
 

3 Välgrundade val. Hur informerar PPM 
om premiepensionen? 
Claes Ohlsson 

Det är den femte december 2006 och drygt sex år sedan premiepensio-
nen och myndigheten PPM blev delar i svenskarnas vardag. Denna dag 
sker också ett dramatiskt uttalande i en artikel på näringslivssajten E24. 

 
Detta är ett totalt misslyckande av PPM. Hela myndigheten har 
havererat. De har inte lyckats förklara för svenska folket hur vik-
tigt det är att engagera sig i sitt sparande. På det här sättet riske-
rar vi att offra en hel generation.1

 
Bakom det skarpa uttalandet finns en företrädare för fondbranschen, 
Claes Hemberg på Avanza. Han är upprörd därför att undersökningar 
visar att allt för få svenskar verkligen utnyttjar de möjligheter till ökad 
pension som fondmarknaden i premiepensionssystemet utgör. 

Hemberg är också kritisk till hur PPM hanterat sitt informationsupp-
drag.  

 
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 informerar om är hur själva pensionssyste-

 
 
                                                                                                                                        
1 Avanzas Claes Hemberg på E24 Näringsliv 2006-12-05. 
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met är uppbyggt och det är alldeles för krångligt för att någon 
ska lyssna.2

 
PPM:s fondchef, Mats Öberg, håller med om att för få människor aktivt 
engagerat sig i premiepensionen och är också delvis självkritisk vid frå-
gan om myndigheten har informerat för dåligt. 

 
Vi har informerat och att jag tror att massmedia har hjälpt till att 
sprida informationen. Men med facit i hand borde vi kanske ha 
informerat mer.3

 
Vad är då bakgrunden till den här dramatiken? Handlar det om hur den 
statliga myndigheten bäst ska informera om denna del av den framtida 
pensionen? Eller handlar det egentligen om att nå acceptans för ett sy-
stem få personer är insatta i och kanske heller inte önskar veta mer om? 
Pensionen ligger ju långt in i framtiden för den som är ung eller medelål-
ders och yrkesverksam just nu. Många andra saker pockar på uppmärk-
samheten, inte minst andra val som av el- och telefonleverantör, skolor 
för barnen och vilken bank som egentligen är bäst. Ändå hör ju svens-
karna till de nationer i världen som sparar mest i fonder och även sparar 
flitigt till den privata pensionen. Borde inte den omskrivna och nyda-
nande premiepensionen locka med sina möjligheter att maximera intjä-
nade pengar i fonder tills ålderns höst infinner sig? Eller vill folk att det 
privata pensionssparandets måsten ska vara separerade från en statlig 
trygg pensionskaka? 

I detta kapitel gör jag ett försök till att reda ut problematiken bakom 
PPM:s informationsuppdrag och arbete samt försöker se det hela ur ett 
något annorlunda perspektiv.4 Jag ska börja med att presentera premie-
pensionen och PPM samt myndighetens uppdrag. Därefter följer en dis-
kussion om hur informationsuppdraget för premiepensionen bedömts 
och utvärderats. Till detta vill jag föra ett delvis alternativt perspektiv 
kring samhällsinformation samt dess möjligheter och begränsningar. 
Slutligen presenterar jag några särskilt problematiska områden för in-
formationsarbetet kring premiepensionen. 

Till berättelsen om PPM hör också det förslag som kom tio dagar efter 
artikeln på E24:s hemsida. I en alldeles färsk statlig utredning föreslås 
 
 
                                                                                                                                        
2 Avanzas Claes Hemberg på E24 Näringsliv 2006-12-05. 
3 PPM:s Mats Öberg på E24 Näringsliv 2006-12-05. 
4 Jag vill gärna tacka Karin Helgesson, Institutionen för svenska språket vid GU, 
David Renemark, GRI, samt deltagarna vid ”förtroendeseminariet” på Handelshög-
skolan, GU, för kommentarer och hjälp. 
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att Premiepensionsmyndigheten läggs ner och att en helt ny pensions-
myndighet skapas.5 Oavsett utgången kommer ovanstående frågor och 
det problem jag presenterar med all säkerhet att finnas kvar. 

Premiepensionen och myndigheten PPM 

Premiepensionen är den fondbaserade delen av den allmänna pensionen 
där den fördelningsbaserade inkomstpensionen ska vara huvuddelen i 
det nya pensionssystemet.6 Av den grundläggande pensionsavgiften på 
18,5 procent av inkomsten täcker 16 procent pensionerna för dem som är 
pensionärer idag. De resterande 2,5 procenten är avgiften till premiepen-
sionen. Denna personliga avgift är tänkt att pensionsrättsinnehavaren 
ska placera i upp till fem avkastningsfonder för sin framtida pension. Om 
man inte väljer fonder aktivt hamnar istället pengarna automatiskt i den 
statligt kontrollerade Premiesparfonden som är en global aktiefond. Väl-
jer man däremot att placera sina premiepensionspengar aktivt finns en 
mängd fonder att välja mellan. Sedan starten och det första valet 2000, 
har antalet fonder ökat från omkring 400 till cirka 700 för året 2006. 
Fonderna kommer från cirka 100 förvaltare av olika typer – allt från 
svenska storbanker och försäkringsbolag till utländska fondspecialister. 
Fondtyperna varierar med placeringsinriktning i till exempel aktier och 
räntebärande papper. Den förväntade risken för fondens tillväxt bygger 
på fördelningen mellan olika placeringar vilket också kan utläsas av 
PPM:s indelning i olika fondkategorier – blandfond, räntefond, genera-
tionsfond eller aktiefond. 

