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1 Inledning 
 
 
Om man tänker på myndighetsinformation riktad till en bred allmänhet är chansen stor 
att man tänker på information från Försäkringskassan. Alla omfattas vi av social-
försäkringen, och alla kommer vi på något sätt i kontakt med Försäkringskassans 
texter. Att en bok som behandlar informaliseringen av Sverige döps till Hej, det är 

från Försäkringskassan är kanske inget att förvåna sig över. 
Men Försäkringskassan är inte bara den myndighet som vi som enskilda 

medborgare förmodligen har mest kontakt med. Den är också en av Sveriges största 
myndigheter och ett viktigt verktyg för socialpolitiken. Försäkringskassans utveckling 
speglar det svenska välfärdssamhällets: från frivilliga organisationer med starka band 
till folkrörelserna till en modern myndighet som kallar medborgarna kunder och sina 
tjänster produkter. Allt detta gör Försäkringskassan till ett intressant studieobjekt för 
den som vill undersöka hur språk och samhälle samspelar med varandra.  

 
 

1.1 Syfte 

 
Den här uppsatsen kom till på en förfrågan från Försäkringskassan. Uppdraget var 
formulerat som en önskan att få hjälp med ”att se skillnaden mellan vad vi tror att vi 
kommunicerar till allmänheten, och vad vi i själva verket kommunicerar till 
allmänheten”. Det ska jag göra genom en textanalys som undersöker vilken bild som 
texten i ett par av Försäkringskassans broschyrer förmedlar av myndigheten, 
medborgarna och relationen dem emellan. Min övergripande frågeställning är alltså 
hur sändare och mottagare konstrueras i texterna. Detta ska jag sedan relatera till en 
bredare samhällskontext, till Försäkringskassan roll i samhället och till 
Försäkringskassan som institution. 
 
 

1.2 Disposition 

 
Denna uppsats är disponerad på följande vis. I kapitel 2 redogör jag för mina 
teoretiska utgångspunkter. Kapitel 3 utgörs av en bakgrund där jag behandlar den 
bredare samhälleliga kontexten och i anslutning till den tar upp tidigare relevant 
forskning. I kapitel 4 redogör jag för Försäkringskassans historia, senare utveckling 
och skriver något om hur de informationsbroschyrer jag ska analysera kom till. I 
kapitel 5 beskriver jag materialet, och i kapitel 6 de metoder jag använt för att 
analysera det. Resultatet av analysen redovisas i kapitel 7, och i kapitel 8 diskuterar 
jag dessa, återknyter till den bakgrund jag skissade upp i kapitel 3 och 4 och 
diskuterar undersökningens metod. I kapitel 9 slutligen försöker jag utifrån resultaten 
ge några konkreta råd till Försäkringskassan om hur de kan förbättra sitt 
informationsmaterial. 
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2 Teoretisk ram  
 
 

2.1 Kritisk diskursanalys 

 
Den teoretiska grunden för min uppsats är den kritiska diskursanalysen, i huvudsak 
såsom den utformats av framför allt Norman Fairclough (1992). Kritisk diskursanalys 
analyserar text i kontext. Den strävar efter att förklara textens egenskaper utifrån det 
samhälle och den situation där texten skapades. Det finns enligt teorin alltid ett skäl 
till att en text är utformad på ett visst sätt. De språkliga val vi gör har en social 
innebörd. Men i teorin ingår också att texten inte bara återspeglar kontexten, utan 
också bidrar till att återskapa eller förändra den. Det råder enligt Fairclough ett 
dialektiskt förhållande mellan samhälle och situation (den sociala praktiken) och 
språkbruket (diskursen). Samhälle och situation påverkar diskursen, men diskursen 
påverkar också samhället via den diskursiva praktiken, den speciella form av social 
praktik som innebär produktion och konsumtion av texter. Diskursanalysen innefattar 
därför tre analyser på tre olika nivåer: text, diskursiv praktik och social praktik. På den 
högsta mest övergripande nivån räcker inte de språkvetenskapliga verktygen till, utan 
här undersöks sociokulturella förhållanden med hjälp av sociologiska teorier. I 
praktiken har dock de språkvetare som sysslat med diskursanalys – även Fairclough 
själv – i första hand fokuserat på texten. Analysen av den diskursiva praktiken har 
väsentligen handlat om intertextualiteten snarare än de sociologiska aspekterna av 
textproduktion och konsumtion, medan den sociala praktiken ofta ”skisserats som en 
bakgrund mot vilka de diskursiva praktikerna sedan utspelar sig” (Winther Jørgensen 
& Phillips 2000:93).  

Eftersom diskursen konstitueras av samhället, kommer alltså samhällsförändringar 
ofta att kunna spåras i de texter som produceras. Ett ofta förekommande exempel på 
det är hur myndighetstexter i allt högre grad lånar språkliga drag av reklamtexter, 
vilket speglar den ökande kommersialiseringen av samhället (Fairclough 1992:99, 
Hellspong & Ledin 1997:263). Men språket, eller diskursen, påverkar alltså i sin tur 
samhället. Ett mindre formellt myndighetsspråk kan göra samhället mer demokratiskt 
genom att göra informationen lättillgängligare och ge individen större möjlighet till 
inflytande. 

