
http://www.diva-portal.org

Preprint

This is the submitted version of a paper presented at Tjugosjunde sammankomsten för
svenskans beskrivning, Växjö den 14 och 15 maj 2004.

Citation for the original published paper:

Ohlsson, C. (2005)
Du, din pension!: Om språket i det nya pensionssystemet
In: Gunilla Byrman, Jan Einarsson, Solveig Hammarbäck, Maria Lindgren, Per Stille
(ed.), Svenskans beskrivning 27: Förhandlingar vid Tjugosjunde sammankomsten
för svenskans beskrivning, Växjö den 14 och 15 maj 2004 (pp. 257-268). Växjö: Växjö
University Press
Svenskans beskrivning

N.B. When citing this work, cite the original published paper.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-70631



 

Du, din pension! 
Om språket i det nya svenska pensionssystemet 
 
Claes Ohlsson 
 
 
 
Bakgrund 
 
Den här uppsatsen handlar om det förändrade svenska pensionssystemet, hur 
finansprodukter blivit en del av svenskars vardag och hur språket använts i 
denna process. Förändringen av det svenska pensionssystemet under andra 
hälften av 1990-talet innebar en kraftig omsvängning från det gamla ATP-
systemet. Det svenska pensionssystemet hade sedan folkomröstningen om ATP 
1957, grundats på en fast, bestämd pension där avgiften sedan varierat. Sedan 
pensionsuppgörelsen 1998 kan man med fog säga att det är tvärtom. I det nya 
pensionssystemet är avgiftens storlek bestämd medan individernas pensioner 
kommer att variera.  

En särskild nyhet i det nya pensionssystemet är premiepensionen. 
Premiepensionen är en del där svensken själv ska placera pengar i fonder för den 
framtida pensionen. Premiepensionen har också inneburit skapandet av en ny 
statlig myndighet – Premiepensionsmyndigheten (PPM). Fonderna som ingår i 
systemet är produkter från kommersiella fondförvaltare men de administreras av 
den statliga myndigheten PPM. Hösten 2000 hade över fyra miljoner svenskar 
möjlighet att för första gången placera sina pensionspengar i sådana fonder 
genom eget val. En stor informationskampanj med utsänt material och annonser 
i press och TV från PPM samt uppmärksamhet från media föregick det första 
valet. Tre år senare betraktas premiepensionen som ett misslyckande, särskilt av 
medierna (se t. ex. DN 030403 och DN 030930). Färre personer än väntat har 
aktivt valt fonder och de som har valt har snarare minskat än ökat sin framtida 
pension eftersom fondernas värde generellt har minskat.  

De första åren på det nya seklet har präglats av börsnedgång och osäkerhet i 
Sverige och världen, och premiepensionsvalet sattes möjligen i sjön vid sämsta 
tänkbara tillfälle. Det uteblivna genomslaget för premiepensionen står dock i 
kontrast till svenskarnas förändrade privata sparande på senare år. Det 
traditionella sparandet på bankbok mot ränta har till stor del ersatts av aktier, 
fonder, obligationer och kapitalförsäkringar (Jonsson & Lounsbury 2004, 
Nilsson 2003). Likaså har det privata pensionssparandet ökat och man kan med 
fog tala om ett brett marknadsgenomslag för finansprodukter i Sverige.  



 

En utgångspunkt för min studie är att finansmarknaden och finansprodukter 
domesticeras. Att privatpersoner köper och sparar i finansprodukter har blivit 
vanligt och också självklart på förhållandevis kort tid i Sverige. Som jämförelse 
kan nämnas en amerikansk studie av "financialization of daily life" där förändrat 
sparbeteende ingår (Martin 2002). Likaså sker en förändring av statens roll där 
den svenska modellen nu ifrågasätts och omprövas. Statens samarbete med 
kommersiella fondförvaltare i det nya pensionssystemet kan ses som en del både 
i en sådan förändring samt ovan nämnda domesticering.  
 
