt språk. Rent praktiskt yttrar det sig i förekomst av 
enkla meningar, undvikande av fackspråk och en mer verbal än nominal stil 
vilket klart anknyter till arbetet med myndighetsspråkets begriplighet inom 
svensk språkvård under flera decennier (se t.ex. Teleman 2003:52f för en 
översikt). Som nämndes i diskussionen om det direkta du-tilltalet inom ramen 
för den interpersonella textaspekten är inte heller PPM-texternas språk ett 
exempel på domesticering. Det okomplicerade språket måste dock ses som en 
förutsättning för individualiserande språk- och textdrag i de ideationella och 
interpersonella textaspekterna. På så sätt undviker också PPM som myndig-
het att använda fackspråk från den professionella finansvärlden i de instru-
erande och utbildande avsnitten där läsarens uppfattning om risk och eget an-
svar istället är tydligast som teman. I den mån fackspråkliga termer och be-
grepp används är det i beskrivningar av de fyra fondinriktningarna. Tenden-
sen från 2000 till 2006 är att formella beskrivningar av fondtyper minskar 
och att den tänkta läsaren blir allt mer inblandad i inriktningsbeskrivningarna 
genom ökat direkt tilltal och framhävande av läsarens egen riskbedömning. 

Även i materialets reklamtexter från den avreglerade perioden är du-till-
talet till läsaren genomgående och språket har generellt en informell eller 
vardaglig grundton. Utvecklingen av reklamens språk under de senaste 30 
åren liknar på så sätt samhällsinformationens språk. Informellt språk har bli-
vit en självklar utgångspunkt i avhandlingens reklamtexter precis som i 
PPM:s publikationer. Fackspråksbaserade resonemang och ämnen förekom-
mer visserligen i reklamen för pensionssparande i fonder men dessa är tema-
tiskt underordnade reklamens argument för att läsaren ska börja spara (se 
även nedan). Motiveringar som bygger på förändringen av det statliga pen-
sionssystemet som ett hot eller på pensionssparande som en möjlighet för en 
positiv livsstil efter pensionering är i hög grad beroende av att nå läsaren med 
hjälp av ett lättförståeligt och informellt språk. 
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9.4.2. Ett anpassningsbart samspel mellan form och  
 innehåll 
 
Precis som begripligt språk och informell ton fungerar som plattform för do-
mesticerande textfunktioner och textsyften är publikationernas grafiska och 
visuella utformning en förutsättning för funktionsavgränsning och textorgani-
sation. PPM:s publikationer är grafiskt distinkta med genomgående färg-
skalor i bruk av rubriker, paratexter samt som markering för textavsnitt. Detta 
är inte ett domesticerande drag i sig men formgivningen är tänkt att fungera 
som läsguide och hjälp för de oftast linjärt uppbyggda publikationerna. I 
Fondkatalogen följs presentationen av premiepensionen av instruerande och 
utbildande avsnitt för fondval och avslutas med fondtabeller och förvaltarpre-
sentationer. Den tänkta lässtrukturen är avgränsad och viktiga teman, som 
t.ex. den instrumentella riskdefinitionen eller vad fondsparande innebär rent 
praktiskt, presenteras både i löptext och i paratext som textrutor eller utbrutna 
listor. 

Ett tydligt exempel på domesticeringsdrag med hemvist i den textuella 
aspekten i reklammaterialet från den avreglerade perioden är bruket av olika 
genrelån. Det grundläggande syftet med dessa lån att realisera reklamsyftet 
att väcka intresse. Lånen kan också ses i förhållande till hur gränsen mellan 
privat och professionellt eller offentligt görs otydlig. Termen hybridgenre 
täcker hur reklamens funktion kombineras med form- och innehållsmässiga 
drag från andra genrer. Att överhuvudtaget göra genrelån kan sägas höra till 
reklamens strävan efter att nå mottagarens intresse på ständigt nya sätt. De 
tänkbara möjligheterna för att uppnå reklamsyftet blir då många och alla kan 
inte relateras till domesticering. Exemplen från AMF Pension och Sparban-
ken/Robur (avsnitt 7.5.2 och 7.5.3 ovan) visar hur genrelånen erbjuder olika 
uppsättningar av genretypiska drag från brev och tidningar för att uppnå re-
klamsyftet. Att välja just dessa genrer för att skapa hybridgenrer i reklam-
syfte ska dock ses som ett domesticerande drag på främst intentionsnivå. 
Både brev- och tidningsgenren är allmänt namngivna och bekanta genrer för 
de allra flesta vuxna svenskar. På så sätt är de också vardagliga och självklara 
typer av texter. 
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9.4.3. Figurer, tabeller och diagram 
 
Förutom mer genomgående publikationsstrategier som genrelån återfinns 
även ett samspel mellan verbaltext och olika textelement i alla typer av pub-
likationer. I reklamen gäller det t.ex. hur argument för pensionssparande illu-
streras med hjälp av figurer och tabeller. Figurer med illustrationer av fond-
utveckling eller i förekommande fall aktiers utveckling över en längre tid är 
inte framhävda i reklambroschyrerna utan förekommer snarast längst bak i 
publikationerna. De kan därför främst ses som tillhörande den faktabaserade 
argumentation som används. Dessa argument är dock underordnade ovan 
nämnda teman kring läsarens behov av att börja pensionsspara. Faktabase-
rade figurer och tabeller används alltså som effekter i reklamen men utgör 
inte i sig teman eller introduktioner till reklamen, vilket hade varit tänkbart. 
En tolkning är att deras understödjande och underordnade funktioner gör dem 
till del av domesticeringen just genom att de inte framhävs. 

I PPM-materialet är fondtabellerna ett dominerande textelement i Fond-
katalogen över alla år. Tabellerna blandar faktabaserad information i punkt-
form med löpande text samt ger plats för läsarens egna noteringar (åtmin-
stone i de tidiga Fondkatalogerna). På så sätt är fondtabellerna ett slags hy-
bridtext där först och främst flera röster ges plats. Den primära rösten är 
PPM:s där myndigheten avgör vilken information tabellen ska innehålla samt 
ger instruktioner för hur informationen är tänkt att användas. PPM klargör 
t.ex. att tabellerna är till för att hjälpa läsaren att jämföra fonder så att hon 
eller han kan göra ett så bra val som möjligt. PPM väljer också vilka andra 
röster som kan synas i tabellen där fondförvaltarföretagen står bakom siffror, 
fondnamn och fondinformation. Deras löptextbaserade information är till 
formatet helt styrd av PPM som också upprättar riktlinjer för innehållet men 
informationen kommer trots detta från en annan röst än PPM. PPM gör också 
tydligt klart att fondförvaltarinformationens riktighet inte är myndighetens 
ansvar. Den tredje rösten är möjligheten till läsarens egna noteringar där ta-
bellen kan fyllas på med ytterligare information. Om den möjligheten utnytt-
jas blir också tabellen en individuell resurs för läsaren. 

Tabellbruket är ett sätt att ge legitimitet åt premiepensionen som system 
där fondordningen efter placeringsinriktningar ger läsaren möjlighet till 
överblick och jämförelse. Tabellen är alltså tänkt att vara ett verktyg för läsa-
ren och i den funktionen är det värt att notera tabellens alltmer framträdande 
roll i vardagens arbetstexter (se t.ex. Karlsson 2006:131f). PPM har som ut-
gångspunkt att myndigheten och den tänkta läsaren delar förförståelse om 
tabellen som genre. I den förförståelsen ingår att fondtabellerna öppnar för 
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överblickbarhet och kontroll. Fonderna är många men PPM har genom ta-
bellanvändningen delat in dem på ett ändamålsenligt sätt där läsaren får 
chansen att välja mellan små och stora företag och helt olika fonder på 
samma villkor. 

Förutom tabeller är bruket av förklarande och illustrerande figurer över 
pensionssystemet och premiepensionen ett sätt att legitimera pensionssyste-
mets förändring. De omfattar alltid den allmänna (statliga) pensionens delar 
tillsammans med den anställningsberoende tjänstepensionen samt privat pen-
sionssparande. På så sätt legitimerar inte dessa figurer premiepensionen eller 
fondsparande utan snarast bilden av det egna ansvaret där modellen av hela 
pensionen omfattar flera olika sätt att få pension på. 

Andra förekommande figurer är de kurvor som används för att illustrera 
utveckling av t.ex. aktier, aktiefonder och räntebärande finansinstrument som 
obligationer. Sådana figurer är komplement till instruerande och utbildande 
textavsnitt där läsaren står inför fondvalet med utgångspunkt i det personliga 
risktagandet. Kurvfigurer visar också den höga variationen för just aktier och 
är på så sätt en förenkling och generalisering av vad PPM även skriver i text. 
Sådana figurer rymmer precis som fondtabellerna en presupposition att av-
sändare och läsare är införstådda med deras betydelse. De är på så sätt ett ex-
empel på att domesticering av finansmarknad och fondsparande redan ägt 
rum och att den tänkta läsaren är hemtam med marknadsvariation uttryckt i 
figurform. 
 