Kritisk diskursanalys är alltså ett hjälpmedel för att dels undersöka hur texten 
förhåller sig till de attityder och förhållanden som råder i den kontext – det samhälle 
och den institution – där texten har kommit till, dels försöka se om den återskapar 
eller försöker förändra denna kontext. Fairclough (1992:225-226) presenterar en 
manual med en mängd olika metoder och kategorier för att genomföra diskursanalys, 
men konstaterar också att ”in any particular analysis some of the categories are likely 
to be more relevant and useful than others and analysts are likely to want to focus 
upon small number of them”. För att uppnå mitt syfte har jag har valt att fokusera 

intertextualitet och textens interpersonella struktur. 

 
 



 6 

2.2 Intertextualitet 

 
Intertextualitet är ett centralt begrepp hos Fairclough (1992), och hans starka betoning 
av dess betydelse är en av de saker som skiljer Faircloughs modell för diskursanalys 
från andra kritiska textanalytiker som exempelvis Fowler (1991). Begreppet skapades 
av lingvisten och författaren Julia Kristeva när hon på sextiotalet introducerade 
Mikhail Bakhtins och hans språkfilosofi för en västerländsk publik. Från att i första 
hand användas inom litteraturvetenskapen har begreppet intertextualitet spritt sig till 
andra områden som film och teater, och också blivit ett viktigt verktyg i analyser av 
sakprosa.  

Intertextualitet innebär att en text aldrig är helt fristående, utan alltid ingår i ett nät 
av relationer till andra texter. Varje kommunikativ händelse bygger på tidigare 
händelser. Kristeva formulerar det som at intertextualitet innebär ”the insertion of 
history (society) in a text and of this text into history” (1981:68, citerat efter Ledin 
1997). Därmed blir intertextualitet en viktig del av diskursanalysen, som vill 
kombinera textanalys med en analys av den samhälleliga kontexten. I den modell för 
diskursanalys som Fairclough presenterar (1992:231) ingår heller inte 
intertextualiteten i textanalysen, utan utgör det tyngsta inslaget i analysen av den 
diskursiva praktiken – hur texter produceras och konsumeras. Eftersom den diskursiva 
praktiken är den nivå som förbinder texten med den sociala praktiken betonas just 
intertextualitetens roll att sätta in samhället i texten och vice versa. Hellspong & Ledin 
(1997:175) däremot inkluderar en analys av intertextualiteten i analysen av textens 
interpersonella struktur. Därmed lägger de mer vikt vid hur samspelet mellan olika 
intertexter kan bidra till att konstruera skiftande sociala identiteter i texten, något som 
ju intresserar mig i denna analys. 

Fairclough skiljer mellan två olika sorters intertextualitet: manifest och konstitutiv. 
Manifest intertextualitet innebär att en annan text är ”explicit närvarande i den 
aktuella texten” (Ledin 1997:67) och försedd med signaler som tydligt visar dess 
främmande ursprung; citattecken, referatmarkörer eller anföringssatser. Konstitutiv 
intertextualitet eller interdiskursivitet rör sig inte på samma sätt om konkret synliga 
texter, utan beskriver inflytande från och relationer mellan olika diskurser och genrer 
i en text. Genre står för textens syfte och dess koppling till en speciell social aktivitet. 
Diskurs här har en annan betydelse än språkbruk; här används diskurs för att beteckna 
ett speciellt sätt att använda språket utifrån ett visst perspektiv; Fairclough kallar det 
”discourse with an article” (Fairclough 1992:5). Man kan exempelvis tala om en 
feministisk diskurs eller en medicinsk diskurs. Fairclough använder sig emellanåt 
även av andra kategorier såsom stil, röst och aktivitetstyp, men är inte konsekvent och 
föreslår även diskurstyper som en övergripande term. Exempelvis Winther Jørgensen 
& Phillips (2000) och Bergendal (2002) talar enbart om diskurser, medan Ledin 
(1997) skriver om diskurser och genrer. 

Fairclough gör också en typologisk indelning av intertextualiteten beroende på hur 
de relaterade texterna blandas in i den aktuella texten. Han talar om sequential 

intertextuality, “where different texts or discourse types alternate within a 
text…”(Fairclough 1992:118), embedded intertextuality, där en textnorm innefattas i 
den andra texten som till exempel i ett tidningsreferat av ett politiskt tal, och om 
mixed intertextuality där text eller textnormer ”smälter ihop” och inte så lätt låter sig 
separeras. Ledin formulerar detta som att en ”hybridform” uppstår. 
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2.3 Textanalys – den interpersonella strukturen 

 
I själva textanalysen bygger kritisk diskursanalys på Michael Hallidays 
sociosemitoiska modell. I den modellen räknar han med tre olika metafunktioner i 
språket: textuell struktur, som står för språklig form, ideationell struktur som står för 
innehållsmönster, och interpersonell struktur (hos Fairclough relational), som står för 
det sociala i texten. För mig, som är intresserad av hur sändare och mottagare 
framställs i texten, är det främst den interpersonella strukturen som är intressant. Som 
utgångspunkt för min analys använder jag i första hand den version av Hallidays 
modell som presenteras i Hellspong & Ledin (1997). 