 
PPM och språket 
 
Att beskriva och förklara en process som domesticering genom språkbruket 
kräver flera överväganden när det gäller teori, metod och material. Min studie är 
i första hand språkvetenskaplig och utgår från text- och innehållsanalyser av 
PPM:s tryckta material. Även om den här uppsatsen främst bör ses som en 
empirisk redogörelse är det på sin plats att kortfattat ta upp de teoretiska 
överväganden som legat till grund för arbetet. Utgångspunkten att texter ingår i 
sociala praktiker, som både skapar och skapas av dem, placerar uppsatsen i ett 
diskursanalytiskt forskningsfält. Här är den kritiska diskursanalysen en viktig 
förebild med Norman Fairclough (se t. ex. 1992 och 1995) och CDA-skolan i 
täten. Vidare är Hallidays "systemic and functional grammar" bakgrund för bl. a. 
CDA-skolan (se t. ex. Halliday & Hasan 1976) där språket ses som en del av ett 
sociosemiotiskt system. Diskursbegreppet är omtvistat och används både inom 
och utom språkvetenskapen. Grimshaw (2003:27) uppmärksammar detta och ger 
två definitioner av hur diskurs kommit att användas varav den första är som:  
 

[...] an ideological 'bundle', a subculture, or even an arena of special interaction. (ibid.). 
 
I den andra definitionen ser Grimshaw diskurs som:  

 
[...] spoken or written text in a language, intended for use in the accomplishment of 
social ends of users (ibid.).  

 
Den användning av diskursbegreppet som är relevant i denna uppsats ligger 
närmare Grimshaws andra definition än den första. "Social ends" eller mål kan 
jämföras med PPM:s uppdrag att informera de som omfattas av det nya 
pensionssystemet. I sitt uppdrag att informera har PPM riktat sitt budskap till en 
tänkt läsare som bygger på en särskild bild och uppfattning. Det gör det 
fruktbart att använda begreppet model reader (eller modelläsare) som är hämtat 
från Eco (1984) och även använts av Björkvall (2003) i en studie av svensk 
reklam. Modelläsaren kan kort beskrivas som den idealiska läsaren av en text 
från avsändarens sida. I kontrast kallas den verkliga läsaren för empirisk läsare. 



 

I uppsatsen försöker jag se hur PPM konstruerar sin modelläsare och beskriva 
dennes roll i det nya pensionssystemet.  

För mitt syfte har jag skapat en mindre korpus av ett representativt urval av 
PPM:s offentliga texter som riktas till alla personer med pensionsrätt – en 
mycket stor grupp människor. Korpusens material består främst av broschyrer 
samt informations- och utbildningstexter från PPM. Dessutom ingår 
Fondkatalogen för 2003, informerande texter från PPM:s hemsida och PPM:s 
pressreleaser från 2000 till 2003. Korpusen omfattar för närvarande cirka 58 000 
löpord. Att kombinera kritisk textanalys med korpusmetoder diskuteras av bl. a. 
Stubbs (1996) samt tillämpas i Piper (2000) och har flera fördelar. Det gör det t. 
ex. lättare att undersöka ett större material samt ger möjlighet att se vad som 
utmärker en text eller texter på flera språkliga nivåer. Dessutom underlättar 
korpusanvändning jämförelse av olika texter. Den lexikala beskrivningen genom 
en korpus har för min del först och främst fungerat som ingång till den kritiska 
analysen av PPM:s texter. 

Uppsatsens syfte är att beskriva hur finansprodukter (pensionsfonder) 
domesticeras i PPM:s texter till den enskilde genom avsändarens konstruktion 
av en modelläsare. Jag går i uppsatsens kommande avsnitt igenom tilltal och 
omtal av läsaren, vad läsaren har och vad läsaren gör. Avslutningsvis 
sammanfattar jag mina resultat och diskuterar dem kortfattat.  
 
 
Vem är läsaren? 
 