 
 
9.4.4. Det visuellas betydelse för domesticeringen 
 
De foton och bilder som förekommer i reklam- och PPM-publikationerna 
föreställer övervägande människor där ansikten oftast står i fokus. Reklamen 
innehåller betydligt mer sådant material än PPM:s samhällsinformation där 
den tidningsliknande publikationen riktad till ungdomar är ett undantag.  

Reklamens bruk av foton på människor är exempel på hur strategier för lä-
sarigenkänning får förankring genom att foton och bilder används som kom-
plement till verbaltext. Samspelet mellan fotografier, illustrationer och ver-
baltext kan därför ses som en reklameffekt i syfte att tydliggöra pensions-
sparandets vardagsförankring. De foton som förekommer är övervägande av 
människor som nästan alltid är nöjda eller glada. De används främst för att 
komplettera de personexempel som finns i t.ex. Nordbankens och Handels-
bankens broschyrer och som är mer allmänt förekommande i övrigt material. 
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Foton och bilders domesticerande funktion ligger alltså i att symbolisera det 
vardagliga snarare än det fond- och finansspecifika. 

Istället för lyckliga och vanliga människor som en tänkt läsare kan 
identifiera sig med skulle t.ex. reklammaterialet kunnat ha illustrerats med 
bilder på bankpalats, börsskärmar och mäklare med en telefon i varje öra. 
Aktiemarknaden kan bildsättas på olika sätt. PPM och bankföretagen har 
onekligen valt det vardagliga och välkända. 
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10. Pensionssparandets domesticering 
 
 
 
10.1. Om det avslutande kapitlet 
 
I avhandlingens avslutande kapitel sammanfattar och diskuterar jag redovis-
ningen från resultatkapitlen (kapitel 6, 7, 8 och 9). Det görs med utgångs-
punkt i hur begreppet domesticering används i avhandlingen och från diskus-
sionen om texternas omständigheter. 

En påminnelse från det första kapitlet är här på sin plats – avhandlingens 
övergripande syfte är att undersöka hur texter medverkar i domesticeringen 
av finansprodukter och finanstjänster runt individuellt pensionssparande. Det 
rör alltså fondsparande i privata pensionslösningar hos t.ex. banker samt 
sparande genom den statliga pensionsdelen premiepensionen. När jag här 
diskuterar och beskriver domesticering är det i förhållande till pensions-
sparande i fonder och inte som en generell tendens för samhället i stort. I 
framställningen har domesticering fungerat som en samlande metafor och i 
den betydelsen omfattar domesticering hur fondsparande till pensionen blir 
ofarligt, vardagligt, självklart och oemotsagt som handling. 

Avsnitt 10.2 behandlar domesticeringsbegreppets funktion i avhandlingen. 
Avsnitt 10.3 tar upp domesticeringsbegreppets språkrelaterade sidor där både 
interna och externa språkliga drag står i centrum. Avsnitt 10.4 har texternas 
genrer och deras betydelse som ämne. I det fjärde avsnittet (10.5) diskuterar 
jag texternas gemensamma diskurstillhörighet och även hur textgrupperna på 
olika sätt mobiliserar varandra inom en diskursgemenskap. Slutligen tar jag 
upp domesticeringens betydelse ur ett vidare samhällsperspektiv där både den 
tänkta läsaren och texternas verkliga läsare delvis står i centrum (avsnitt 
10.6). 
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10.2. Domesticering som utgångspunkt och  
 resultat 
 
Domesticering har fungerat som avhandlingens utgångspunkt och röda tråd. 
Begreppet har använts både för inramningen av avhandlingens forsknings-
fråga och i arbetet med att undersöka de utvalda texterna genom närläs-
ningsmetoder. Domesticering har i dessa avseenden setts som en samlande 
metafor för hur fondsparande till pensionen kunnat göras vardagligt och 
självklart snarare än som ett konstruerat analytiskt verktyg eller en modell. 

Som har framgått av kapitel 9 kan domesticering i ovanstående metafo-
riska betydelse komma till uttryck på olika sätt och förekomma inom flera 
textaspekter. Domesticeringsdrag kan t.ex. vara textinterna och tydligt rela-
terade till texternas språkliga utformning men de kan också förekomma på en 
textövergripande nivå. I det senare perspektivet blir då domesticeringens 
skilda uttryck dels beroende av texternas omständigheter som genrer dels 
beroende av texternas avsändarsyften och mål. Det gäller t.ex. finansföreta-
gens behov av att marknadsföra pensionssparande liksom den statliga myn-
digheten PPM:s uppdrag att informera om premiepensionen där målet att på-
verka svenskar med pensionsrätt är en central del. Det senare kan även ses 
som ett politiskt grundat behov av domesticering. Domesticering kan också 
komma till uttryck genom hur verbaltext samspelar med andra typer av text-
element samt i de genomgående ämnen och teman som tas upp i olika publi-
kationer. 

Även om metaforen domesticering har fungerat som röd tråd och samman-
hållande faktor i avhandlingen blir också domesticeringens samlade uttryck 
och representationer i texterna ett resultat i undersökningen av texterna och 
deras kontext. Domesticering ska därför ses både som ett hjälpande förhåll-
ningssätt och som ett avhandlingsresultat. I det senare avseendet kan domes-
ticering dock inte vara en metafor utan är ett prov på faktiskt språk- och text-
bruk i kombination med realiseringen av textavsändarnas behov. Domestice-
ring blir på så sätt en viktig, och i förlängningen omistlig, textuell strategi för 
bank- och försäkringsföretags reklam om fond- och pensionssparande. Det är 
också en central del i PPM:s information till svenskar som omfattas av pre-
miepensionen. Oavsett om reklamen och samhällsinformationen lyckas med 
sina respektive syften använder deras olika avsändare ofta samma men ibland 
olika drag och strategier som har domesticering som en gemensam och för-
enande nämnare. 
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10.3. Domesticeringens språkliga dimension 
 
I linje med resonemanget i ovanstående avsnitt ska domesticering alltså ses 
som ett övergripande avhandlingsresultat. Ur ett mer renodlat språkperspek-
tiv ligger det då nära till hands att jämföra domesticering med liknande fe-
nomen som används för att beskriva svenskans förändring under de senaste 
25–30 åren. Det gäller särskilt informaliseringen och intimiseringen av det 
offentliga språket där den privata sfärens språkbruk och konventioner kom-
mit att användas allt mer i publika sammanhang. Det gäller till exempel hur 
tidigare typiska talspråkskonventioner och talspråksdrag vinner mark i skrift-
språket. Tillsammans med engelskans påverkan på svenskan, internationali-
sering och den nya teknikens möjligheter är en ökande otydlighet i gränsen 
mellan privat och offentlig domän samt mellan tal- och skriftspråk signifikant 
för svenskans förändring sedan 1970-talet (se t.ex. Teleman 2003 och 
Josephson 2005 för sammanfattningar av sådana förändringar i svenskan). 

Domesticering kan och bör ses som ett exempel som gjorts möjligt av flera 
av dessa förändringar. Dessutom markerar det också förändringarnas vidare 
utveckling. Informaliserat språkbruk är en plattform för både företagens 
reklampublikationer och PPM:s samhällsinformerande trycksaker. I båda 
textgrupperna återfinns t.ex. bruket av distinkta avsändarröster som löper ge-
nom en publikation och som tilltalar den tänkta läsaren direkt med det infor-
mellt markerande du. I sammanhanget bör det understrykas att ett sådant du-
tilltal tillsammans med den informaliserade relationen mellan myndighet och 
medborgare idag utgör normalsituationen (se avsnitt 9.3.1). I textgruppernas 
publikationer finns också exempel på hur en tänkt läsare hela tiden agerar 
motpart till avsändarens dominerande röst och där ett närmast samtalslik-
nande samspel mellan de båda existerar. Ett mer komplext exempel är bruket 
av olika röster och rösttonlägen där både reklamens och samhällsinformatio-
nens avsändare kan växla mellan mer professionella eller expertliknande rol-
ler och vardagliga, medkännande roller. Dessa typer av olika textstrategier är 
beroende av informellt tilltal och ett vardagligt språkligt tonläge för att verka 
trovärdiga. Texterna bygger också på en avsaknad av fackspråksdominans 
och av alltför öppet visade asymmetriska förhållanden mellan avsändare och 
tänkt läsare. 