Den interpersonella strukturen beskriver hur texten vill samspela med sin 
omgivning, vilka hållningar den intar och hur den konstruerar olika identiteter och 

sociala relationer mellan dem (Hellspong & Ledin 1997:158, Fairclough 1992:64). 
Inom textens sociala ram, den tänkta samspelssituation med vars hjälp texten försöker 
”regissera sitt förhållande till läsaren” (Hellspong 2001:49) skapar texten olika roller 
för sändare och mottagare. Eftersom texter sällan är homogena, utan har inslag av 
flera diskurser och blandar olika stilar och genrer kan det mycket väl finnas flera 
sändare och läsarroller inskrivna i samma text. Texten kan förutsätta att ”vi intar olika 
roller, dessutom ofta samtidigt” (Ledin 1997:81). Denna rollväxling kan naturligtvis 
innehålla konflikter som undergräver textens trovärdighet. Som läsare behöver vi 
heller inte acceptera den roll som vi blir tilldelade i texten; vi kan välja att ta avstånd 
från textens tänkta mottagare. Men vi måste ändå på något sätt förhålla oss till den 
läsare som finns inskriven i texten. Vi kan välja eller inte välja att inta den 
subjektsposition som texten har skapat åt oss (Fairclough 1992:84). 

Hur texten ser på relationen mellan de olika inskrivna rollerna kan utläsas av andra 
inslag i den interpersonella strukturen. Olika typer av språkhandlingar kan 
karakterisera texten på olika sätt; positiva språkhandlingar visar uppskattning 
gentemot läsaren och bidrar ofta till att skapa närhet, medan negativa språkhandlingar 
inkräktar på mottagarens handlingsfrihet och tenderar att skapar distans. Olika sociala 

strategier kan användas för att mildra intrycket av negativa språkhandlingar. Texten 
kan öppet vissa sina attityder genom att använda positivt eller negativt laddade 
värdeord eller ge ett objektiv intryck genom att undvika sådana. Bruket av olika 
modaliteter visar textens förhållande till ämnet och deltagarna; utrycks förhållanden 
som sanna (det är), möjliga (det kan), eller tvingande och nödvändiga (det måste)? 
(Modalitet är inte entydigt en del av den interpersonella strukturen.  Hellspong & 
Ledin (1997) tar upp modalitet som ett inslag i den ideationella strukturen, men säger 
samtidigt att den ligger mittemellan de bägge kategorierna.) Texten kan försöka skapa 
en förtrolig ton genom att ofta tilltala läsaren med du eller välja att distansera sig från 
läsaren genom att undvika ett direkt tilltal. Sändaren kan framträda som jag eller vi, 
omtalas i tredje person eller döljas av passivformer och nominaliseringar.   
 
 

3 Samhälle och diskurs   
 
 
Faircloughs modell för textanalys har kritiserats ”för att greppa över så mycket att den 
inte fungerar som praktisk analysmetod” (Ajagán-Lester, Ledin & Rahm 2003:218). 
Inte ens modellens upphovsman har genomfört någon fullständig analys enligt 
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modellen. Som tidigare sagts har de språkvetare som ägnat sig åt diskursanalys i 
allmänhet fokuserat på text och intertextualitet och underlåtit att i någon större detalj 
undersöka de sociologiska faktorer som formar textproduktion och konsumtion, 
medan analysen av den sociala praktiken oftast inskränkt sig till en bakgrundsskiss. 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:86, 93).  

Så är även fallet med min uppsats De följande två kapitlen gör inte anspråk på att 
vara någon uttömmande analys av de sociala och diskursiva praktikerna, utan ska ses 
som just en bakgrundsskiss. Jag gör heller inte i dessa kapitel någon speciell 
distinktion mellan vad som utgör social respektive diskursiv praktik. Istället går jag 
från det större sammanhanget till det mindre; från samhället i stort, till 
Försäkringskassan som institution och slutligen till produktionen av de aktuella 
texterna.  

 
 

3.1 Informalisering 

 
 Hellspong & Ledin (1997) tar upp tre viktiga samhällsförändringar som har påverkat 
myndighetsspråket: informalisering, individualisering och kommersialisering. 

Informaliseringen av samhället är till stor del en följd av det jämlikhetsideal som 
växte sig starkt under 1900-talet. Nya grupper av människor fick genom 
folkrörelserna och politiken tillträde till det offentliga livet. De ekonomiska och 
sociala klyftorna minskade, och den sociala rörligheten ökade. Samhället blev mindre 
uppdelat och mindre hierarkiskt. Samtidigt ökade statens och myndigheternas 
inflytande inom områden som tidigare hade tillhört den privata sfären. Allt detta ledde 
till att gränsen mellan privat och offentligt blev oskarp, och därmed började uttryck 
från det vardagsspråket användas även i myndighetsspråk och offentliga sammanhang. 
Syntaxen blev mindre komplex, och i många sammanhang blev det en konvention att 
tilltala läsaren med du. 

Man kan alltså både se informaliseringen av myndighetsspråket som ett uttryck för 
ökad demokratisering av samhället och som ett utryck för ”en ökande 
statsinterventionism, där myndigh- eterna [sic] måste utnyttja det privata språkbruket 
för att kunna ordna och ställa i människors privatliv” (Mårtensson 1987:104). Betonar 
man det senare talar man ofta om intimisering istället för informalisering. Vissa 
forskare som ägnat sig åt kritisk textanalys anser också att informaliseringen i många 
fall bara är smidigare sätt att utöva makt, ”substituting covert mechanism of control 
for overt ones” (Fairclough 1992:204). 