Vid förändringen av pensionssystemet och införandet av det fondbase-
rade premiepensionssystemet skapades också den statliga myndigheten 
PPM.7 PPM:s uppgift ska vara att administrera premiepensionssystemet 
på ”ett kostnadseffektivt och rättssäkert sätt”. Vidare ska PPM ”[...] ge 
god service till pensionsspararna och informera om premiepensionssy-
stemet så att pensionsspararna kan göra välgrundade val.”8 PPM leds av 
en regeringsutsedd generaldirektör och styrelse med ledning i Stockholm 
men där myndigheten också är utlokaliserad till Söderhamn. 

 
 
                                                                                                                                        
5 SOU 2006:111. 
6 Se t.ex. SOU 1994:20. 
7 SOU 1998:87. 
8 PPM 2003, 7. 
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PPM:s informationsuppdrag 

PPM:s verksamhet och arbete är delvis styrt genom lagtext men också i 
årliga regleringsbrev från riksdag och finansdepartement. Förmedling av 
information till den stora grupp personer som omfattas av premiepen-
sionen är en central uppgift. I den statliga utredningen om PPM från 
1998 slås bland annat följande fast: 

 
I det reformerade pensionssystemet är det av stor vikt att varje 
försäkrad har grundläggande kunskaper om hur systemet funge-
rar och vilka möjligheter systemet ger att påverka den egna pen-
sionen. Informationsarbetet skall därför ha sin utgångspunkt i de 
försäkrades olika behov både vad gäller innehållet i informatio-
nen och de kommunikationsformer som väljs.9

 
I de förarbeten, regleringar och uppdragsbeskrivningar som tar upp 
PPM:s informationsuppdrag ges inga närmare direktiv för hur informa-
tion ska fungera eller distribueras rent praktiskt. Istället ligger fokus på 
vilka typer av uppgifter PPM ska lämna och med vilken regelbundenhet. 
PPM:s informationsuppdrag har i stort kommit att handla om två delar. 
Den första delen rör generellt utformad information där syftet är att nå 
ut med en helhetsbild av pensionssystemets uppbyggnad och hur detta 
fungerar. Detta gäller både premiepensionen och den fördelningsbase-
rade inkomstpensionen där samverkan mellan PPM och Riksförsäkrings-
verket (sedermera Försäkringskassan) som administrerar inkomstpen-
sionen understryks. Dessutom ska PPM tillhandahålla individuellt ut-
formad information där den enskilde ska få kunskap om fonder och val-
möjligheter. Ett exempel på individuell information är det orange ku-
vertet som skickas ut årligen till alla som omfattas av det svenska pen-
sionssystemet och där prognoser för både inkomst- och premiepensionen 
finns med. 

PPM:s informationsuppdrag har även setts som bestående av en servi-
cedel och en påverkande del.10 I Riksrevisionens utvärdering och bedöm-
ning av PPM:s uppdrag och arbete samt även av målen för arbetet be-
döms PPM:s informationsverksamhet som välfungerande om den: 

 

– når ut till, uppskattas och utnyttjas av olika kategorier av spa-
rare inför fondvalen och i bevakningen av placeringar. 

 
 
                                                                                                                                        
9 SOU 1998:87, 20. 
10 Denna uppdelning finns bl.a. i utvärderingarna RiR 2004:16 samt SOU 2005:87. 
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– bidrar till att ge spararna goda kunskaper om fondförvaltning 
och premiepensionens funktion som en del i pensionssystemet 
samt 
– bidrar till att påverka spararnas beteenden och ställningsta-
ganden i önskad riktning, så att de själva kan ta aktiv del i för-
valtningen av de egna pensionsmedlen.11

 

Dessa mål är inte bara övergripande utan också överlappande eftersom 
de just omfattar både service och påverkan (det senare kallas ibland 
också för styrmedel). Rena servicemål kan handla om att nå ut till ett 
visst antal personer under en viss tid med en typ av information och det 
är också relativt oproblematiskt att utvärdera den typen av mål. Hit hör 
också att göra fakta om till exempel enskilda fonder tillgänglig. Påver-
kansmål eller styrmedel är ett mindre väldefinierat begrepp som också 
verkar vara svårare att utvärdera och kontrollera, och inte minst att leva 
upp till. 

Premiepensionen lanserades alltså under hösten 2000. Det första val-
tillfället under hösten 2000 kan beskrivas som en extraordinär informa-
tionsinsats på flera sätt. Den helt nya pensionsdelen premiepensionen 
introducerades över hela landet och 4,4 miljoner människor berördes 
direkt genom möjligheten att placera framtida pensionsmedel i fonder. 
Efter den första massiva valkampanjen år 2000 tillkom betydligt färre 
förstagångsväljare i systemet varje år. I regel har dessa personer varit 
yngre och haft små summor att placera i fonder. Att målgruppen på se-
nare år skilt sig från den mycket breda grupp som omfattades av det för-
sta valet 2000 har också inneburit ett förändrat informationsarbete från 
PPM:s sida, både när det gäller uppsatta mål samt rent praktiskt. 

Granskningen och kritiken av PPM:s information 

PPM:s informationsarbete har granskats och utvärderats flera gånger 
under de år som premiepensionen funnits, både av PPM i egna eftervals-
utvärderingar men också av Riksrevisionen och i den statliga utred-
ningen SOU 2005:87 som båda nämns inledningsvis.12 Både PPM:s 
informationsuppdrag och praktiska arbete vid det första premiepen-
sionsvalet hösten 2000 kom att skilja sig från de följande årens informa-
tionsarbete vilket jag också redan nämnt. De olika förutsättningarna för 
informationsuppdraget lyfts även fram i utvärderingarna. 

 
 
                                                                                                                                        
11 RiR 2004:16, 22. 
12 RiR 2004:16. 
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Det första valtillfället innebar att ett helt nytt pensionsfenomen skulle 
lanseras för en mycket stor grupp människor. PPM genomförde en stor 
informationskampanj med bio- och TV-reklam, annonskampanjer och 
utskick av valpaket till alla med pensionsrätt. Inför det första premiepen-
sionsvalet var målen att väljarna skulle göra aktiva val för sina pen-
sionsmedel och även ges underlag för ”att kunna fatta rationella beslut”.13 
Åtminstone det senare har varit en riktlinje även under följande år. 