Domesticering av pensionssparande som språkligt fenomen är inte bara en 
produkt men också en del av de generella tendenser som präglat det svenska 
offentliga språkets förändring under de senaste tre decennierna. Det som 
skiljer domesticering från t.ex. informalisering eller popularisering är dock 
det starka och ständigt närvarande inslaget av individualisering. Individtilltal 
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och individfokus i olika typer av exempel är också genomgående centrala 
drag i både reklamen och PPM-texterna samtidigt som ämnesmässig inram-
ning och temaval konsekvent präglas av ett framskjutet och överordnat indi-
vidperspektiv. Just individualisering har som nämnts ovan bl.a. lyfts fram av 
Olle Josephson som en tendens i nutida svensk språkförändring, inte minst i 
medias och det offentligas texter (Josephson 2005:97f). I denna individuali-
seringstendens ligger fokus ofta på kända personer från olika samhällsområ-
den, särskilt i media, men individualiseringen ger också utrymme för ”van-
liga människor” som får komma till tals och t.ex. illustrera nyheter. Den nu-
varande bloggtrenden på Internet där många människor berättar helt öppet 
om sin vardag för alla som vill läsa är också ett exempel på hur denna indivi-
dualiseringtendens kan yttra sig i dagens samhälle. 

Genomslaget för informellt språkbruk i offentliga sammanhang, t.ex. i 
samhällsformation, är en av de viktigaste förändringarna i svenskan under de 
senaste decennierna. Men idag är förekomsten av direkt du-tilltal i texter eller 
ett enklare myndighetsspråk inte längre exempel på språkförändring. Infor-
malisering ska ses som en dörröppnare för domesticering men det är viktigt 
att understryka att informalisering är ett bredare och större fenomen än vad 
domesticering är. Domesticering ska heller inte ses som en språkförändring i 
svenskan utan snarast som en alltmer utnyttjad uppsättning textuella strate-
gier som gäller införandet av nya främmande ämnen där informalisering är en 
del tillsammans med individualisering. 

Det är i sammanhanget viktigt att understryka vikten av informalisering 
och individualisering i kombination som förutsättning för domesticering. 
Utan denna kombination är det lätt att förväxla domesticeringsstrategier och 
domesticeringsdrag med t.ex. popularisering inom marknadsföring som ver-
kar vara ett mindre komplext fenomen från ett språkligt perspektiv. Populari-
sering i reklamen handlar ofta mer om att framställa en vara, en tjänst eller ett 
budskap i entydigt positiv dager men inbegriper inte domesticeringens an-
språk på en tänkt mottagares (läsarens i det här fallet) acceptans och person-
liga anpassning. 

Att pensionssparande i fonder blir en självklar och oemotsagd del i svens-
kars vardag underlättas om samma process redan ägt rum för ett brett och 
allmänt generellt sparande i fonder. Ett sådant genomslag verkar också ske 
samtidigt med att pensionssparande görs möjligt genom ändrad lagstiftning 
under 1990-talet. Till viss del berör avregleringen av finansmarknaden både 
pensions- och fondsparandets stora genomslag i Sverige vilket är en förklar-
ing. Men det finns också en förhistoria genom fondsparandets intåg i svens-
kars privatekonomi som jag tar upp i kapitel 6. I reklamen för aktiefonder 
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från det svenska fondsparandets pionjärtid under 1960-talet återfinns samma 
kombination av för tiden anpassad informalitet, vardaglig inramning och in-
dividfokusering som i reklammaterialet för pensionssparande i fonder från 
det avreglerade 1990-talet. Detta är inte lika tydligt under fondsparandets re-
glerade mellanperiod under 1980-talet. Informella drag förekommer visserli-
gen även då men individfokus sätts åt sidan för fondsparandets koppling till 
skatteavdrag och mer traditionell sparargumentation. Åsidosättandet i perio-
dens reklam gäller särskilt den enskildes möjligheter att dra nytta av börsens 
uppgång och aktiers tillväxt. Däremot är för mellanperioden typiska termer 
som Allemansfond och Allemansspar goda exempel på domesticering där or-
dens innebörd öppet visar att dessa fondprodukter är till för alla och inte en-
bart för eliten. 

Domesticering som fenomen verkar alltså ha en språk- eller textintern sida 
där språkligt informella drag och ett tydligt individfokus hör till det centrala. 
Men domesticering bör inte ses som en generell förändring i svenskan under 
perioden på samma sätt som t.ex. informalisering är. Snarare är domestice-
ring mer relaterat till de studerade texternas syften och funktioner samt till de 
traditioner som svensk reklam och samhällsinformation är delar av. Då blir 
de språkliga och syftesbundna delarna av domesticering också knutna till 
samhällsföreteelser som lagstiftning, politiska beslut och ekonomiska ram-
verk. Under kombinationen av 1980-talets hårt reglerade fondmarknad och 
tid av högt skattetryck verkar det inte ha funnits något utrymme för att i för-
sta hand argumentera för fondsparande utifrån individens möjlighet att spara 
pengar med basen i tillväxt i aktier. Man kan se detta som att dimensionerna 
informalisering och individualisering inte var tillräckligt nära varandra under 
denna period och domesticering inte framstod som en lämplig strategi i 
marknadsföringen för den tidens fondreklam. 

Intressant nog tycks de yttre förutsättningarna under 1960-talet och 1990-
talet i viss mån ha liknat varandra. Den rådande lagstiftningen har tillåtit 
fondsparande, den allmänna konjunkturen har ofta varit i (positiv) förändring 
och människors privatekonomi har kunnat påverkas av detta. Det har då 
också bäddat för samma typ av domesticeringsstrategier i respektive periods 
marknadsföring av fondsparande, dock med skillnader i framställningen be-
roende på respektive tidsperiods kontext. PPM:s samhällsinformation om 
fondsparande till pensionen har ingen föregångare under t.ex. 1960-talet men 
det är noterbart att de rent språkliga och textinterna dimensionerna i PPM-
texterna har flera likheter med dem som förekommer i reklamen under 1990-
talet. 
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10.4. Texternas betydelse för domesticeringen 
 och tvärtom 
 
Ur de renodlat språkliga och intratextuella perspektiven går det att dela upp 
domesticering av pensionssparande i fonder i flera kategorier. Det verkar 
t.ex. stå klart att olika språkliga dimensioner som informalisering och indivi-
dualisering är särskilt viktiga delar i domesticeringen och dessa delar påver-
kar följaktligen hur domesticering kan realiseras i olika texter. Domesticering 
verkar ske på en glidande skala från ord- till textnivå. I framställningen ovan 
har jag försökt framhäva de språkliga och intratextuella dragens täta samband 
med texternas funktioner, syften och mål. I detta perspektiv framstår också 
texternas genrer och diskurstillhörighet som viktiga delar i hur texterna spelar 
en domesticerande roll. 

De båda genrernas texter är delvis styrda av externa ramverk som lagstift-
ning, branschreglering och myndighetsuppdrag. Det kan ses som en följd av 
att reklam och samhällsinformation är namngivna och accepterade som all-
männa genrer och att de är viktiga verktyg för sina användare. Det betyder 
också att de aktuella texterna ingår i längre textkedjor som påverkar läsarnas 
förförståelse och uppfattning om genrerna. Detta har med stor sannolikhet 
också bidragit till hur avsändarna anpassat sina texter efter genrernas impli-
cita omständigheter som jag tar upp under rubriken funktion och tradition i 
kapitel 4. För PPM:s texter kan denna genreanpassning visa sig i samhälls-
informationens krav på att de informerande texterna ska anpassas till alla lä-
sare i målgruppen. Utbildningen om fondsparande måste ske på ett pedago-
giskt sätt – därav bruket av modeller i flera steg – och där den förväntade 
omhändertagande svenska myndighetsrollen också måste beredas plats. 
Reklamens tydliga samstämmighet i bruket av domesticeringsstrategier och 
domesticeringsdrag, oavsett företag, vittnar också om en gemensam genrean-
passning utifrån hur dessa marknadsföringstexter utvecklats. 