Korpusen med PPM-material har gett möjlighet att ta fram listor över ord i 
alfabetisk ordning och även över de vanligaste orden. Just det senare har 
fungerat som en utgångspunkt där jag har jämfört ordfrekvens hos PPM med ett 
jämförelsematerial. Det senare består främst av Språkbankens konkordanser och 
de frekvenslistor som tagits fram för respektive korpus. Dessutom har jag 
jämfört med Nusvensk Frekvensordbok (Allén 1971).  

Precis som i Språkbankens konkordanser är funktionsord bland de vanligaste 
orden i PPM-materialet. Skillnaderna mellan PPM:s texter och 
jämförelsematerialet är små och de ord som är vanligast förekommande i svensk 
text är vanligast också här. En viktig skillnad finns dock, bland de 58 000 orden 
i korpusen är personliga pronomen i andra person singular mycket vanliga. Det 
gäller även possessiva pronomen för andra person singular. Sammanlagt är 
2 190 av de 58 000 orden i korpusen någon form av sådant pronomen. Tabell 1 
visar pronomenförekomst per 1 000 ord i PPM-materialet och några av 
Språkbankens konkordanser.  

Av tabell 1 framgår det tydligt att du är mycket vanligt med 25 förekomster 
per 1 000 löpord. Det gör du till det tredje vanligaste ordet i de undersökta 
texterna. Även de possessiva pronomenen är betydligt vanligare förekommande 
hos PPM än i de jämförbara korpusarna. Det här är ett utmärkande drag i PPM:s 



 

texter och användandet av du är tydligt kopplat till ett individualiserat tilltal av 
läsaren. Jag ska återkomma till detta nedan. 
 
Tabell 1. Pronomenförekomst per 1 000 ord i resp. korpus 
 
Korpus du dig (dej) din ditt dina 
Korpus PPM 
(57 957 ord) 

25 2,5 5,8 2,5 1,9 

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 

 
Förutom tilltal med du har svenskan flera andra möjligheter att tilltala läsare. 
Man kan undvika direkt tilltal genom passiviseringar eller också omtala en 
läsare med någon slags generaliserande referens, beroende på textens syfte och 
sammanhang. Dessutom kan en läsare också tilltalas med ni eller man. Tilltal 
med ni som inte är riktat mot ett kollektiv uttrycker distans. Den användningen 
återfinns inte i PPM-materialet men några få (6) användningar av kollektivt ni 
finns där referenserna är ungdomar som grupp samt två personer i ett 
samboförhållande. Användandet av man är vanligare med ungefär 280 belägg. 
Man kan användas med referens till läsaren/mottagaren men också som referens 
till avsändaren/PPM. Antalet användningar är dock ganska få.  

Ser man till indirekt refererande till läsaren eller omtal så har 
avsändaren/myndigheten flera tänkbara möjligheter att välja mellan. Att omtala 
en läsare med en generaliserande form som individ, person eller den enskilde 
används t. ex. i Myndigheternas skrivregler (2001). Man kan också tänka sig 
former av medborgare, människa eller svensk. Ingen av dessa möjliga 
omtalsformer förekommer mer än någon enstaka gång i PPM:s texter. Istället är 
det som sparare och pensionssparare läsaren omtalas mest. Dessa varianter 
förekommer 46 gånger i materialet och är alltså inte särskilt vanligt i förhållande 
till antalet direkta tilltal av läsaren. Förutom dessa former förekommer också 
omtal av läsaren som (framtida) pensionär 14 gånger. Det här är inte mycket 
men det är mer än någon annan omtalsform och dessa former är också tydliga 
till sitt innehåll. 

Direkt tilltal med du är helt dominerande i materialet även om direkt tilltal 
med man samt omtal av läsaren också förekommer. Detta bruk ligger i linje med 
den informalisering av svenska myndigheter som ägt rum de senaste 30 åren och 
som studerats av språkvetare (t. ex. Mårtensson 1987) och etnologer (t. ex. 
Löfgren 1988). Resten av uppsatsen kommer också att handla om avsändarens 
konstruktion av läsaren genom att följa vad du har och gör i PPM:s texter.  