I utvärderingarna efter det första fondvalet 2000 beskrevs PPM:s ar-
bete som en framgång och de mål som satts upp bedömdes också ha 
nåtts med råge i efterföljande utvärderingar av Riksrevisionen med flera 
andra. Efter den inledande massiva fondvalskampanjen belönades också 
PPM på olika sätt för informationsarbetets utformning, språk och servi-
cegrad.14

Under de efterföljande åren förändrades de yttre förutsättningarna för 
PPM:s informationsarbete. Bland annat kom målgruppen nu att utgöras 
av mestadels yngre förstagångsväljare. Även regleringsförutsättningarna 
kom att förändras efter det första fondvalet. Nya mål sattes upp där 
bland annat medvetenheten om pensionssystemet och dess funktion un-
derströks. Dit hörde också målet att PPM skulle stärka kunskap om 
fondmarknaden hos personer med pensionsrätt. Nu gällde det också att 
”uppfostra” folk till att aktivt följa sina pensionspengar på börsen och att 
få pensionsrättsinnehavarna att agera för att maximera den framtida 
premiepensionen.  

Detta inte helt tydliga mål fanns med redan hösten 2000 men kom då 
något i skymundan för det huvudsakliga budskapet att göra ett aktivt val. 
Utvärderingen av informationsarbetet för åren efter det första pensions-
valet var inte lika positiv som för den stora valkampanjen 2000. I stort 
konstaterar både Riksrevisionen och den statliga utredningen från 2005 
att PPM inte lyckats nå de mål som uppsatts i de senare årens reglerings-
brev. Men det är inte i första hand PPM i sig som kritiseras även om en 
indirekt kritik kan skönjas i SOU 2005:87. Istället är det riksdagen och i 
förlängningen det uppdragsgivande Finansdepartementet som får kritik. 
De uppsatta målen att göra svenskar med pensionsrätt i premiepensio-
nen till aktiva och medvetna fondplacerare verkar inte lyckas. I utvärde-
ringarna pekar man också flera tänkbara skäl till varför det är så. 

I Riksrevisionens utvärdering poängteras att PPM:s kluvna roll som 
både serviceförmedlare och utbildare i pensionsfrågor är problematisk. 
 
 
                                                                                                                                        
13 Sammanfattning av målen enligt RiR 2004:16,  23. 
14 Bland annat med informationspriset Lilla Klarspråkskristallen och 100-wattspriset 
för bästa samhällsinformation, båda 2001. Dessutom har PPM nominerats till priset 
Guldlänken för bästa medborgarservice 2002. SOU 2005:87,  97. 
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När människor tillfrågats om vilken typ av informationshjälp de vill ha 
från PPM har direkta råd om särskilda fonder och praktiska anvisningar 
om fondval efterfrågats särskilt. Något som direkt strider mot PPM:s 
uppdrag där enbart generella råd om fondsystemet får ges. Riksrevisio-
nens slutomdöme om PPM:s informationsarbete är att målen inte upp-
nåtts (med undantag för det första pensionsvalet 2000) och att de upp-
satta målen knappast är realistiska.15 Riksrevisionen menar att det fun-
nits en övertro på vad man kan uppnå med informationsarbete och av-
slutar: 

 

PPM har tilldelats en roll som kunskapsförmedlare och påverkare 
som är svår att hantera. Spararna efterfrågar i PPM:s uppfölj-
ningar praktiska råd och är i övrigt allt mindre benägna att ta till 
sig information. Fortsätter denna utveckling finns det skäl att 
ifrågasätta omfattningen av satsningen på att öka spararnas 
kunskaper.16

 
I den statliga utredningen från 2005 återfinns liknande kritik och utreda-
ren Karl Olof Hammarkvist lutar sig också till viss del på Riksrevisionens 
tidigare arbete. Utredaren ser visserligen informationsarbetet vid det 
första valtillfället som relativt lyckat men anmärker på ”enkelspårighe-
ten” i fokuseringen på aktivt fondval. Även kritiken mot PPM:s uppdrag 
återfinns och man belyser dilemmat med att PPM tillhandahåller infor-
mation som inte efterfrågas och att människor som omfattas av premie-
pensionssystemet efterfrågar annan information. I SOU 2005:87 ser man 
en möjlig lösning på problemet genom att erbjuda pensionsväljarna be-
slutsstöd. Utredningens förslag i frågan sammanfattas på följande sätt: 

 
[...] PPM:s fortsatta informationsuppdrag skall vara att vid sidan 
av individuell kontorelaterad information lämna generellt utfor-
mad information som ger pensionsspararen ett helhetsperspektiv 
på ålderspensionen och som klargör innebörden av att pensions-
spararen har det finansiella ansvaret för sina placeringar. Det 
övergripande syftet med informationsuppdraget skall vara att 
informera om vilka beslutsstöd som pensionsspararen erbjuds 
inom systemet för förvaltningen av premiepensionen [...].17

 

 
 
                                                                                                                                        
15 RiR 2004:16, 34. 
16 RiR 2004:16, 34. 
17 SOU 2005:87, 181. 
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I förslaget lyfts alltså den enskilde individens ansvar för premiepensio-
nen fram. Myndigheten ska undvika problematiken med direkt kun-
skapsförmedling och ska istället informera om vägar till kunskap för den 
som sparar till sin pension. I korthet består det föreslagna beslutsstödet 
av underlag för sammansättning av en fondportfölj samt stöd för upp-
följning av portföljens utveckling. 