När det gäller det senare reklammaterialet som redovisas i kapitel 7 är de 
förekommande domesticeringsdragen och domesticeringsstrategierna förvån-
ansvärt likartade hos de företag som ingår i undersökningen. Det textmaterial 
jag närläst kommer trots allt från fem olika företag som är konkurrenter på 
samma marknad. De domesticeringsdrag som jag tar upp i avsnitt 10.3 ovan 
är tydligt representerade i alla utvalda publikationer även om respektive pub-
likation kan ha en varierande helhetsinramning – t.ex. som broschyr upp-
byggd av personexempel, som ett personligt brev eller som tidskrift. Domes-
ticering kan därför ses som mer genretypiskt för reklam om pensionssparande 
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i fonder än vad t.ex. rent formmässiga drag eller förekomst av särskilt fack-
språk om fonddetaljer är. De dimensioner och strategier som utgör domesti-
ceringens kärna har också bidragit till att skapa en närmast normativ sub-
genre för hur denna typ av reklam ska utformas om den ska anses som lyckad 
under den undersökta perioden. Detta säger också något om reklam som 
genre i stort där det med stor tydlighet framgår att reklamens texter är hetero-
gena och mycket beroende av det reklamsyfte de ska uppfylla. Under de år 
som pensionssparande i fonder varit möjligt i Sverige har de marknadsfö-
rande företagens branschorganisation utvecklat relativt detaljerade och bin-
dande direktiv och regler för hur deras reklam får utformas och för vad den 
kan innehålla. En första version kom 2001 och de nu gällande riktlinjerna 
härstammar från 2004 (Fondbolagens förening 2004b). Dessa riktlinjer bidrar 
säkerligen till att stabilisera denna subgenre och indirekt då även domestice-
ring som prefererad strategi. I reklamens genreanpassning vittnar även 
branschorganisationens riktlinjer om ett undvikande av aggressiv reklam där 
konkurrenter och deras produkter inte får ringaktas. Fonder får t.ex. inte be-
skrivas som ”bästa fond” eller liknande. Räkneexempel och andra finansiella 
detaljer måste framställas balanserat och med försiktighet (se även avsnitt 3.4 
ovan). Domesticeringens ”mjuka” strategier med betoningen på den tänkta 
läsarens behov och situation gynnas säkert av dessa regleringar. 

Domesticering har en tydlig plats i PPM:s texter liksom i reklamtexterna. 
Till exempel är domesticering en genomgående strategi i PPM:s texter om 
premiepensionen och precis som i motsvarande reklamtexter bygger detta på 
drag från de ovan nämnda dimensionerna informalisering och individualise-
ring. Förutom informalisering och individualisering präglas PPM:s texter 
också av försök till att legitimera premiepensionen även om denna dimension 
inte är lika framträdande som de övriga. Inom den legitimerande dimensio-
nen ryms både argument för det nya pensionssystemet och syftet att utbilda 
läsaren i att välja fonder. Med denna samlade bild av hur domesticering yttrar 
sig i PPM:s texter står det klart att myndighetens användning av domestice-
ring också påverkar dess texter och deras genre. Det sker främst genom att 
myndighetens uppdrag operationaliseras i de olika funktioner PPM-texterna 
ska uppfylla. Att övertyga läsaren om att välja fonder och att utbilda henne 
eller honom om det nya pensionssystemet – och om fondmarknaden – är 
myndighetsmål som genomgående präglas av domesticering när de ska reali-
seras i texterna men som skulle kunna ha realiserats på andra sätt. Genom att 
dessa mål dock blir genomgående representerade genom domesticering i 
texterna blir detta också typiskt för den subgenre som PPM:s samhällsinfor-
mation utgör. 
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PPM:s texter och deras genre skiljer sig från den undersökta reklamen. 
Samhällsinformation utgår från en i grunden mer komplex uppgift än vad re-
klamen gör genom att krav ställs på att informationsservice och attitydpåver-
kan vanligen ska samverka. PPM:s myndighetsuppdrag var vid starten för det 
nya pensionssystemet också nytt och oprövat. PPM-texternas explicita pre-
misser kan dessutom ses som mer begränsande eller rentav stelbenta i jäm-
förelse med reklamens liknande ramverk. De senare har dessutom vuxit fram 
som en förhandlad standard över de år som denna typ av reklam varit möjlig. 
PPM:s direktiv och uppdrag fastställs av politiker och kan förändras årligen 
vilket också skett. PPM:s texter om premiepensionssystemet utgör en egen 
subgenre inom den större genren samhällsinformation vilket kan jämföras 
med hur reklamen för pensionssparande är en del i den större reklamgenren. 
Subgenren för PPM:s texter verkar dock inte i första hand göras stabil genom 
domesticeringsdrag vilket är fallet i reklamens motsvarande subgenre.  

Sammantaget är domesticeringen inte fullt lika framträdande i samhälls-
informationen som den är i reklamen. Det är också osäkert om domesticering 
bidrar till att i längden skapa en stabil subgenre för myndighetstexter av detta 
slag. Det finns andra funktioner och traditioner som troligen verkar mer sta-
biliserande för PPM:s texter. Dit hör den långa svenska traditionen av just 
offentliga texter och samhällsinformation samt den politiska demokratiska 
processen. Min osäkerhet kan delvis motiveras med att det saknas studier av 
liknande samhällsinformationstexter att jämföra med. Det är dock viktigt att 
understryka domesticeringsmetaforens inslag av att något främmande görs 
hemtamt och vardagligt. I avhandlingens exempel utgörs detta främmande av 
finansmarknadens intåg i hemmen genom PPM:s texter och bankreklamen. 

En statlig myndighet som fungerar som direkt mellanhand och organise-
rande faktor mellan en dynamisk kommersiell marknad och de enskilda med-
borgarna existerar ännu inte för andra liknande områden som t.ex. socialför-
säkringssystemet. Däremot saknas inte nyligen avreglerade områden som ti-
digare varit under statlig eller kommunal kontroll. Dit hör bl.a. elförsörjning, 
järnvägssystemet och skolutbildning. Där får medborgaren generellt göra sina 
eventuella val själv utan direkt hjälp och styrning av det slag som PPM er-
bjuder när det gäller premiepensionen. Att undersöka texter från dessa fält ur 
ett domesticeringsperspektiv framstår därför som ett möjligt område för yt-
terligare forskning.  
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10.5. Texterna bär på idéer och värderingar 
 
Det står klart att domesticering inbegriper samma typer av drag och strategier 
i företagens reklam och i PPM:s texter och domesticering framstår därmed 
som en viktig del i båda textgruppernas genrer. Domesticering har också be-
tydelse för hur dessa subgenrer görs distinkta och stabila inom de större 
genrerna reklam och samhällsinformation. Sett som ett språkligt fenomen 
(och ett avhandlingsresultat) kan domesticering då användas som utgångs-
punkt för att undersöka hur sakprosatexter används utifrån genretillhörighet 
av olika avsändare. Ur dessa perspektiv är den enskilda textens påverkan på 
dess genre och tvärtom en central aspekt. 

Avhandlingens två textgrupper förenas också genom sin diskurstillhörighet 
– pensionssparande i fonder. De delar många gemensamma drag från den 
diskursen, t.ex. argument om fördelen med att spara i fonder på en kommer-
siell marknad, det genomgående individuella perspektivet och förvissningen 
om att framtidens svenska pensionärstillvaro kommer att skilja sig från går-
dagens. Det verkar också finnas en samstämmighet om vilka som kan delta i 
diskursen. Banker och försäkringsbolag, ”marknaden”, det statliga pensions-
systemet och den enskilde läsaren är de viktigaste deltagarna i både rekla-
mens och PPM:s texter. På så sätt är domesticering en förenande faktor även 
inom den aktuella diskursen där ovan nämnda dimensioner informalisering 
och individualisering spelar viktiga roller tillsammans med textavsändarnas 
skilda behov av att legitimera pensionssparandet. Domesticering hjälper till 
att skapa och stabilisera en diskurs om det svenska pensionssparandet i fon-
der. 

Även om en diskursgemenskap kring pensionssparande i fonder tycks råda 
under 1990-talet och de senaste åren, bidrar de olika behoven av legitimering 
också till en möjlig konflikt mellan textgruppernas avsändare. Som visats 
ovan är det nya statliga pensionssystemet i reklamens texter oftast framställt 
som en förändring och ett hot mot den tänkta läsarens pensionärsframtid. I 
reklamtexterna för det privata pensionssparandet i fonder görs heller ingen 
positiv markering för att de ingår i en gemenskap med t.ex. PPM:s texter trots 
att de delar en viktig ingrediens – nyttan av att pensionsspara i kommersiella 
fonder. Visserligen mobiliseras PPM och premiepensionen i reklamens texter 
men då främst som delar i påståendet om att det fallerande statliga pensions-
systemet inte kommer att räcka till för den enskilde. I PPM:s texter före-
kommer inga liknande negativa referenser till ett privat pensionssparande. 
Istället understryks snarast diskursgemenskapen med kommersiella diskurs-
deltagare från utgångspunkten i fondsparande som fenomen. Banker och för-
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säkringsbolag får den positiva rollen som experter på den privata fondmark-
naden. De får också komma till tals i PPM:s publikationer även om det sker 
genreanpassat, reglerat och lydande under myndighetens krav på objektivitet. 