Informaliseringens inverkan på myndighetsinformationen har undersökts av 
Mårtensson (1987). Hon har gått igenom och jämfört informationsmaterial från 
Försäkringskassan och dess föregångare, samt från olika instanser inom 
skatteväsendet från 1940-talet till 1980-talet. I materialet har hon analyserat tilltal och 
omtal, normkollisioner, läsbarhet och uppfattning om mottagare. Hennes slutsats är att 
språket i informationsmaterialet har närmat sig den talspråkliga normen genom ökat 
användande av du-tilltal och färre kanslispråkliga drag som passiva satser och 
nominaliseringar. Resultatet är att texterna har blivit lättillgängligare, och det har till 
största delen kunnat ske utan störande normkollisioner. Mårtensson visar också i ett 
par exempel också på hur uppfattningen om mottagaren i Försäkringskassans 
broschyrer har ändrats. På 1950-talet riktade man sig i broschyrer om sjukförsäkring 
för hemarbetande till en ganska naiv och okunnig läsare. Texten är utformad som en 
berättelse som visar på fördelarna med sjukförsäkring. 1970 använde man sig av en 
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starkt förenklad och tillrättalagd text med många utpräglat talspråkliga vändningar.  
Tio år senare skriver man på normal sakprosa för en ”normalt läskunnig person” som 
själv målmedvetet söker information.  

Mårtensson ser skillnader i informationsmaterialet som hon förklarar med 
skillnader i organisationernas historia. Inom folkrörelserna och arbetarrörelsen var du-
tilltalet norm, och därför förekommer det i Försäkringskassematerialet tidigare och i 
större omfattning än hos Skatteverket. De kan också ha att göra med att eftersom 
ingen kan tvingas att utnyttja sina rättigheter var Försäkringskassan nödgad att göra 
reklam för sina tjänster innan de blev obligatoriska, ett förhållande som upphörde i 
och med den obligatoriska sjukförsäkringens införande 1955. Här hävdar hon alltså att 
broschyrerna tvärtemot den allmänna trenden under en period blev mer information 
och mindre reklam. 

Men Mårtensson kritiserar den regelmässiga användningen av du-tilltalet. Hon 
menar dels att sändarens anonymitet och kommunikationens enkelsidighet gör att du 
kan uppfattas välvilligt nedlåtande, dels att det är tveksamt om man i enkelriktad 
masskommunikation överhuvudtaget kan prata om tilltal i egentlig mening. Bruket av 
du ska ge sken att av att budskapet är riktad till den specifike läsaren, men samtidigt 
används ofta du – på samma sätt som engelskans you – som ett indefinit pronomen. 
Mårtensson menar att detta inte är det normala i svenskan, ”även i talspråk använder 
man man för att referera till en obestämd person”. 
 Utan att dra några egentliga slutsatser diskuterar Mårtensson också huruvida det 
förändrade språkbruket verkligen innebär en demokratisering, om det bara är en 
kosmetisk förändring som syftar till att dölja de verkliga maktförhållandena i 
samhället (jfr Fairclough 1992:204), eller om det förändrade språkbruket i själva 
verket är ett sätt att ge makthavarna större möjlighet till inflytande i vår privata sfär.  
 
 

3.2 Individualisering 

 
Ett du-tilltal är inte bara informellt; det är också personligt. Det tilltalar läsaren som en 
individ. Individualiseringen har gått hand i hand med informaliseringen. Försvagade 
hierarkier, ökad social rörlighet och en allmänt minskad tilltro till och ifrågasättande 
av auktoriteter och normsystem har lett till en större betoning på individen. En 
människas plats i samhället och i ett socialt sammanhang är inte längre lika fixerad, 
människan är viktigare än hennes skiftande position.  

Men medan informaliseringen är en följd av minskade klyftor mellan grupper i 
samhället, så har individualiseringen lett till ett större avstånd mellan individ och 
samhälle. Det hävdas att ”dagens människor känner sig allt mindre delaktiga i 
samhällsbygget och är allt mindre lojala mot traditionella auktoriteter” (Hellspong & 
Ledin 1997:262). I dess mest extrema form innebär individualismen att man ser sig 
som skild från samhället och bara är solidarisk med sig själv och sina närmaste. 

 
 

3.3 Kommersialisering 

 
De tidigare monopolen inom skolväsende, telekommunikationer och vård är nu utsatta 
för konkurrens och delvis privatiserade, och även inom de verksamheter där så inte är 
fallet organiserar man ofta verksamheten efter förebilder från den privata sektorn. 
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Motivationen är att det ska leda till större effektivitet, lägre kostnader och bättre 
service. Sarangi & Slembrouck (1996) kallar det avbyråkratisering 
(debureaucratisation) när byråkratiska institutioner strävar efter att framstå som 
obyråkratiska genom att förändra sitt språkbruk och låta klienterna delta i 
beslutsfattandet. I myndighetsinformationen kan det ta sig uttryck i att läsarna tilltalas 
– konstrueras – som  kunder som fritt kan välja mellan olika tjänster, även när det i 
realiteten knappast är fallet (Sarangi & Slembrouck 1996:140). Detta gör också att 
gränsen mellan information och reklam blir otydlig.  

De språkliga konsekvenserna av kommersialiseringen liknar effekterna av 
individualiseringen och informaliseringen. Reklamen har i allmänhet ett personligt 
tilltal och vill ofta få mottagaren att känna sig som en utvald individ snarare än en del 
av ett kollektiv 

Sarangi & Slembrouck (1996) analyserar bland annat en informationsbroschyr om 
socialbidrag. De kommer fram till att delar av texten har starka inslag av reklamspråk. 
De delarna förmedlar bilden av en läsare som kan välja mellan olika erbjudanden och 
själv avgöra om han eller hon har rätt till socialbidrag.  Men detta tilltal stämmer inte 
med det sätt på vilket texten senare förklarar begrepp som för de flesta läsare måste 
vara självklara. Läsaren tilldelas alltså enligt Sarangi & Slembrouck olika motstridiga 
roller (jfr Ledin 1997:81). Fastän sändaren anstränger sig för att vara artig gentemot 
läsaren kan resultatet mycket väl ändå bli att läsaren känner sig förolämpad. 