Den problematiska informationen om premiepensionen 

Riktlinjerna för PPM:s arbete ger ingen klar bild av hur myndigheten ska 
gå till väga i sitt informationsuppdrag. Det kan därför vara svårt att förstå 
vilken syn på information, kommunikation och inte minst texter som 
ligger bakom riksdagens beslut och direktiv. En möjlig slutsats är att 
informationsarbetet och bruket av texter som informationsförmedlare 
ses som något ganska okomplicerat eftersom det inte problematiseras 
eller diskuteras särskilt i PPM:s uppdrag. Istället handlar det mer om 
artikulerade mål som ska uppnås med hjälp av ”information”. Problemet 
uppstår dock, vilket utvärderingarna tar fasta på, att människor inte tar 
till sig den information som erbjuds utan ber om information som PPM i 
egenskap av statlig myndighet inte kan tillhandahålla. En föreslagen lös-
ning blir mer information! Nu i form av beslutsstöd för sammansättning 
av en fondportfölj. 

I den statliga utredningen SOU 2005:87 ges en fingervisning om synen 
på information genom den tydliga förankringen i finance behavior-para-
digmet eller finanspsykologin.18 Forskningsinriktningen är tongivande 
för den statliga utredningen och kan sägas vara en kombination av psy-
kologiska teorier om beslutsfattande och det som brukar kallas för finan-
siell ekonomi. Ett centralt begrepp för båda inriktningarna är männi-
skors rationella handlande. Inom finanspsykologin är siktet ofta inställt 
på varför individer inte handlar rationellt i beslut som exempelvis rör val 
av fonder, investeringar i aktier eller andra finanshandlingar som rör den 
enskilde. Inom forskningsinriktningen brukar flera olika teman urskiljas, 
bland annat nackdelarna med att individer följer enkla tumregler istället 
för att göra rationella bedömningar samt hur problem ”ramas in” som 
avgörande för individers beslutsfattande. 19

I utvärderingen av premiepensionen och PPM lutar utredarna sig på 
just den finanspsykologiska inriktningen och i deras tolkning görs ingen 
vidare problematisering av informationsbegreppet som sådant trots att 

 
 
                                                                                                                                        
18 SOU 2005:87, kapitel 3, 59f. 
19 Enligt Shefrin 2002. 
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detta är ett relativt framskjutet begrepp inom forskningsinriktningen. 
Det är genom information som individen får underlag för att göra ratio-
nella bedömningar och hur informationen ramas in samt förmedlas är 
centralt för teoribildningen om finanspsykologi. Visserligen kan det före-
komma för mycket information eller att individen inte söker information 
när det skulle behövas men det är ingen tvekan om informationens bety-
delse för (rationellt) beslutsfattande. 

Informationssynen i utredningen SOU 2005:87 vittnar även om en 
traditionell syn på kommunikation som företeelse. Information kan ”för-
packas” och skickas av en avsändare för att sedan ”packas upp” av en 
mottagare. Detta kan kallas för en linjär kommunikationsmodell och står 
till exempel i kontrast till en dialogisk kommunikationsmodell där av-
sändarens och mottagarens gemensamma förståelse kring budskapet och 
kontexten är förutsättningar för att information ska kunna förmedlas 
framgångsrikt.20 Den bakomliggande synen på information i forskningen 
kring finanspsykologi och i den statliga utredningen omfattar ”fakta” som 
en tydlig del. Informationsbegreppet ses främst som fakta, distinkta och 
urskiljbara storheter som fondavgifter eller årlig avkastning, presenterat i 
t.ex. sifferform är exempel på sådana fakta. Ett annat exempel på sådan 
faktabaserad information är en fonds placeringsinriktning där en persons 
riskvillighet är avgörande för val av en särskild typ av fonder, t.ex. 
högriskfonder med stor del aktieinvesteringar eller lågriskfonder som 
räntefonder. Denna typ av information ska ligga till grund för hur en 
person skapar och utvecklar en fondportfölj. 

PPM:s informerande texter om premiepensionssystemet handlar dock 
inte bara om hur man skapar en fondportfölj. Hit hör också målet att få 
folk att förstå premiepensionens uppbyggnad och roll i den allmänna 
pensionen samt att göra klart att läsaren själv har ansvar för att göra val 
av fonder och att förvalta sina pensionsmedel.21 Det inkluderar rådgi-
vande texter som ska passa olika grupper, resonerande texter för hur 
bedömning av risk kan gå till samt instruerande texter om hur premie-
pensionssystemet är beskaffat. Alla dessa texter är också en typ av infor-
mation som är svår – kanske omöjlig – att tolka eller förstå samt utvär-
dera med en rationellt logisk förklaringsmodell lik den som ligger bakom 
finanspsykologin. Det framstår alltmer tydligt att en diskussion kring 
informationens utformning, kontext och tolkningssammanhang saknas i 

 
 
                                                                                                                                        
20 Mer om kommunikationsbegreppet finns att läsa i Lamarque 1997:95f. 
21 Detta är inte unikt för Sverige och svårigheterna med att nå ut med ett sådant ans-
varsbudskap kring pensionsfrågor tas bl.a. upp av Rowlingson 2002. 
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förarbeten och riktlinjer för PPM:s arbete och också i delar av utvärde-
ringsarbetet samt i den värdegrund arbetet vilar på. 

Oavsett om informationsuppdraget handlar om PPM:s servicefunktion 
eller om rollen som påverkare står det också klart att det tryckta språket 
är centralt i informationsarbetet kring premiepensionen. Andra typer av 
insatser som PPM:s satsning på bio- och TV-reklam samt på särskilda 
informationsfilmer förekom främst vid tiden för det första fondvalet. 
Redan då och även senare har broschyrer, fondkatalogen och texter på 
hemsidan spelat den största rollen för den generellt riktade informa-
tionsförmedlingen. Den individuellt riktade informationen utmärks i 
ännu högre grad av textbruk och tryckt material där det orange kuvertet 
kommit att stå i centrum. Satsningen på tryckt material avspeglas inte 
minst i de kostnader myndigheten haft för just publikationer och bro-
schyrer.22 Dessutom är det tryckt material och texter som främst diskute-
ras i de ovan nämnda utvärderingarna av PPM:s arbete. Trots att texten 
är central för informationsuppdraget problematiseras inte textens villkor 
i PPM:s arbete. Jag ska i följande avsnitt försöka göra just detta. 