Privat pensionssparande förekommer också i PPM:s illustrerande modeller 
över det statliga pensionssystemet samt av andra pensionstyper som avtals- 
eller tjänstepension (se t.ex. avsnitt 8.3.4). I dessa modeller förekommer all-
tid den privata pensionsdelen överst vilket gör att den kan tolkas som ett 
slags extrapension eller som grädden på moset. Tillsammans med andra icke-
statliga pensionsformer bildar dock den allmänna pensionen en helhet. Detta 
kan ses som ett stärkande av diskursgemenskapen mellan statligt och privat 
pensionssparande från PPM:s sida. Denna typ av helhetsbild och försök till 
att på ett positivt sätt länka samman den allmänna pensionen med andra pen-
sionsdelar saknas oftast i de studerade reklamtexternas presentation av den 
tänkta läsarens pensionssituation. 

Banker och liknande företag samt staten genom i första hand PPM har 
alltså domesticering som en självklar strategi för de syften som realiseras ge-
nom reklamens och samhällsinformationens texter. Till stor del har de båda 
textgrupperna verkat närmast symbiotiskt under 1990-talet och 2000-talets 
början. Domesticeringens eventuella början ska alltså inte knytas till enbart 
den ena textgruppen. Tvärtom kan ett slags växelverkan urskiljas i hur do-
mesticeringens strategier och dimensioner formar gruppernas texter. 

Samma typ av växelverkan finns även i den förändringsprocess som inled-
des under 1980-talets slut och som lade grunden för dagens situation. I bak-
grunden för PPM:s uppdrag och premiepensionens funktion i det större pen-
sionssystemet finns politiska ställningstaganden och beslut. Att nya värde-
ringar och ifrågasättanden av en tidigare rådande syn på pensionssystemet 
haft betydelse i den processen påpekas t.ex. av historikern Urban Lundberg 
(2003). Företag som erbjuder pensionsprodukter har utnyttjat den nya mark-
nadsnischen och fört debatt och opinionsbildning för en friare finans-
marknad. Dessa förändringar i vårt samhälle har varit avgörande när förut-
sättningarna för domesticering skapats – en fri fondmarknad för individer och 
ett statligt pensionssystem som omfattar individuellt sparande i kommersiella 
produkter. 

 Domesticering framstår som det viktigaste inslaget i den gemensamma 
diskursen kring det svenska pensionssparandet i kommersiella fonder. Men 
det är inte säkert att domesticering kommer att fortsätta ha en sådan sam-
manhållande funktion även i framtiden. Ett tecken på det är reklamens re-
gelmässiga framställande av det statliga pensionssystemet som ett hot. Det är 
rimligt att anta att bankers och andra företags reklam för denna typ av pen-
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sionssparande kommer att fortsätta utnyttja informalitet, individualisering 
och legitimering genom att skapa behov av sparande hos läsaren på liknande 
sätt som tidigare. Marknaden för denna typ av privat pensionssparande har 
kontinuerligt ökat under perioden och även om det är svårt att visa samband 
mellan marknadsföring och utfall är det troligt att de inblandade företagen ser 
sin reklam som lyckad. Om banker och andra företag fortsätter använda 
denna typ av plattform för att övertyga läsare om nödvändigheten att börja 
pensionsspara privat så undergräver detta också diskursgemenskapen med det 
statliga premiepensionssystemets texter. Det är då tveksamt om man kan tala 
om en fortsatt delad uppfattning om domesticering inom diskursen, åtmin-
stone från PPM:s sida. Däremot verkar det troligt att banker och liknande 
företag kan använda domesticeringsstrategier som ett sätt att få en domesti-
cerad marknad att bli än mer hemtam i svenska hushåll. Det kan t.ex. gälla att 
nå ut med mer avancerade finansprodukter och finanstjänster också inom 
andra områden som t.ex. försäkringar, generellt sparande eller på lånemark-
naden. 

PPM har under de senaste åren (2005–2007) också varit föremål för flera 
utredningar och offentlig debatt. I december 2006 uttalade sig fondmäklar-
firman Avanzas chef Claes Hemberg i en artikel på affärsmediasajten E24 
om PPM och premiepensionen: 
 

Detta är ett totalt misslyckande av PPM. Hela myndigheten har havererat. De 
har inte lyckats förklara för svenska folket hur viktigt det är att engagera sig i 
sitt sparande. På det här sättet riskerar vi att offra en hel generation. (E24 
2006-12-05) 

 
Hemberg är också kritisk till hur PPM hanterat sitt informationsuppdrag: 
 

Myndigheten har utvecklats till en teknisk operatör som gömmer sig. Istället 
borde de vara ute på gator, torg och skolor och prata fondval. De enda de in-
formerar om är hur själva pensionssystemet är uppbyggt och det är alldeles för 
krångligt för att någon ska lyssna. (E24 2006-12-05) 

 
PPM:s roll och myndighetens informerande funktion är alltså ifrågasatt även 
om premiepensionen som sådan inte är under direkt attack. I en statlig utred-
ning från slutet av 2006 ifrågasätts till och med PPM:s fortsatta existens 
(SOU 2006:111). I denna utredning finns bl.a. förslaget att en helhetslösning 
ska skapas för det svenska pensionssystemet och att den nuvarande samord-
ningen mellan PPM och Riksförsäkringsverket ersätts av nya ansvarsförhål-
landen – en helt ny myndighet. Det går att se det skarpa uttalandet från 
Avanza-chefen ovan som att diskursgemenskapen mellan bransch och statlig 
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myndighet definitivt inte längre är delad. Det går också att tolka uttalandet 
som att PPM:s traditionella, reglerande – och reglerade – myndighetsroll inte 
heller passar in i de kommersiella diskursdeltagarnas uppfattning om hur in-
formation om premiepensionen borde förmedlas och utformas. Trots allt ska 
PPM förmedla företagens fondprodukter genom det statliga pensionssyste-
met. Inom diskursen existerar en ömsesidig beroendesituation. Från myndig-
hetsperspektiv är PPM:s närmast hybridliknande funktion möjligen också 
svårhanterlig. I utredningen SOU 2006:111 konstateras bl.a. att pensionsför-
ändringen som genomfördes 2000 inte fått tillräckligt stort genomslag hos 
allmänheten och att ett samlat grepp behövs om hela pensionsfrågan (SOU 
2006:111, s. 111). Detta kan ses som att pendeln eventuellt slår över mot en 
mer renodlad och traditionell myndighetsroll i fortsättningen där det inte är 
säkert att de domesticeringsstrategier som hittills varit rådande hos PPM får 
samma genomslag. 

Ett steg i den riktningen och ett möjligt tecken på att den tidigare rådande 
diskursgemenskapen inte längre är lika självklar märks även i ett pressmed-
delande från Försäkringskassan i februari 2007. Avsändarna Försäkringskas-
san och PPM går punktvis igenom vad de kallar 14 myter om pensionen och 
pensionssystemet. Man använder strukturen påstående-svar/kommentar som 
kan ses som ett samtal mellan avsändare och en tänkt läsare vilket också är 
en vanlig strategi i både reklamens och PPM:s texter som visas i redovis-
ningen ovan. I exemplet nedan visas inledningstexten samt myt 2 och 7: 
 

Myter och sanningar om pensionen och pensionssystemet 
Många rykten och myter florerar om den allmänna pensionen och om dagens 
pensionssystem. Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) 
listar de vanligaste och försöker klargöra hur det egentligen ligger till. 
[...] 
Myt 2: Min pension är placerad på börsen. 
I huvudsak fel. Merparten av pensionsavgiften går till inkomstpensionen och 
räntan på de pengarna bestäms av inkomstutvecklingen i Sverige. En mindre 
del av din pensionsavgift går till premiepension som du själv får placera i fon-
der. På så sätt sprids riskerna i ditt pensionssparande. Premiepensionssparan-
det har hittills haft en högre årlig värdestegring än inkomstpensionen. 
[...] 
Myt 7: För att det ska bli någon pension så måste man vara aktiv och byta fon-
der hela tiden. 
Det stämmer inte. En mindre del av pensionsrätterna går till premiepensionen. 
Hur aktiv man vill vara väljer man själv, men det kan vara bra att gå in på 
PPM:s hemsida en gång om året för att se hur det går för de fonder man har 
valt. 
 
(Försäkringskassan 2007) 
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I pressmeddelandet förminskas premiepensionens och fondernas betydelse 
för den framtida pensionen vilket inte alltid framgår helt tydligt i PPM:s in-
formationstexter på senare år även om det var ett centralt inslag vid tiden för 
det första premiepensionsvalet 2000. Samtidigt bibehålls läsarens (väljarens) 
eget ansvar för pensionsdelen. Detta pressmeddelande kan också ses som ett 
försvar för den diskursgemenskap som premiepensionssystemet och PPM in-
går i. 