 

 
 
Vad har du? 
 
Förutom du är de possessiva pronomenen din, ditt och dina vanliga i PPM-
materialet (sammanlagt 593 belägg). Jag har gått igenom de huvudord som de 
possessiva pronomenen är bestämningar till för att se vad den konstruerade 
läsaren – du – har. Av de 593 beläggen kan huvudorden härledas till tre teman 
som delvis bestäms av funktion men också av semantisk tillhörighet. Av de 593 
beläggen är cirka 150 inte kopplade till något tema alls. Dessa huvudord rör 
familjen (t. ex. din sambo, dina barn), institutioner som din försäkringskassa 
eller ditt skattekontor samt praktiska saker kring pensionssystemet (t. ex. ditt 
brev eller ditt samtal). De resterande 440 huvudorden kan alltså delas in i tre 
teman där det första, tydligt urskiljbara temat ganska naturligt handlar om 
pension, inkomst, arbete och lön. Bara lemmat pension omfattar 113 belägg och 
sammanlagt hör 246 belägg till temat.  

Det andra temat rör sparande, val och fonder och har 167 belägg. De 
vanligaste är dina fonder, ditt val och varianter av ditt sparande. Det här temat 
kan sägas vara ganska väntat i och med införandet av det nya pensionssystemet 
där stat och kommersiella fondförvaltare möts. Dock är det mötet en ny 
företeelse när det gäller svenska pensioner och här får det konkret uttryck i vad 
som tillskrivs läsaren med hjälp av possessivkonstruktionerna.  

Det tredje temat kan också ses som en konsekvens av hur premiepensionen är 
tänkt att fungera. Temat har risk och ansvar som nyckelbegrepp och har 
betydligt färre belägg än de övriga, cirka 30 belägg kan urskiljas. Några av 
temats centrala huvudord är ansvar, chans och möjlighet som återfinns i 
exempel 1 till 3. 
 

(1) Det är viktigt att du förstår att det här är ditt eget ansvar. Du kan inte skylla på 
någon annan, om du tycker att pengarna har placerats fel. (min kursivering) 
 
(2) Valet är viktigt, eftersom det kan öka dina chanser att få en bra pension. (min 
kursivering) 

 
(3) Ett medvetet val av fonder kan öka dina möjligheter att få en bra pension. (min 
kursivering) 

 
Dessutom förekommer din risk, dina risker samt risk i sammansättningar som 
din riskbenägenhet och ditt risktagande. Precis som för temat med sparande och 
fonder är det egna ansvaret och riskhanterandet ett tydligt tema som också 
uttrycks med possessiva pronomen i förhållande till den tänkte läsaren – PPM:s 
modelläsare.  



 

Sammanfattningsvis har du i PPM:s texter praktiska saker som skattekontor 
och sambo men också egen pension, eget sparande, egna fonder, ansvar för 
gjorda fondval samt även egen riskhantering.  
 
 
Vad gör du? 
 
Det förekommer 1 450 belägg av du i det undersökta PPM-materialet. Alla 
förekomsterna används på samma sätt vilket är lika med direkt tilltal av läsaren. 
Det här är ett tydligt och framträdande drag i texterna och alla dessa du hör 
också ihop med en handling eller ett tillstånd av något slag. Handlingarna 
uttrycks med verb eller verbkonstruktioner och jag har gått igenom 
verbbeläggen för att kunna kategorisera dem på samma sätt som jag gjort med 
huvudorden till de possessiva pronomenen. Kategoriseringen av verb och 
verbkonstruktioner utmynnade i en databas för de verb som tillskrivs mottagar-
duet i PPM:s texter. Databasen ger möjlighet att samla information om t. ex. 
vilken verbform som används och hur ofta, möjliga bestämningar, modalitet och 
negeringar. Det här gör det möjligt att se hur verb används tillsammans med 
mottagarrollen du och på så sätt visa hur PPM konstruerar sin modelläsare.  