Svenska myndighetstexter 

PPM:s informationsarbete hör till en tradition av svenska myndighets-
texter med det övergripande syftet att informera enskilda medborgare –
 något som brukar kallas samhällsinformation. Det svenska välfärdsbyg-
gets grundpelare som t.ex. Försäkringskassan, Skatteverket och kommu-
nala myndigheter har kontinuerligt använt texter i kontakten med med-
borgarna genom åren. Alla har vi råkat ut för och säkert haft hjälp av 
samhällsinformation i form av broschyrer, publikationer, faktablad och 
liknande. Även om myndighetstexter förändrats har en gemensam faktor 
från 1960-talet och framåt varit deras servicefunktion. Myndigheters 
textburna information om rättigheter och skyldigheter när det gäller so-
cialförsäkringsfrågor, skattesystem eller handläggning av kommunala 
ärenden hör sannolikt till de vanligaste kontaktytorna mellan staten och 
den enskilde medborgaren i vårt land. Myndigheters samsyn kring sam-
hällsinformation verkar vara stark. Idén om ett ”informationsdeparte-
ment” eller central myndighet kring samhällsinformation har aldrig fått 
något fotfäste i svensk offentlighet. Istället verkar svensk samhällsinfor-

 
 
                                                                                                                                        
22 PPM:s sammanlagda kostnader för trycksaker och annonsering i press uppgick till 
cirka 58 miljoner kronor åren 2001-2004. Motsvarande kostnader för annonsering i 
TV, radio och på bio uppgick till cirka 14 miljoner kronor för samma period. SOU 
2005:87, 95. 
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mation ha utvecklats och anpassats efter behov och rådande politiskt 
klimat.23

Under efterkrigstiden fram till 1980-talets slut förändrades språkbru-
ket i myndigheters texter samtidigt som texterna kom att fylla nya syften 
eftersom det svenska samhället också förändrades i rask takt under 
denna tid.24 Tidigare utmärktes tryckt samhällsinformation (och även 
andra kontakter mellan myndighet och medborgare) av formellt språk 
och en tydlig asymmetri mellan sändare och mottagare. Under 1960-ta-
lets slut och början av 1970-talet förändrades detta där språket gick mot 
en ledigare och mer informell stil samtidigt som också samhällsinforma-
tionens syfte och mål förändrades. Informationsuppdraget kring höger-
trafikomläggningen 1967 brukar till exempel nämnas som det första 
samarbetet mellan myndighetstjänstemän och reklamfolk för att ta fram 
samhällsinformation med syfte att få folk att ändra beteende. Service-
funktionen hos informerande texter utökas alltså med syftet att påverka 
människors attityder eller beteenden. 

Informalisering och demokratisering har framhållits som två dimen-
sioner i förändringen av samhällsinformation, både när det gäller texter 
och muntliga kontakter. Ibland har också begreppet intimisering använts 
som beteckning på hur privatspråket anammats av myndigheter i deras 
kontakt med medborgarna.25 PPM:s texter är inget undantag från den 
utvecklingen om man ser till hur språket används i informationstexterna. 
Tonen är oftast vardagligt informell och läsaren tilltalas direkt med du.26 
På så sätt avviker inte PPM:s texter från de senaste dryga 30 årens ut-
veckling när det gäller samhällsinformation. Istället är informationens 
syfte och myndighetens uppdrag något nytt. Fram till 2000 var informa-
tion gällande pensionssystemet inte särskilt påkallad eftersom det gamla 
ATP- och folkpensionssystemet heller inte krävde individens engage-
mang på samma sätt som premiepensionsdelen i den allmänna pensio-
nen gör. Idag ska kommersiella fondförvaltares produkter administreras 
av en statlig myndighet där det yttersta ansvaret för handling vilar på den 
enskilde svensken. Rent praktiskt är det en stor utmaning för vad som 
traditionellt ryms inom genren samhällsinformation från en statlig myn-
dighet vilket ju också visat sig i utvärderingarna av PPM:s arbete. Det är 

 
 
                                                                                                                                        
23  Statsvetaren Hanna Kjellgren 2002 tar upp samhällsinformation och statens roll i 
sin avhandling som kanske borde ha funnits med i litteraturlistan för de statliga 
utredningarna om pensionssystemet. 
24 Se t.ex. Löfgren 1988 samt Mårtensson & Svensson 1988. 
25 Se. t.ex. Mårtensson 1987, 40. 
26 Se Ohlsson 2005 för en genomgång av personligt tilltal i PPM-texter. 
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också en prövning av det offentliga Sveriges roll som förvaltare och för-
medlare av den förväntade pensionen. 

I det följande avsnittet diskuterar jag därför hur ett vidare perspektiv 
på texter kan öka förståelsen för de villkor som råder för informationsar-
betet kring premiepensionen. Jag tar också upp hur premiepensionen 
och PPM omskrivs av andra textproducenter – främst media och bankfö-
retag. 