Det är möjligt att PPM inte varit tillräckligt marknadsanpassat i de 
diskursgemensamma företagens smak och samtidigt hamnat för långt från 
den traditionella myndighetsrollen. Ett eventuellt ansvar för detta ligger då 
hos de politiker som konstruerat det nya pensionssystemet – ett system som 
också rättfärdigat PPM:s etablering och existens. Domesticering genom di-
mensioner som informalitet, individualisering av en tänkt läsare och legiti-
mering av pensionssparande i kommersiella fonder har på så sätt inte varit 
helt förenligt med en svensk myndighets förväntade roller. Det kan därför 
inte vara helt säkert att en eventuell ny pensionsmyndighet fortsätter på 
samma domesticeringslinje som PPM hittills utnyttjat i sin samhällsinforma-
tion. 
 
 
 
10.6. Avhandlingen som en läsanvisning? 
 
Går det då utifrån avhandlingens resultat att säga att texter medverkat och 
spelat roll när pensionssparande i fonder blivit domesticerat – något vardag-
ligt, självklart och oemotsagt – i de svenska hemmen? Svaret på den frågan 
är ja. 

Oavsett vad vi kan tycka om denna förändring så är den en realitet som 
troligen är här för att stanna. I förlängningen är detta också en lokal översätt-
ning av en internationell samhällelig företeelse. Adam Harmes (2001) kallar 
det för införandet av en massinvesteringskultur, många andra kallar det för 
globalisering eller den nya ekonomins intåg (se t.ex. Löfgren & Willim 
2005). Reklamens och samhällsinformationens texter är viktiga delar i denna 
förändring. För de deltagande företagens del verkar domesticering hittills 
vara en viktig och framgångsrik dimension i marknadsföringen av produkter 
för ett relativt nytt sparfenomen. Domesticering har också bidragit till att 
skapa en särskild reklamgenre för pensionssparande. För den statliga myn-
digheten PPM har domesticering tjänat som en viktig dimension i uppdraget 
att informera om ett pensionssystem som kombinerar den enskildes avsätt-
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ning av intjänade pensionsmedel med en kontrollerad fondmarknad. En stats 
åtagande för sina medborgare skiljer sig dock från ett företags syfte att skapa 
vinst åt sina ägare. I PPM:s fall har domesticering kanske främst varit ett sätt 
för att försöka skapa en stabil diskurs för den nya pensionsdelen premiepen-
sionen. Det har också inneburit att gränsen för vad en svensk myndighet kan 
uppnå med en traditionsbunden genre som samhällsinformation har flyttats 
och på så sätt påverkat genren tillbaka. 

En sidoaspekt när det gäller PPM och de samhällsinformerande texterna 
för premiepensionen är den roll som finanspsykologi (behavioral finance) har 
spelat tillsammans med synen på medborgarna som (mer eller mindre) ratio-
nella beslutsfattare. Detta utgör ett samlat perspektiv som hittills kommit att 
utgöra en stor del av premiepensionssystemets vetenskapliga värdegrund (se 
t.ex. SOU 2005:87, s. 59f). Inom denna forskningsgren verkar det saknas för-
ståelse för hur den nödvändiga kanalen samhällsinformation kan vara en lo-
kal, svensk genre med egen funktion och tradition. Det saknas troligen också 
insikt om hur informationsbegreppet kan problematiseras. Helt klart krävs 
mer kunskap hos beslutsfattare om hur information kan ses på olika sätt av 
avsändare och mottagare samt hur texter kan användas i syfte att uppfylla 
önskade mål. Som en konsekvens krävs med all säkerhet även större kunskap 
om och insikt i betydelsen av texters genrer samt hur dessa kan ingå i en 
diskursgemenskap och på så sätt påverka varandra. 

Det är också mycket troligt att medias enorma mängd texter om pensions-
sparande har haft betydelse för domesticeringens diskursgemenskap. En 
framtida forskningsuppgift borde därför vara att också undersöka medias 
texter om pensionssparande i fonder och då med domesticering som en av 
flera utgångspunkter. 

Har bankers och andra företags fonder då blivit folkets fonder genom re-
klamens och det statliga premiepensionssystemets försorg? Svaret på den 
frågan är troligen nej. 

Det är svårt att se hur den bild av domesticering som framkommer i min 
undersökning kan bidra till att ett allmänt pensionssparande i fonder skapar 
tillit för en gemensam och allmän pensionsförsörjning. Det är snarare så att 
de domesticeringsstrategier som förekommer i reklam och samhällsinforma-
tion kan bidra till ökad misstro och skepsis mot pensionssystemet i stort. Den 
stora individfokuseringen som återfinns i båda gruppernas texter bör ses som 
en del i detta. Betoningen på den enskildes ansvar för en egen pensionssitua-
tion tillsammans med egen riskhantering flyttar effektivt perspektivet från 
kollektivet till individen. Med andra ord från en trygghet organiserad av 
andra till en osäkerhet som ska kontrolleras av en själv. Rent praktiskt inne-
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bär också det enorma utbud av fonder som nu existerar på de tillgängliga 
marknaderna att det näst intill är omöjligt för någon medborgare att känna sig 
säker på att gjorda val är de rätta. Pensionssparande i fonder kan på så sätt 
ses som ett nödvändigt ont. 

Denna avhandling skulle kunna fungera som en läsanvisning för politiker 
och också för den allmänhet som nu ska spara till sin pension. De texter jag 
studerat är nämligen sällan lästa med stor noggrannhet eller från pärm till 
pärm även om sådana lässtrategier naturligtvis är möjliga. Snarare ger dessa 
texter nog läsaren mest allmänna intryck samt snabba och lättillgängliga in-
formationsstycken i form av rubriker, textrutor eller flerstegsmodeller. Min 
avhandling ger vid sidan av övriga resultat det generella tipset att alltid läsa 
det finstilta och det som står längst bak i en broschyr. Den som läser ska 
också läsa med vederbörlig distans till den direkt tilltalade tänkte läsare som 
är central både i reklamens och i PPM:s texter. Du är inte alltid du. 
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English summary 
 
 
 
The people’s funds? A study of the textual  
domestication of Swedish pension savings  
 
Background and central research question 
 
The social and political background for this study is the Swedish change 
from a system of a collective pension scheme to a system that includes 
elements of individual responsibility. The central issue in the study is the role 
that texts play and have played in the increasing importance of pension 
savings in commercial funds. This development has been especially visible in 
the last 15 years. Swedes are nowadays highly caught up in many kinds of 
private savings, which rely on such financial market instruments as listed 
stocks, bonds and various kinds of funds. A backdrop of this change in 
saving behaviour must be situated in the deregulation of the national financial 
market, which took place in the late 1980’s and was meant to adapt the 
Swedish market to international standards. Political and legislative decisions 
have facilitated this development. These should be set in the context of the 
change of the traditional political welfare system in the same period. 

The change included, among other things, a major reform of the national 
pension system. This system was debated during the 1990’s, and a new 
system was launched in 2000. The new national system combines the 
features of a more traditional distribution-based pension scheme with a 
possibility for the individuals to invest wage-deducted assets in commercial 
funds for a future pension. 

The higher personal involvement of Swedish citizens in pension saving 
funds in both the private and national pension schemes is the crucial starting 
point for this study. The studied phenomenon has been conceptualized as 
domestication, a metaphor that serves as a unifying notion through the thesis.  
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The term “domestication” holds a basic meaning of making something 
wild (e.g. an animal) tame, and subsequently binding this force to the home 
domain. The use of the domestication metaphor in relation to the field of fi-
nance economics and personal pension savings can then be seen in two (re-
lated) ways. 

Firstly, domestication serves as a way to summarize various metaphoriza-
tions of the finance market. The finance market is often described as an ani-
mate force that needs to be managed, or as a machine-like system that de-
mands control and organisation to become beneficial. Such market metaphors 
are generally used in studies of groups of professionals in finance, usually by 
scholars belonging to such disciplines as business administration, sociology 
or anthropology. With the help of the domestication metaphor, my aim is in-
stead to capture the idea of controlling markets from the perspective of indi-
vidual investors. How is the finance market transformed from a threatening 
force into a self-evident commodity that stands out as the only alternative 
when it comes to saving for a future pension? 

Secondly, the use of the domestication metaphor helps me to comprehend 
the influx of market ideas and finance issues into the everyday life of ordi-
nary people. This development has been called a mass investment culture by 
Harmes (2001) and linked to such concepts as globalization and marketiza-
tion, for example in critical studies of language (Fairclough 2004) and else-
where (Martin 2001). From another stance, this societal change has been ad-
vocated as a positive and necessary thing, which also justified a demand for 
educating the general public in financial matters – the so-called financial lit-
eracy (OECD 2005). A major argument here is that knowledge about the re-
lation between financial issues and individual economies is a necessity in 
democratic economies as it helps to empower people in their everyday lives. 