Dessutom menar Sarangi & Slembrouck att det knappast är möjligt för läsaren att 
med hjälp av informationen i broschyren själv förstå om han eller hon har rätt till 
bidrag. Syftet med det tillgängligare språket och bruket av reklamgenren är inte att 
göra det lättare för klienten att förstå hur den byråkratiska beslutsprocessen fungerar, 
utan ett sätt att få han eller hon att bli mer villig att lämna ut den information om sig 
själv som institutionen anser sig behöva. Därmed är man inne på samma typ av 
kritiska resonemang som Mårtensson (1987:70) och Fairclough (1992:204). 

I Ledins (1997) analys av intertextualiteten i en informationsbroschyr från 
Apoteket finner han spår av flera olika genrer och röster i texten. Traditionellt 
auktoritära medicinska tonfall blandas med jämlika vardagsröster och drag från 
reklamspråket. Textens perspektiv växlar hela tiden mellan ett läkarens och patientens 
utan att det signaleras tydligt i texten. Ledin menar att detta tydligt visar hur Apoteket 
försöker hantera just informaliseringen, individualiseringen och kommersialiseringen. 
Minskad distans mellan privat och offentligt och nödvändigheten att vinna individens 
förtroende avspeglar sig i språket som en blandning av närhet och distans, medan den 
omständigheten att Apoteket på delar av sitt sortiment konkurrerar på marknadens 
villkor visar sig i tendensen att använda sig av reklamens språkliga medel. Med en 
hänvisning till Fairclough och Bakhtin menar Ledin att detta speglar de oklara sociala 
förhållanden som Apoteket verkar under. 

 
 

3.4 Teknologisering 

 
Teknologisering – tecnhologization of discourse –  innebär att ett medvetet 
användande av språk och andra kommunikativa resurser för att uppnå strategiska mål 
sprider sig till nya domäner, och att det blir mer sofistikerat även i de domäner – 
exempelvis reklam och undervisning – där det tidigare förekommit. (Fairclough 
1992:216). Fairclough intar en skeptisk hållning till diskursteknologier och verkar se 
användningen av dem som en typ av manipulation; ”discourse technologies are 
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generally designed to have effect upon public (clients, customers, consumers) who are 
not trained in them” (Fairclough 1992:216). Som ett exempel på detta nämner han att 
en vanlig användning av diskursteknologier är att simulera en personlig relation och 
på så sätt dölja maktasymmetrier i institutionella samtal. 

Men med en mer positiv syn på samhället är det är fullt möjligt att se det 
Fairclough benämner teknologisering som en professionalisering av de yrkesgrupper 
som sysslar med kommunikation. När ett samhälle blir mer komplext och 
informationsmängden ökar så ökar också behovet av effektivare kommunikation. Den 
kommunikationen är förvisso ett sätt att utöva makt, men kan också vara ett 
nödvändigt verktyg i uppbyggnaden av ett välfärdssamhälle, till gagn både för staten 
och den enskilda medborgaren. Detta tycker jag framgår av de här citaten från statliga 
utredningar:  
 

Utredningen finner det nämligen uppenbart att allmänhetens 
kunskaper om de förmåner som samhället erbjuder ibland varit 
så begränsade, att avsikten med reformerna inte kunnat till alla 
delar förverkligas. (SOU:1969:48:88, citerat efter Mårtensson 1987:31) 
 

 
Utan större överdrift kan det sägas att den enskilde medborgarens 
tillvaro och hela samhällets funktion är beroende av att de språkliga 
förbindelserna mellan myndighet fungerar väl. Det är därför självklart 
att vi skall verka för att göra myndigheternas språk och innehållet i  
blanketter, skrivelser m m klart och enkelt. (SOU 1979:32:55, citerat  
efter Mårtensson 1987:32) 
 

I Sverige finns en tydlig tidpunkt då det verkar befogat att tala om en teknologisering 
av språket i myndighetsinformationen, nämligen omläggningen till högertrafik Inför 
denna vände sig myndigheterna dit de förväntade sig att finna kompetens, och det 
bildades ”en allians mellan myndighetsinformatörerna, de kommersiella informations- 
skaparna och forskarna” (Abrahamson 1983:16, citerat efter Mårtensson 1987:31). 
 
 

4 Försäkringskassan och dess broschyrer 
 
 

4.1 Försäkringskassan förr och nu 

 
Försäkringskassan har sitt ursprung i de frivilliga sjukkassor som växte fram under 
1800-talets senare hälft. Då och under nästa sekels första årtionden hade sjukkassorna 
starka band till folkrörelsen och arbetarrörelsen. Detta tillsammans med det faktum att 
sjukförsäkringen länge var frivillig har haft en viss betydelse för hur 
Försäkringskassan utformat sitt informationsmaterial (Mårtensson 1987:56-57). 
Gradvis tog dock staten större och större ansvar för sjukkassorna, och 1955 infördes 
en obligatorisk sjukförsäkring. En statlig myndighet blev dock inte Försäkringskassan 
förrän 2005, då de tidigare 21 självständiga allmänna försäkringskassorna och 
Riksförsäkringsverket slogs samman till en myndighet. 