Sakprosans betydelse – ett vidare perspektiv på 
pensionsinformation 

Vårt samhälle hänger till stor del ihop genom texter. Idag är det i princip 
omöjligt att vara analfabet i Sverige och samtidigt kunna försörja sig 
själv. Lagtexter, bruksanvisningar, busstidtabeller och tidningsannonser 
är några exempel på kanske självklara vardagstexter som får samhälls-
hjulen att snurra. Den gemensamma nämnaren för exemplen är att de är 
texter med syften samt att de är ämnesorienterade, sammantaget något 
som kommit att kallas för sakprosatexter. I den livaktiga forskningen 
kring sakprosa som vuxit fram i Norden ser språkforskarna Boel Englund 
och Jan Svensson tre huvudfunktioner för sakprosatexter.27  För det för-
sta fungerar texter som ett kollektivt minne. Texter utgör en kanal bakåt i 
tiden. För det andra fungerar de också som normer och regler för ett 
samhälle. På så sätt är texter ett fäste för sociala praktiker och upprätt-
håller också dessa. För det tredje fungerar texter som kunskapsförmed-
lare och denna funktion verkar ha blivit allt viktigare under de senaste 50 
åren.28

Sakprosatexter kan se ut på många sätt och ha vitt skilda syften. Till 
synes helt olika texter kan röra samma ämnen eller överlappande fält, 
något som verkar vara fallet när det gäller premiepensionen och den en-
skilde svenskens pensionssparande. Som vi sett ovan finns en mängd 
texter från myndigheten PPM om premiepensionen. Samtidigt skriver 
dagstidningar och andra media flitigt om premiepensionen från flera 
perspektiv. Det kan vara nyhetsrapporterande, granskande eller från 
vinkeln att redogöra och diskutera vilka fonder som är bäst. Forskare 
producerar texter om premiepensionen som är mer eller mindre till-
gängliga för gemene man. Kanske skriver tidningarna om forskarnas 
texter om just premiepensionen. Dessutom skapar pensionsfondernas 

 
 
                                                                                                                                        
27 Se t.ex. Melander & Ledin 2001 samt Englund & Ledin 2003 för projektet Svensk 
sakprosa samt Berge m.fl. 2001 för forskningsmiljön norsk sakprosa. 
28 Sakprosatexters tre funktioner är sammanställda i Englund & Svensson 2001:62f. 
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förvaltare och försäljare också texter. Banker, försäkringsbolag och andra 
marknadsför sina produkter genom reklam, annonser och på andra sätt. 

Alla dessa textkedjor hänger ihop, de korsas och deras texter blir lästa 
av människor. Texterna kan också läsas på olika sätt.29 Det orange kuver-
tet kan lika gärna åka i papperskorgen som studeras ingående. Det är 
naturligtvis omöjligt att få en bild av hur dessa texter blir lästa eller inte 
lästa men det är helt troligt att texter om premiepensionen från olika 
källor korsas vid köksbord och andra vardagsplatser runtom i Sverige 
från året 2000 och fram till idag. Jag är också säker på att en del av 
PPM:s problem med att informera om premiepensionen finns just i här-
van av textkedjor. 

Konkurrera eller komplettera? 

I artikelcitatet från E24 i kapitlets inledning säger PPM:s fondchef Mats 
Öberg något självkritiskt att PPM trots allt haft hjälp av media när det 
gäller informationsspridning. Att media spelat roll vid introduktionen av 
premiepensionen står klart, frågan kvarstår dock om det alltid varit till 
hjälp. Enkla sökningar i pressdatabaser visar att premiepensionen och 
myndigheten PPM varit mycket omskrivna i media sedan 2000. Det är 
möjligen också genom media som förkortningen PPM i princip blivit 
synonymt med pensionsdelen och även med fonderna, vilket knappast 
har varit en strategi från PPM:s sida. Det återfinns dock ganska många 
exempel på ”badwill” kring PPM och premiepensionen i dagspressen från 
åren 2000-2006. Mycket kretsar kring det faktum att fondutvecklingen 
varit usel i samband med börskriserna under 2000-talets första år och 
att premiepensionen lanserades vid sämsta möjliga tidpunkt. Det finns 
också exempel på att den som låtit pengar stanna i den statligt kontrolle-
rade Premiesparfonden både gjort en dålig eller bra affär, allt beroende 
på tidpunkt och vinkel på rapporteringen. Den skiftande rapporteringen 
kring premiepensionen verkar inte vara något undantag från ekonomi-
journalistiken i svensk media. Något paradoxalt verkar marknaden som 
begrepp eller aktör kunna användas på olika sätt i nyhetsmedia, bero-

 
 
                                                                                                                                        
29 Texter är inte isolerade öar som kan läsas eller tolkas var för sig. En texts genre 
känns igen av läsaren. Genom igenkänning och förförståelse om en text och dess 
genre har läsaren också ett slags instruktion för hur den aktuella texten brukar läsas 
och tolkas. På så sätt kan man säga att alla texter existerar i kedjor av texter där en 
aktuell text hänger samman med äldre texter men också förebådar kommande texter 
i samma kedja (se t.ex. Ajagán-Lester, Ledin & Rahm 2003:203f). 
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ende på rådande perspektiv.30 Det är alltså tydligt att media och PPM 
lyder olika syften och inte kan jämföras så lätt som Mats Öberg gör gäl-
lande. 

Ett återkommande tema i tidningar och tidskrifter är rapportering om 
årets bästa PPM-fonder där olika kriterier används för att presentera 
topplistor. Dit hör historisk avkastning eller låga fondavgifter men också 
möjligheter till hög avkastning genom hög risknivå. Inramningen av så-
dana tips i en dagstidning skiljer sig naturligtvis från den statliga myn-
dighetens samhällsinformation och det ligger nära till hands att se 
topplistor som en särskild tidningsgenre där samma formspråk, artikel-
komposition och grafiska element kan användas likaväl för fonder som 
för julgransbelysningar, lådvin eller bilar. Finanspsykologins varning för 
att enkla tumregler generellt försvårar rationella val verkar vara en ve-
tenskaplig inramning till varför människor nappar på tidningars topp-
listeval. Det finns dock anledning att se ”enkla tumregler” också som 
normer och konventioner för att förpacka textinnehåll och sätta det i en 
viss kontext. Från det perspektivet kan de istället kallas för genrer eller 
texttyper. Media har definitivt andra syften för att publicera texter om 
pensionssparande och PPM än vad staten har och följer heller knappast 
alltid rationella riktlinjer för välgrundade val. Följaktligen kan media 
komplettera PPM:s information i vissa fall men ännu hellre konkurrera 
genom sin enorma styrka som genre och sitt stora genomslag. 