De 1 450 undersökta verben och verbkonstruktionerna kan beskrivas och 
kategoriseras i former av teman på samma sätt som huvudorden till de 
possessiva pronomen. Även här gäller att praktiska göromål är bland de 
vanligaste handlingarna som tillskrivs läsaren. Det stora flertalet verbbelägg kan 
föras till ett sådant tema där några vanliga handlingar t. ex. är att du ansöker om 
pension, du skickar in valblanketten eller du kontaktar PPM. Dock kan många 
verb och verbkonstruktioner även kategoriseras efter de två andra teman som 
känns igen från genomgången av de possessiva pronomenen, vilket jag strax 
återkommer till.  

De flesta verb som används tillsammans med du är kategoriserbara efter sin 
lexikala betydelse, d.v.s. verbets betydelse är transparent och tydligt. I några fall 
har verbets betydelse avgjorts av kontexten men det finns också flera 
konstruktioner med verb vars betydelse är mycket mer löst definierad, t. ex. 
vara, göra, bliva, ha och få. Man kan säga att dessa verb och verbkonstruktioner 
är icke-transparenta när det gäller betydelse. Jag undvikit att räkna med sådana 
konstruktioner i min genomgång och kategorisering. Några av de här verben 
fungerar dessutom ibland som både temporala och modala hjälpverb vilket gör 
det svårt att generalisera kring deras användning. 

När det gäller temat för sparande, val och fonder så återkommer det tydligt 
även för verbhandlingarna. Ett av de absolut vanligaste verben som tillskrivs 
mottagar-duet är välja. Det finns 180 belägg av lemmat välja i materialet. Mer 
än var tionde handling som tillskrivs läsaren har alltså med val av fonder att 
göra. De två vanligaste formerna av välja är kan välja med 60 belägg och väljer 
med 63. Bland de vanligaste verben är också bestämma och byta (fonder) med 



 

ett trettiotal belägg vardera. Till temats typiska verb hör även spara samt 
placera och investera. Sammanlagt är de 328 transparenta beläggen för temat 
fördelade på cirka 20 olika verb.  

Förutom de transparenta verbbeläggen finns exempel på andra konstruktioner 
inom samma tema. Ett sådant exempel med är visas nedan. 
 

(4) Om du är road av placeringar och följer med i vad som händer i ekonomin kan du 
själv kombinera ihop en blandning av olika fonder efter vad du tror om utvecklingen på 
olika marknader. (min kursivering) 

 
Exempel 4 kan sägas illustrera både temat med sparande, val och fonder samt 
temat med ansvar och riskhantering för den egna pensionen. Det är givet att 
pensionspengarna ska placeras i fonder på ett eller annat sätt och om du är road 
av placeringar och tror något om utvecklingen på olika marknader kan du 
påverka din framtida pension genom att själv kombinera ihop fonder. Det 
bakomliggande budskapet är att detta är något positivt. Det egna beslutsfattandet 
ger också läsaren/pensionsspararen möjlighet att få en bättre pension än om 
denne agerar passivt. 

Temat kring ansvar och riskhantering är tydligt även vid kategoriseringen av 
verben. Antalet transparenta belägg är färre än för temat kring sparande, val och 
fonder men drygt 100 verb som tillskrivs du finns i materialet. Spridningen av 
olika verbtyper är större än för spar, val och fonder-temat. Här återfinns ett 
trettiotal olika varianter. Bland de vanligaste är känna, tycka, tänka och tro. Alla 
dessa används i betydelsen att läsaren ska bedöma och hantera den risk som 
hänger ihop med att placera pengar i pensionsfonderna. Exempel 5 illustrerar 
budskapet till läsaren att bedöma den egna risknivån.  
 

(5) För att få en risknivå som du känner dig bekväm med kan du välja både aktie- och 
räntefonder. (min kursivering) 

 
Ytterligare ett exempel som anspelar på riskhantering är följande där PPM 
ställer frågan om vad läsaren tycker om risk.  
 