Idag har Försäkringskassan en central roll i det svenska samhället, något som också 
kan avläsas i siffror. Den sysselsätter 16 000 anställda fördelade över hela landet 
fördelade på 330 olika kontor. Genom de femtio olika typer av bidrag och förmåner 
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som ingår i socialförsäkringen betalade Försäkringskassan 2005 ut 399 miljarder. De 
sammanlagda utgifterna var 435 miljarder, vilket motsvarar cirka 16 procent av 
bruttonationalprodukten. Av 100 kronor som används för privat konsumtion kommer 
cirka 25 kronor från socialförsäkringen. Eftersom bidrag från Försäkringskassan i 
många fall utgör en väsentlig del av hushållens budget, kommer också hushållen att 
anpassa sig efter bidragssystemet. Ett exempel på en sådan anpassning är att kvinnor 
ofta föder sitt andra barn inom 30 månader efter de fick det första för att kunna 
behålla den sjukpenninggrundande inkomst de hade före första barnet.1 Reglerna för 
hur bidragen betalas ut kan alltså vara ett effektivt styrmedel för staten. 

Försäkringskassan har idag en mängd uppdrag utöver att administrera 
socialförsäkringen så effektivt som möjligt. Det som framför allt står i fokus är att 
motverka att systemet missbrukas och överutnyttjas. Det så kallade ohälsotalet ska 
minska. Genom bättre rehabilitering ska sjukskrivna få hjälp att komma tillbaka i 
arbete. Detta speglar naturligtvis strömningar i samhället: under några år framstod det 
ökande antalet långtidssjukskrivningar som något som riskerade att undergräva hela 
samhällsekonomin. Många debattörer, framför allt från de borgerliga partierna, 
ifrågasatte både socialförsäkringens omfång och hur den utnyttjades. Bidragsfusket, 
dess vara eller inte vara, och eventuella omfattning debatterades livligt.  

Att den uppgiften prioriteras högt syns tydligt. Arbetet mot ohälsan står som första 
punkt i årsredovisningens sammanfattning. Man annonserar på dubbla helsidor i 
dagspressen om att ”det är arbetsförmågan, inte sjukdomen som avgör om du har rätt 
till sjukpenning eller inte” (DN 10/12 2006:20-21). I receptionen på huvudkontoret 
sitter bildskärmar som visar statistik på hur ohälsotalet utvecklar sig i förhållande till 
regeringens mål; samma typ av bildskärmar och statistik som på företag visar vinst 
och försäljningssiffror.  

Men Försäkringskassan har också andra mål. Ett som kan vara intressant i det här 
sammanhanget är att den ska främja jämställdhet mellan könen genom att arbeta för 
att männen tar ut en större andel av föräldraförsäkringen.  

 
 

4.2 Broschyrernas tillkomsthistoria 

 
Den serie informationsbroschyrer som mitt material utgör en del av kom till 2002. 
Fram till dess var Försäkringskassans informationsmaterial uppdelat efter 
bidragsform, med en broschyr för varje bidrag. Nackdelen med det var att man måste 
veta vad bidraget kallades för att hitta rätt information. Därför beslöt man sig för att 
göra en annan typ av informationsmaterial, där varje broschyr skulle utgå från en 
livssituation. En broschyr skulle samla all den information man kan tänkas behöva när 
man exempelvis går i pension eller ska få barn.  

Med den utgångspunkten tog man fram en serie häften som internt kallas 
basbroschyrer. Tanken var också att informationen i basbroschyrerna skulle vara så 
pass övergripande att broschyrerna inte skulle behöva revideras utan kunna användas 
under en längre tid. Mer detaljerad och juridiskt heltäckande information skulle man 
istället kunna få genom olika faktablad, ett för varje bidrag. 

Själva framställningen av broschyrerna gick till så att man samlade in texter från de 
försäkringsansvariga, var och en expert på sitt område, för att sedan låta en copywriter 
skriva ett utkast till broschyrerna. Texterna fick sedan diskuteras och skrivas om tills 

                                                
1 http://www.scb.se/statistik/BE/BE0701/2000I02/BE51ST0205_04.pdf 
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både de försäkringsansvariga och informationsstaben kunde godta dem. De 
försäkringsansvariga strävade efter en juridiskt heltäckande text, medan man från 
informationsavdelningen mer fokuserade på målgrupp och syfte. En alltför detaljerad 
text skulle dessutom göra att broschyrerna behövde revideras oftare.  

Broschyrerna distribueras i första hand genom försäkringskassekontoren, men det 
förekommer också att de finns tillgängliga på mödravårdscentraler och 
barnavårdscentraler. 

Under 2007 ska broschyrerna utvärderas, men redan nu kan man konstatera att man 
misslyckades med att göra texterna tillräckligt övergripande. Det har varit nödvändigt 
att ändra i texterna ofta, ibland vid varje halvårsskifte. (Intervju med Susanne 
Neuman) 
 

5 Material 
 
 

5.1 Gemensamma drag hos informationsbroschyrerna 

 
Mitt material består av två informationsbroschyrer: Sjuk från januari 2005 och 
Blivande förälder från juli 2006. Att jag valde just dessa beror på att jag ser de bidrag 
som dessa broschyrer handlar om som centrala i Försäkringskassans verksamhet. 