Grundskott från fondbranschens reklam? 

Intresset för premiepensionen var mycket stort från privatekonomibran-
schens sida vid lanseringen hösten 2000. I princip alla svenska bank- och 
försäkringsaktörer lanserade fondprodukter i premiepensionssystemet 
och gavs också möjlighet att presentera objektivt hållna, korta presenta-
tioner i Fondkatalogen och på PPM:s hemsida. Samtidigt ökade banker 
och andra företag också lanseringen av fondprodukter och olika typer av 
pensionsförsäkringar inom det så kallade individuella pensionssparandet 
(IPS). Många gånger fanns samma typer av fondprodukter i de två ty-
perna av pensionssparande – det ena statligt och det andra privat.  

Utifrån den vetskapen kan man tänka sig att rationella fondväljare 
hade tillgång till liknande information i beslutsfattandet kring de re-
spektive fondvalen. I den finanspsykologiska tolkningsramen för premie-

 
 
                                                                                                                                        
30 Medie- och kommunikationsforskaren Dino Viscovi 2006 granskar just marknaden 
som ”mönster” eller ”monster” i sin avhandling om ekonomisynen i tv-programmet 
Rapport. 
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pensionens utvärdering verkar ingen skillnad göras mellan information 
från PPM och från fondförvaltare. Till viss del avgörs visserligen fondför-
valtarnas information – presentationer av företaget och av medverkande 
fonder inom premiepensionssystemet – av PPM:s stipulerade riktlinjer. 
Men läsarna som är väljare i premiepensionssystemet är också kunder på 
en privat fondmarknad och utsätts därmed för olika typer av reklam. 
Mycket ofta utgörs reklamen av tryckta texter som någon gång hamnar i 
brevlådan hos nästan alla svenskar eller som syns i annonsform på stan 
eller i tidningen. 

Bankerna och de andra företagens reklam för pensionsfonder refererar 
ofta till staten och premiepensionssystemet vilket jag strax ska åter-
komma till. PPM i sin tur hänvisar till marknaden för fondprodukter och 
indirekt också till aktörer på denna marknad. När PPM beskriver det nya 
pensionssystemet ryms till exempel flera motiveringar till varför den 
fondbaserade premiepensionen är bra. Till argumentationen hör bland 
annat fördelarna med ett privat sparande som gynnar den svenska till-
växten.  

 

Det fonderade systemet stärker det personliga ägandet eftersom 
det innebär ett större individuellt sparande än i fördelningssy-
stemet. Ett ökat sparande ses av många också som en förutsätt-
ning för att Sverige ska få den ekonomiska tillväxt som krävs för 
att samhällsekonomin ska vara hållbar.31

 
PPM:s beskrivningar av systemets koppling till samhällsekonomin tende-
rar att vara positiva men är oftast neutrala, till exempel i beskrivningar 
där för- och nackdelar med en viss placeringsinriktning presenteras. 
”Marknaden” och ”börsen” beskrivs generellt som möjligheter till en god 
premiepension för individen där möjligheterna anpassas efter fondvälja-
rens tycke och grad av engagemang. Man kan med fog påstå att PPM:s 
hänvisning till fondmarknaden oftast är sakligt inriktad och med en (im-
plicit) positiv betoning på möjligheter.  

I bankers och försäkringsbolags egen reklam för fondprodukter ser 
dock bilden annorlunda ut. Ett viktigt tema för argumentationen kring 
ett privat pensionssparande tycks vara just nackdelarna med det nya 
statliga pensionssystemet. Det omfattar både inkomstpensionsdelen 
samt premiepensionsdelen och strategin började tidigt. Ett exempel är 
detta textutdrag som är hämtat från tiden före det nya pensionssystemets 

 
 
                                                                                                                                        
31 PPM 2003, 6. 
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lansering men efter att beslutet om förändring tagits i riksdagen.32 Det 
kommer från en reklambroschyr från dåvarande SE-Banken från 1997. 

 

Tiderna är inte som förr. Staten tar inte samma ansvar för oss 
längre. Idag får en nybliven pensionär med full ATP och avtals-
pension ca 70% av sin slutlön. Detta är en bra pension. För 
många betyder det ändå ett inkomstbortfall på nära tre må-
nadslöner. Med det nya pensionssystemet blir bortfallet troligtvis 
större än så. [...] Hur stor standardsänkning är du beredd att ac-
ceptera vid 65? [...] 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. 
 

Den statliga pensionens utmålade minskning kan alltså kompenseras 
genom vidtagna ”mått och steg i tid” – ett privat pensionssparande. Det 
egna ansvaret som presenteras som en möjlighet i PPM:s information får 
här bilden av ett hot, ”det är du och ingen annan som får betala [...]”. 
Reklamens texter understryker ofta det faktum att läsaren – den enskilde 
individen – nu har möjlighet att själv ta beslut för den framtida pensio-
nen. Det utmålas både som en chans men också något som banken bör 
hjälpa till med. I en reklambroschyr från SEB från 2000 kopplas det per-
sonliga valet av fonder samman med det nya pensionssystemets tillkor-
takommanden (enligt banken).  

 
Sedan januari 1999 har vi ett nytt pensionssystem i Sverige. Det 
bygger bland annat på att du själv får bestämma hur du vill att 
delar av dina pensionspengar ska placeras. Trots möjligheten att 
själv få placera en del i det nya pensionssystemet, premiepensio-
nen, kommer du med det nya systemet inte upp till mer än drygt 
hälften av din nuvarande inkomst efter pensionsdagen. Du måste 
därför spara själv, om du vill behålla din levnadsstandard den 
dag du slutar arbeta.  
 