Several different agents can be identified in such a domestication process 
of pension savings in funds. A unifying trait is their common usage of texts, 
which present pension savings from different angles. These include texts con-
taining advertising, information or financial details, as well as reports in the 
media and texts used by lobby groups. 

The texts studied in this thesis originate from two large text producers. The 
first group of texts is composed of advertising materials from major Swedish 
banks and insurance companies, which dominate the national market of pri-
vate pension saving schemes. These texts are found in brochures and similar 
publications and have been collected from 1990 to 2006. The second group 
of texts consists of information brochures and leaflets from the national 
agency (the PPM) responsible for the administration of the fund-based part of 
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the national pension system. This part is called premiepensionen (the pre-
mium pension). These texts are from the years 2000 to 2006. A third group 
consists of texts from banks and companies that promoted general savings in 
funds from the period before individual pension savings in funds were possi-
ble in Sweden. The texts come from the years 1958–1989 (the first mutual 
fund products came into market in 1958). All texts studied are written in 
Swedish and have had wide distribution, directed to the public. 

The thesis is constructed around the following research question: 
 

• What role do these texts play in the domestication of pension savings 
in commercial funds? 

 
This general question can be divided into several subordinate questions. Con-
sequently, searching for answers includes a careful analysis of settings and 
situations in which texts are produced. It also includes an identification of 
text purposes, both purposes that are openly declared in the texts and pur-
poses that can be identified in the course of my analysis. Another matter of 
interest is the part that textual genres and their institutional framework play 
in the process. This question includes an investigation into how finance prod-
ucts (funds) are depicted by the senders of the different texts, and how the 
relations between these senders and the conceived reader are depicted in the 
texts. 

The focus of this study is restricted to texts, which means that the perspec-
tives of the actual readers of these texts are not included. Also, there is no at-
tempt to interpret the intentions of the text senders through interviews or 
similar direct contacts. Instead, the sender and reader roles that emerge in the 
analysis are solely inferred from my analysis and interpretation of the texts. 
The methods used in the analysis of the texts originate in various areas of 
language studies but are held together by the view on language as a commu-
nicative and social phenomenon, and can be jointly described as qualitative 
close reading techniques. 
 
 
 
The texts studied and their settings 
 
The selection of texts from banks (and similar companies) and from the na-
tional agency PPM has been motivated by the symbiotic relationship between 
the finance business and the government in modern Swedish political history. 
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Banks have been highly dependent on legislation and political decisions for 
the opening of new national finance markets. The premium pension agency 
PPM functions as an interface between commercial actors and the citizens 
who are encompassed by the national pension system. This selection also 
means that texts from the media and other sources are not included in the 
study, apart from their use as background and reference material. 

As the first step in the analysis, the explicit framework of the texts was 
analyzed. This framework includes business standards and regulations for the 
advertising texts as well as the legislation for this field. The national agency 
texts are subject to an annual government mission statement, where current 
information goals for the PPM agency are presented. The agency’s informa-
tion work has also been continuously evaluated by other branches of the 
Swedish government (see RiR 2004:16 or SOU 2005:87). These texts are 
subsequently part of the PPM agency’s framework. 

In addition to these explicitly stated legal and political frames, texts from 
both groups belong to the large and publicly recognized genres – of advertis-
ing and public information. The texts are also interrelated by their participa-
tion in a common discourse – that of pension savings. Consequently, the 
texts in this thesis are also discussed as belonging to genres and in relation to 
the discourse on pension savings. 

The concept of genre is seen as a dynamic classifying tool and not as a 
static category of order. Genre membership determines how texts can be in-
terpreted and also reified by both their readers and producers (see Berge 1990 
or Swales 1990). Genres are also parts of contexts in which texts are used. 
Here, the notion of discourse becomes highly relevant. I adopt a mainly lin-
guistic definition of discourse (see Grimshaw 2003 or Fairclough 2003), as 
language use in social practice. The texts studied can therefore be said to be-
long to well known genres (advertising and public information), but they are 
also parts of recognized discourses. Texts and genres are important in stabi-
lizing a discourse. Texts and genres in general also codify the values and ac-
tions that are expressed in a discourse. 

The initial analysis of the texts, supported by the results of other studies, 
reveals three main linguistic dimensions of domestication: informalisation, 
individualisation and legitimation of issues. The following discussion also 
indicates the way for the analysis of how domestication strategies are realized 
in the selected texts. 
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Theoretical and methodological framework  
 
The general theoretical framework of the thesis rests on the view of language 
as a social and communicative phenomenon. The thesis should be seen as be-
longing to the Scandinavian research tradition of studies of non-fictional 
texts (also called sakprosa). The Swedish and Norwegian sakprosa projects 
function as reference points and are also sources of important results from 
other studies than mine (see Berge 2001, Melander & Ledin 2001 and 
Englund & Ledin 2003). 

The functional linguistics (SFL) of M.A.K. Halliday has provided ideas 
that helped to structure the analysis of the texts. I use the labels of the SFL 
metafunctions to name the different aspects of the texts I studied (Halliday & 
Matthiessen 2004:29). The ideational text aspect focuses the analysis on the 
subject matters, messages and argumentation in the texts. Discerning the in-
terpersonal text aspect, I focus on the relations between the texts’ senders 
and the conceived reader and also on texts’ agents and characters and their 
depicted roles. Following the text-strategic aspects of the texts, I investigate 
the relation between verbal text elements and visually based elements such as 
general layout, paratext, pictures and diagrams. Another important issue is 
the level of language formality and possible use of specialized language. 

I make use of several techniques to answer the questions specific for each 
aspect. Methods for identifying themes and presupposed statements are com-
bined with argumentation analysis in the ideational aspect. The argumenta-
tion analysis is mainly based on Toulmin (2003). The most important tools 
that are used within the interpersonal aspect are the notions of the dialogic 
text and intertextuality (se Bachtin 1981). These concepts are used to track 
both sender and conceived reader roles and voices in the texts. I also relate 
the idea of the conceived reader to the model reader of Eco (1984). The 
analysis of the relation between verbal and non-verbal text elements is partly 
rooted in the semiotic tradition of Kress & Van Leeuwen (2004). The point 
of departure is however always the verbal text where interplay between main 
text elements and paratextual elements (see Frandsen 1991) stand out as im-
portant. 
 
 
 
 
 



202 

Structure of the chapters and results of the 
analysis 
 
The two main empirical chapters of the thesis both follow a similar structure. 
In chapter 7, an overview of the advertisement texts from 1990 to 2006 is 
provided at the start. Eight publications from five different companies are 
then subjected to a close reading where different examples are presented and 
discussed at length. The same procedure is followed in chapter 8 where the 
texts of the PPM agency are initially presented from an overview perspective. 
In analogy with the procedure in chapter 7, twelve different publications are 
then presented from a close reading perspective and several examples are 
discussed at length. In both chapters, the structure of the analysis is deter-
mined by the identified functions of the texts from the two groups. To take an 
example, the advertising texts have a purpose to make the conceived reader 
interested in pension savings. The national agency texts, on the other hand, 
are supposed to motivate and educate the reader about a new pension system. 
The two chapters are then compared and jointly discussed in chapter 9. 

The shorter chapter 6 includes an overview of advertising texts from the 
earlier period of Swedish savings in mutual funds, when individual pension 
saving was restricted by law (1958–1989). The description in this chapter 
functions as a prologue to the following analysis of the de-regulated period. 
In chapter 6, five separate brochures from banks are scrutinized in the same 
manner as in the following chapters 7 and 8. In the earliest period, during the 
1960s, regular savings in mutual funds were promoted with similar domesti-
cation strategies as in the later period – of the deregulated 1990’s. There is 
also a highly regulated period in the 1980’s when banks mainly made use of 
arguments based on the tax deduction possibilities related to the fund prod-
ucts at the time. 

The close readings of the selected publications, presented in chapters 7 and 
8, reveal some general patterns in how the language-based domestication 
strategies and traits are realized in the texts. In all texts, domestication in-
volves the use of informalized language and the construction of informal re-
lations between text senders and the conceived reader. This is also the case in 
a majority of Swedish official texts in these genres over the last 30 years and 
cannot be seen as specific to the domestication attempt. However, an impor-
tant result from the study is that these informal language strategies are always 
combined with a constant focus on the individuals and their situation (as de-
scribed by the sender of the texts). These two dimensions of language – in-
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formalisation and individualisation – should be seen as important channels of 
domestication in these texts. 

The textual representation of domestication has a common core in the use 
of informal and individual-focused strategies and traits. But the analysis of 
the texts also shows differences in representation of domestication between 
the two groups of texts. 