Broschyrerna är tryckta i A5-format på matt vitt papper. De har ett fotografi på 
förstasidan och ett inne i broschyren, bägge i helsidesformat. På omslagets innersidor 
(sid. 2 och sid. 31 respektive 19) har broschyrerna två texter som finns med i alla 
Försäkringskassans informationsbroschyrer. Dessa texter avviker grafiskt från resten 
av broschyren genom om att vara tryckta med ett större, vitt typsnitt på grön 
bakgrund. Den första texten ger en mycket kortfattad förklaring av vad 
socialförsäkringen är. Den andra behandlar klientens skyldighet att betala tillbaka 
felaktiga ersättningar och anmäla ändrade förhållanden till Försäkringskassan. 
Dessutom ger den en definition av fusk och förklarar konsekvenserna av att fuska. 
  Broschyrerna har på sidan tre ett slags förord under rubriken Välkommen till 

Försäkringskassan. Förordet tar upp huvuddragen av innehållet i löpande text. 
Därefter kommer två avsnitt som är identiska i alla Försäkringskassan broschyrer: ett 
stycke som talar om hur man kan hitta ytterligare information via nätet eller telefon 
och en textruta som motiverar Försäkringskassans behov av att samla uppgifter om 
klienten.  

Efter en innehållsförteckning med två rubriknivåer följer sedan de olika kapitlen. 
Bägge broschyrerna avslutas med hänvisningar till de faktablad som finns att skriva ut 
via Försäkringskassans webbplats.  På baksidan finns ytterligare två textrutor Den ena 
listar webbadresser till Försäkringskassan och andra myndigheter som kan ge 
kompletterande information i olika frågor. Den andra är en gardering om broschyrens 
giltighet – den är inte att betrakta som lagtext – och informerar dessutom om 
alternativa sätt för klienter med funktionshinder att ta del av informationen i 
broschyren. 

Förutom dessa textrutor och bilder är layouten enklast tänkbara med tre 
rubriknivåer och brödtext som starkt påminner om standardinställningarna i Word. 
Inne i själva broschyrerna har man förutom några punktlistor inte använt sig av någon 
grafik alls. 
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5.2 Sjuk 

 
Fotografiet på framsidan av Sjuk visar en kvinna, kanske i 40-årsåldern, som tittar rakt 
in i kameran med ett aningen bekymrat ansiktsuttryck. Samma kvinna återkommer en 
gång inne i broschyren. Då står hon framför en spegel och granskar något som skulle 
kunna vara ett munsår.  

Denna skrift har 32 sidor uppdelade på elva kapitel, förutom de textavsnitt som är 
gemensamma med de andra broschyrerna. Med undantag för det första och sista är 
kapitlen indelade efter de olika typer av ersättningar som sjukförsäkringen kan ge. Det 
gör att de varierar kraftigt i längd;   

Kapitlen är ordnade i ett slags emfatisk disposition. Det första kapitlet Om du inte 

kan arbeta fungerar som en partiell sammanfattning och tar kortfattat upp information 
som sedan återkommer i avsnitten Om du blir sjuk, Om rehabilitering och Om sjuk- 

och aktivitetsersättning.  Sedan följer kapitlen i en ordning som förmodligen 
avspeglar hur många läsare de kan förväntas få; sist kommer Om du blir sjuk 

utomlands. Ett kort kapitel om möjligheten att sköta sina ärenden med självbetjäning 
på Internet eller telefon avslutar den egentliga texten. Allra sist ligger två sidor 
ämnade till egna anteckningar. 

 
 

5.3 Blivande förälder 

 
Denna skrift har på framsidan ett fotografi av ett spädbarn som ler och tittar in i 
kameran. Samma barn återkommer sedan inne i broschyren. Här ligger barnet på 
något som ser ut som ett lammskinn och leker med en träbil, lika glad och med rufsigt 
hår.  

Blivande förälder är en tunnare skrift med 20 sidor uppdelade på sex kapitel. Här är 
dispositionen snarare kronologisk och tematisk. Efter det första kapitlet Att bli 

förälder som riktar in sig på juridiska aspekter av föräldraskapet kommer två kapitel 
enligt principen före/efter barnets födsel. Fjärde kapitlet handlar om barn med 
funktionshinder, och kapitel fem och sex behandlar enbart administrativa spörsmål: 
Ansökan, anmälan och utbetalning och Självbetjäning. Man kan notera att i Sjuk finns 
det ingen motsvarighet till det femte kapitlet, och att kapitlet Självbetjäning är 
betydligt längre i Blivande förälder än i Sjuk. Några sidor för egna anteckningar 
tillhandahåller inte Blivande förälder. 

 
 

6 Metod 
 
 
För att få en bild av textens sändare och mottagare har jag analyserat intertextualitet 
och interpersonella funktioner. Jag börjar med en analys av den konstitutiva 
intertextualiteten, interdiskursiviten, i materialet. I den analysen identifierar jag fyra 
olika röster. Dessa fyra röster får sedan bli utgångspunkten för en analys av de 
interpersonella funktionerna. När det är befogat kommer jag även att ta upp andra 
aspekter av texten. 
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6.1 Intertextualitet 

 
I denna analys letar jag upp och frilägger inflytande från andra diskurser och genrer 
som finns i texten. På så sätt identifierar jag utifrån olika språkliga särdrag (Ajagán-
Lester, Ledin & Rahm 2003:226) fyra röster i texten. Röst är ett ofta använt begrepp 
inom intertextualitet. I en analys av den konstitutiva intertextualiteten används röst ”i 
betydelsen ’tonfall’ för att karakterisera talaren” (Ledin 1997:72).  