Vid tiden före och strax efter det nya pensionssystemets lansering an-
vänder många bank- och försäkringsbolag hotet om bristande framtida 
resurser i marknadsföring och reklam. Ofta görs utskick i samband med 
att den statliga pensionsprognosen i det orange kuvertet skickas ut. Ett 

 
 
                                                                                                                                        
32 SOU 1994:20. 
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exempel på sådant utskick från pensionsjätten AMF Pension under 2001 
tar formen av ett privatbrev och där 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. 
 

Det värderande lite tillsammans med ordvalet det orange-röda brevet 
kan ses som ett sätt för brevets berättarröst att vända sig mot en röst som 
inte hörs explicit i brevet. Det färgglada brev som omtalas i AMF Pen-
sions reklambrev är ju det som kallas för det orange kuvertet av PPM och 
RFV vilket också har blivit den vedertagna benämningen i t.ex. media. 
Med den närliggande benämningen det orange-röda brevet distanserar 
AMF Pension sig från aktören staten. De flesta läsarna begriper säkert 
vad som åsyftas men genom att kalla brevet/kuvertet från PPM för något 
snarlikt den vedertagna benämningen visar AMF att de inte ingår i en 
statlig diskurs men känner till den väl. 

Reklamen betonar även andra teman. Dit hör möjligheten till en aktiv 
ålderdom med handlingsfrihet och där privat pensionssparande kan ge 
en guldkant. Men hotet från ett förändrat statligt pensionssystem är ofta 
närvarande i företagens reklam – direkt eller indirekt. 

Faktabaserad information kring fonders avgifter och avkastningshisto-
ria får sällan fokus i företagens reklam kring pensionssparande utan an-
vänds istället för att stödja berättande textstycken som ovan. Naturligtvis 
kan alla bank- och försäkringsföretag också visa så kallade fondfaktablad 
för fondprodukter men det är sällan dessa som landar i brevlådan 
hemma.33

PPM går alltså inte bara en match mot medias negativa rapportering. 
Till detta kan läggas ett visst mått av krypskytte från bank- och försäk-
ringsbolagsreklam där premiepensionen och även den allmänna pensio-
nen ofta utmålas som något negativt som den enskilde helst bör gardera 
sig emot. 

 
 
                                                                                                                                        
33 Enligt lagen om värdepappersfonder ska utförlig information om en fond alltid 
erbjudas av fondförvaltaren där bl.a. alla avgifter måste redovisas. I ett samarbete 
mellan Fondbolagens förening och Konsumentverket har också detaljerade regler för 
marknadsföring av fonder tagits fram (från 2000-01-01) som sedan ersatts av Fond-
bolagens förenings riktlinjer från 2004-12-06. Där saknas dock riktlinjer för hur de 
statliga pensionsdelarna kan framställas i marknadsföring trots att företagskonkur-
renter ”inte får misskrediteras eller visas ringaktning”. 

Välgrundade val 63 



PPM-informationens ambivalens 

I detta kapitel har jag försökt visa några av de problem som myndigheten 
PPM står inför. Det första problemområdet rör den statliga samhällsin-
formationens tradition och genre där PPM:s texter inte lyckas kombinera 
servicedel och påverkansfunktion i uppdraget. Claes Hemberg kritiserar i 
artikeln från E24 PPM för att ha blivit en ”teknisk operatör” när myndig-
heten istället skulle vara ute på gator, skolor och torg men frågan är om 
PPM kan komma förbi operatörsrollen? Den propagerande rollen ryms 
knappast i en statlig myndighetstradition och hybriden mellan stat och 
marknad har haft svårt att passa in i den traditionella genren samhälls-
information. 

Ett annat dilemma är rapporteringen från media och även medias råd-
givning kring fondval inom premiepensionen. Detta är en del i en större 
trend där ekonomijournalistiken har fått ökad betydelse i Sverige och 
även ökat rapporteringen kring privatekonomiska frågor. Den över-
gripande bevakningen av PPM och pensionsdelen har ofta varit mindre 
smickrande och det har säkert spelat viss roll för hur människor upp-
fattat premiepensionen. Det ligger i tidningars och andras intresse att 
fånga konsumenternas intresse för fondfrågor men det sker naturligtvis 
på medias villkor och ibland för att tjäna andra syften än att fondväljaren 
ska göra ”välgrundade val”. Möjligen måste medias bild bemötas i sam-
hällsinformationen. Det samma gäller bilden av det statliga pensionssy-
stemet i reklamen där banker och andra ibland konstruerar en bild av 
premiepensionssystemet som något vanskligt där läsaren behöver ban-
kens produkter och expertis som komplement för den framtida pensio-
nen.  

PPM har alltså stått inför en mängd problem när det gäller informa-
tionsuppdraget kring premiepensionen. Som konstaterats i de utvärde-
ringar som gjorts är myndighetens uppdrag inte särskilt utförligt beskri-
vet och de ständigt ändrade målen inte lätta att uppnå. Man kan knap-
past lasta PPM för att ha gjort ett dåligt jobb. Det är snarare i det poli-
tiska förarbetet och i den värdegrund som präglat ramverket kring pre-
miepensionen som det brister. Fokus på rationellt beslutsfattande base-
rat på faktabaserad information är ett viktigt perspektiv men det räcker 
knappast som underlag för att förankra premiepensionen i ett samhälls-
informationsperspektiv. Frågan om vad som är möjligt att uppnå med 
myndighetstexter och en problematisering av informations- och textbe-
greppen bör ingå i varje resonemang kring PPM:s (eller eventuellt en ny 
myndighets) uppdrag. 
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