The advertisement texts ask for the reader’s attention mainly by depicting 
the need for a private pension plan. This is partly done with arguments based 
on the critique of the new national pension system which is depicted as in-
adequate and no longer a complete provider of full pension security. Also, 
the reader’s future life as a pensioner is described as active and full of posi-
tive experiences, which in turn demands economic planning in due time, 
hence the need for private pension savings in funds. In general, the finance 
details of funds and the stock market in the advertisement material are down-
played in favour of the focus on the conceived reader’s role and situation. 
When the national pension and its actors are mobilized in the advertisement, 
it is generally done so in a mildly negative way. 

In the texts of the national PPM agency, the focus resides in the possibili-
ties of growth on the finance market. An instrumental definition of risk as 
variation is foregrounded through these texts. This is also related to the per-
sonal responsibility of the conceived reader. The financial details of the funds 
are to a certain extent presented by the participating fund companies, but 
their voices are regulated and domesticated by the PPM agency. As in the 
advertisement material, the main emphasis is on the situation and perspective 
of the conceived reader. The view of the finance market and companies like 
banks is generally positive or at least neutral (obviously, there is no critique 
of the national system). This intertextual work then differs from the similar 
strategies in the advertisement material. 
 
 
 
Conclusions 
 
Domestication has served as a unifying metaphor in the thesis but it should 
also be seen as a result in itself. In that respect, domestication is a combina-
tion of a collection of specific linguistic elements and the communicative 
purposes of the texts. As actual language use, domestication is made possible 
by informalized language and traits that can be related to the individualisa-
tion dimension. Domestication is not a general tendency of change in Swed-
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ish language of the studied period. Instead, it should be seen as collection of 
possible strategies with a firm base in informalisation and individualisation. 

The different senders behind the texts make similar use of domestication. 
They also share the strategies of informalisation and individualisation but the 
genres of the texts have important differentiating roles in the actualization of 
domestication strategies. Domestication helps to define the subgenre of pen-
sion saving advertisements. In this genre, different companies on a competi-
tive market make use of the same textual tools in brochures. Domestication is 
then the connective force for the advertisements of the time. It is also an im-
portant strategy in the public information from the PPM agency. However, 
the genre of public information lacks the flexibility and volatility of the ad-
vertising genre. Swedish public information incorporates ideals of objectiv-
ity, rationality and the demand to supply the citizens with information. The 
mission to inform the conceived reader about the state-controlled premium 
pension system is definitely realized with strategies of domestication but not 
with the same directness as in the advertisement texts. 

Domestication is an important linguistic factor in both text groups, al-
though in different ways. Domestication is also a stabilizing factor for the 
shared discourse of pension savings in commercial funds, and has been a 
common factor in the discourse community of banks and the PPM agency. 
From the view of advertisers, domestication appears to be a useful and help-
ful tool that will probably continue to serve its role. In the public information 
of the PPM agency, domestication has hitherto been the preferred choice but 
it is doubtful if this will be the case in the future. The role of the agency is 
challenged by the fund industry and also by a recent public evaluation of the 
pension system (SOU 2006:111). 

It is clear that texts were meant to play important roles in the domestica-
tion of pension savings in funds. This is obvious for both the advertising and 
the public information texts. It is however doubtful that the focus on the indi-
vidual’s responsibility has helped to gain a broader trust in a pension system 
partially based on commercial funds. The change can be described as a move 
from a security organised by others to an insecurity that is to be controlled by 
oneself. These are not obviously the people’s funds. 
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Bilagor 
 
 
 
Bilaga 1 
 
Reklamtexter från perioden 1958 till 1989 som behandlas i kapitel 6  
(nummer i materialkatalogen i parentes). 
 

 Namn/titel Företag 
Sid- 
omfång 
(A4) 

Publika-
tionsår Kommentar 

1 En liten bit i 
taget (60) 

Koncentra/ 
Stiftelsen 
Aktietjänst 

4 1958 Reklam-
broschyr för 
aktiefonder 

2 Du har råd 
att aktiespara 
(78) 

Sparbankerna/ 
Sparinvest 

8 1969/1970 Reklam-
broschyr för 
aktiefonder 

3 Aldrig förr 
har det legat 
så mycket 
pengar... (83) 

Götabanken 20 1980 Reklam-
broschyr för 
Skattespar/ 
Skattefonder 

4 Tänker du 
fortsätta att 
se på... (80) 

PK-Banken 6 1982 Reklam-
broschyr för 
Skattefonder 

5 PK-Bankens 
Allemans-
fonder (81) 

PK-Banken 12 1984 Reklam-
broschyr för 
Allemans-
fonder 
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Bilaga 2  
 
Reklamtexter från perioden 1990 till 2006 som behandlas i kapitel 7  
(nummer i materialkatalogen i parentes).  
 

 
Namn/titel Företag Sid-

omfång 
(A4) 

Publika-
tionsår  

Kommentar 

1 Ja må du 
leva (209) 

Sparbanken 8 1994 Reklam-
broschyr 

2 Räcker det? 
(216) 

Sparbanken 12 1995 Reklam-
broschyr 

3 Pensionspara 
i Nordbanken 
(129) 

Nordbanken 20 1995 Reklam-
broschyr 

4 Börja spara 
till pensionen 
nu (158) 

SE-Banken 4 1997 Reklam-
broschyr 

5 När du är 
gammal 
(167) 

SE-Banken 12 1998 Reklam-
broschyr 

6 Handels-
bankens 
pensions-
fonder (121) 

Handelsbanken 16 2000 Reklam-
broschyr 

7 Några 
lugnande ord 
(112) 

AMF Pension 1 2000 Brev som 
medföljer 
reklam-
broschyr 

8 Spara (224) Sparbanken/ 
Robur 

36 2002 Tidning med 
reklamsyfte 
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Bilaga 3 
 
Texter från Premiepensionsmyndigheten som behandlas i kapitel 8. 
 
 Namn/titel   Sid- 

  omfång 
  (A4) 

Publika- 
tionsår 

Kommentar 

1 Fondkatalogen 2000 97 2000 Främst informa-
tionsbroschyr för 
fonder 

2 PPM – frågor och svar 
om din premiepension 

16 2000 Broschyr riktad 
till förstagångs-
väljare 

3 PPM – 
Premiepensions-
myndigheten 2000 

9 2000 Presentations-
broschyr 

4 Så här gör du. Dags att 
välja fonder för din 
premiepension 

31 2000 Hjälpbroschyr 

5 Fondkatalogen 2001 98 2001 Främst informa-
tionsbroschyr för 
fonder 

6 Så här gör du. Dags att 
välja fonder för din 
premiepension 2001 

35 2001 Hjälpbroschyr 

7 Fondkatalogen 2002 106 2002 Främst informa-
tionsbroschyr för 
fonder 

8 Så här gör du. Dags att 
välja fonder för din 
premiepension 2002 

36 2002 Hjälpbroschyr 

9 Fondkatalogen 2003 124 2003 Komplett 
informations-
broschyr 

10 Fondkatalogen 2004 100 2004 Komplett 
informations-
broschyr 

11 Sparguiden. Så här kan 
du se över ditt sparande 

16 2005 Hjälpbroschyr 

12 Fondkatalogen 2006 108 2006 Komplett 
informa-
tionsbroschyr 
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Bilaga 4 
 
PPM-publikationer i korpus 
 
 Namn/titel PPM:s 

referens-
nummer 

Antal 
löpord 

Kommentar 

1 Fondkatalogen 2003 --- 9 979 Fondförvaltarnas 
presentationer 
ingår inte i 
korpusen 

2 Till dig som funderar 
på att gå i pension 

949 4 558 Broschyr 

3 PPM Serviceför-
klaring 

845 611 Broschyr 

4 Premiepensions-
sparande 

516 807 Informationsblad 

5 Fondförsäkring och 
traditionell 
försäkring 

515 539 Informationsblad 

6 Premiepensions-
registret 

511 537 Informationsblad 

7 Efterlevandeskydd 
under pensionstid 

391 422 Informationsblad 

8 Överföring av 
pensionsrätt 

300 426 Informationsblad 

9 Premiepension 1050 260 Informationsblad 
10 PPM. Frågor och 

svar om din 
premiepension 

1009 3 664 Broschyr riktad 
till förstagångs-
väljare 

11 PPM – Premie-
pensionsmyndig-
heten 

1004 1 467 Presentations-
broschyr 

12 Din premiepension 
2003 

--- 254 Informationsblad 

13 Du vet väl att du har 
pengar på kontot 
 

1246 735 Informationsblad 
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 Namn/titel PPM:s 
referens-
nummer 

Antal 
löpord 

Kommentar 

14 Premiepensions-
skolan 

--- 14 169 Utbildnings-
material 

15 Återblick --- 1 209 Tidning 
16 PPM – hemsida --- 4 257 Informations-

texter 
            Totalt antal löpord:    43 894 

 