(6) Börja med att fråga dig själv vad du tycker om risk. Hur reagerar du när ditt 
sparande ökar eller minskar i värde? (min kursivering) 

 
Bedömning av den egna risknivån är det första steget i PPM:s fyrstegsmodell för 
hur man ska gå till väga för att välja fonder och placera sina framtida 
pensionspengar. Modellen återfinns bl. a. i Fondkatalogen och flera andra 
renodlade informationsbroschyrer från de fyra år som premiepensionen funnits. 
Vid sidan av hanteringen av risk finns också medvetenheten om det egna 
ansvaret för det val av fonder som slutligen görs (eller inte görs) av 
läsaren/väljaren. Det är inte självklart att de placerade pensionsmedlen har vuxit 
vid tidpunkten för den egna pensioneringen. Det egna ansvaret för gjorda 



 

fondval märktes vid genomgången av huvudorden till de possessiva pronomenen 
och återfinns också bland de verb som kopplas till mottagar-duet. Exempel 7 
visar hur detta uttrycks i PPM-materialet.  
 

(7) Eftersom du själv ansvarar för ditt pensionssparande måste du förstå konsekvensen 
av ditt fondval, oavsett om du väljer aktivt eller ej, och även om du låter slumpen styra. 
(mina kursiveringar) 

 
Förutom verbet ansvara och konstruktioner som förstå konsekvensen används 
också verb och konstruktioner som inse, löpa risk, ha koll samt ta ställning inom 
detta tema. 

Riskhanteringen och det personliga ansvaret samt själva sparandet i fonder är 
två viktiga och uppenbara teman som tillskrivs mottagaren/modelläsaren i de 
PPM-texter som ingår i korpusen. Att spara i kommersiella pensionsfonder inom 
ramen för det statliga pensionssystemet är något annorlunda och nytt i 
jämförelse med den pensionslösning som känns igen från det traditionella 
svenska välfärdssystemet. Skiftet av ansvar för den egna pensionen från staten 
till den enskilde är kanske en än mer dramatisk förändring. Visserligen gäller 
inte detta hela pensionen. Inkomstpensionen är fortfarande statligt reglerad även 
om det också där finns skillnader jämfört med äldre pensionslösningar (se SOU 
1994:20).  

Att spara i fonder och ta ansvar för det egna valet tydliggörs genom de verb 
som uttrycker handlingar kopplade till mottagar-duet. Användningen av modala 
hjälpverb tillsammans med huvudverb verkar också förstärka den tendens jag 
hittills beskrivit.  
 
 
Vad du måste och bör göra 
 
Modala hjälpverb verkar vara förhållandevis vanliga i PPM:s texter och i de 
verbkonstruktioner som tillskrivs mottagar-duet. Det finns cirka 500 belägg av 
modala hjälpverb även om antalet inte kan anges exakt eftersom gränsen mellan 
modal och temporal användning inte alltid är klar. Det gäller till exempel ska 
(skola). De vanligaste hjälpverbsformerna i materialet är kan och ska. De står 
för cirka 350 belägg (297 för kan och 61 för ska). Många belägg av just dessa 
hjälpverb förekommer i samband med de praktiska handlingar som läsaren 
tillskrivs av PPM även om du kan välja fond(er) är en mycket vanlig handling 
som hör till ovan nämnda tema kring sparande, val och fonder. 

De cirka 40 konstruktionerna med du får och du bör handlar nästan 
undantagslöst om temana sparande samt risk och ansvar för fondvalet. Ett 
exempel på läsarens riskhantering genom att ha kunskap om fonder och 
fondtyper är följande.  
 



 

(8) Du bör därför ta reda på mer om de olika generationsfonderna innan du bestämmer 
dig. (min kursivering) 

 
Likaså framställs premiepensionen som den del läsaren får placera vilket visas i 
nästa exempel (9).  
 

(9) Inkomstpensionen är den största delen, premiepensionen är den del du får placera 
själv. (min kursivering) 

 
Både bör och får är i ovanstående kontexter hjälpverb med deontisk funktion, 
d.v.s. de uttrycker något slags krav, rekommendation eller önskan. De 
handlingar som tillskrivs läsaren i exemplen tillhör något av de två teman jag 
beskrivit och handlingarna förstärks genom hjälpverben. Ytterligare ett deontiskt 
hjälpverb är det mer eller mindre tvingande måste som förekommer 34 gånger i 
materialet. Oftast används måste tillsammans med en praktisk handling (t. ex. du 
måste själv ansöka om att ta ut din pension) men exempel 10 visar hur läsaren 
uppmanas att själv ta ansvar för sitt pensionsval genom att hantera den egna 
risken.  
 

(10) Risk har dock också en individuell aspekt. Det är helt enkelt så att en del 
människor är mer riskbenägna än andra. Därför måste du försöka ta reda på din 
personliga inställning till risk. (min kursivering) 

 
Det sista exemplet understryker att det är den enskilde som har ansvar för sin 
premiepension och hur den utvecklas. Dessutom visar exemplet att begreppet 
risk är centralt för premiepensionen.  
 
 
En läsare som är hemtam i finansvärlden? 
 
Den framväxande bilden av modelläsaren i PPM:s texter är ett steg på vägen för 
att beskriva och förklara hur finansprodukter domesticeras. Det är tydligt att 
läsaren tilltalas med du i PPM:s texter. Av 58 000 löpord som undersökts är 
1 450 just du. Några egentliga alternativ till det individuella tilltalet finns 
knappast i texterna. Det individualiserade tilltalet med du används i svenskt 
myndighetsspråk sedan tidigt 1970-tal vilket Mårtensson (1987) samt 
Mårtensson och Svensson (1988) också tar fasta på. Den trenden är alltså inte ny 
men indikerar ett informellare myndighetsspråk och kanske en intimiserad ton 
mellan avsändaren staten och mottagaren medborgaren. Möjligen märks det 
direkta tilltalet mycket tydligare i myndighetstexter med tanke på att svenskan 
har många möjligheter att helt undvika tilltal med du, ni eller en 
omtalsbenämning.  

PPM:s läsare är alltså den enskilde pensionsspararen. Genom possessiva 
pronomen tillskrivs den enskilde läsaren både ett eget pensionssparande och 



 

egna fonder. Med det egna fondvalet följer också ansvar och dessutom är den 
egna risken och dess hanterande ett centralt begrepp för läsaren i texterna. De 
1 450 beläggen för du tillskrivs också handlingar och tillstånd genom verb eller 
verbkonstruktioner. Det egna sparandet i fonder samt ansvar och riskhantering 
återkommer även här. Dessa handlingar understryks också genom modala 
hjälpverb.  

Enbart ett individualiserat tilltal räcker inte för att beskriva en 
domesticeringsprocess. Men tillsammans med vad som tillskrivs läsaren – du – 
genom possessiva pronomen och handlingar blir bilden tydligare. I PPM:s texter 
är du viktig och duet har både en framtida pension där en del utgörs i eget 
sparande i sparformen marknadsfonder samt ansvar och möjligheter att se till att 
den delen av den framtida pensionen blir så bra som möjligt. Däri ligger en stor 
förändring. I PPM:s texter är det påbjudet och självklart att placera en del av sin 
lön i fonder som finns på marknaden. Och det är också du som ska avväga hur 
mycket risk du tål. Domesticering som vardagliggörande och tillvänjning 
åskådliggörs genom införandet (och blandningen) av en diskurs om sparande, 
val och fonder i den traditionella stat- och myndighetsdiskursen kring arbete och 
pension. Dessutom tillförs ansvars- och risktagandet för den egna pensionen. 
Här är det din pension vi talar om, inte svenska folkets.  
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