Uppdelningen av materialet i fyra röster utgår från min tolkning och kan som alla 
analyser av den här typen naturligtvis ifrågasättas. Den utgör ingen absolut sanning 
utan är just en metod att synliggöra samspelet mellan olika diskurser och genrer, men 
blir här också ett sätt att strukturera textanalysen. Vilka språkliga särdrag jag har 
kategoriserat rösterna efter kommer att framgå.  

Det finns även exempel på två olika slag av manifest intertextualitet i materialet. 
Det är negationer och metadiskurs. Negationer är en speciell, mer dold form av 
manifest intertextualitet. När en text förnekar en åsikt eller ett förhållande aktualiseras 
dessa, och blir på så sätt inbäddade i texten (Hellspong & Ledin 1997:179) 
Metadiskurs är när sändaren med hjälp av olika språkliga signaler väljer att distansera 
sig från vissa delar av texten, till exempel genom uttryck som de så kallade, 

anföringar eller citationstecken (Fairclough.1992:122) I denna analys kommer jag att 
ta upp negationer och metadiskurser under de olika interpersonella kategorierna. 

Som jag ser det finns det ett problem i uppdelningen mellan manifest och 
konstitutiv intertextualitet. Jag misstänker att det i mitt material förekommer satser 
och hela meningar som är direkta citat från lagtexter, men om de finns är de inte 
synligt markerade i texten. Det innebär att jag nu kommer att behandla de exemplen 
som interdiskursiva. Men om jag hade haft tillgång till den lagtext som 
informationsbroschyrerna bygger på hade jag kanske behandlat dem som exempel på 
manifest intertextualitet.  

 
 

6.2 Textanalys – den interpersonella strukturen 

 
I analysen av hur de olika rösterna konstruerar textens sociala identiteter undersöker 
jag de olika dragen i den interpersonella strukturen: språkhandlingar och sociala 
strategier, attityder, modalitet samt tilltal och omtal. Denna uppdelning är i stort sett 
hämtad från Hellspong & Ledin (1997). Den är dock inte oproblematisk. Många av de 
språkliga fenomen jag tar upp kan sorteras in under flera kategorier, och valet mellan 
de olika kategorierna är ofta långt ifrån självklart. 
 
 

6.2.1 Språkhandlingar och sociala strategier 

 
En text vänder sig till mottagaren genom att utföra olika språkhandlingar. De mest 
grundläggande av dem kallas allmänna språkhandlingar och svarar mot en särskild 
grammatisk konstruktion. Hit hör påståenden, frågor och uppmaningar.  Övriga 
språkhandlingar kallas speciella och är inte knutna till en speciell språklig form, utan 
får sin mening beroende på situationen. Så kan till exempel ett påstående fungera som 
en varning, som en upplysning eller som en förklaring. Samma allmänna 
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språkhandling kan alltså utgöra många olika speciella språkhandlingar. Dessa 
speciella språkhandlingar är då ofta indirekta. Många gånger formulerar vi till 
exempel uppmaningar som frågor (kan du stänga fönstret?)   

Om språkhandlingarna i en text är positiva eller negativa är viktigt för dess interna 
sociala relationer. Positiva språkhandlingar ger uppskattningar och förmåner, medan 
negativa begränsar motparten och kanske också medför nackdelar och skapar distans. 
Positiva språkhandlingar är speciellt vanliga i reklam, där de syftar till att skapa en 
god relation till den potentiella kunden.  

Olika sociala strategier kan användas för att mildra intrycket av negativa 
språkhandlingar. Man talar om förtrolighetsstrategier, där man försöker linda in 
budskapet genom att markera samhörighet, och försiktighetsstrategier där sändaren 
istället markerar distans och respekt för mottagarens integritet. 

 
 

6.2.2 Attityder 

 
Texten kan öppet vissa sina attityder genom att använda positivt eller negativt laddade 
värdeord eller ge ett objektiv intryck genom att undvika sådana. Värdeorden kan vara 
entydigt positiva eller negativa som bra, dålig, ful och vacker. Men det finns också 
ord där värderingen ligger mer i de associationer de skapar, som gratis, semester, eller 
råtta. Dessa är ibland kulturberoende och olika för olika grupper, såsom kan vara 
fallet med kapitalism, privatisering och feministisk.  

Till attityderna hör också garderingar och understrykningar. Garderingar visar att 
sändaren inte helt och hållet står för, eller tror på, vad hon säger. Garderingar kan röra 
ordval, innehåll och språkhandlingar. De kan vara en del av en försiktighetsstrategi, 
användbar både för den som upplever sig vara i underläge och vill visa respekt, och 
för den som är i överläge för att tona ner ojämlika maktförhållanden som annars kulle 
upplevas som hotande för läsaren.  Garderingar kan komma i form av metadiskurs, 
som nämns i avsnittet om intertextualitet, eller som modalitet (se nedan). 
Motsatsen till garderingar är understrykningar. Dessa markerar säkerhet och auktoritet 
och används ofta av den som är eller vill vara i överläge. 
 
 

6.2.3 Modaliteter 

 
Bruket av olika modaliteter visar textens förhållande till ämnet och deltagarna; 
utrycks förhållanden som faktiska (det är), möjliga (det kan), eller tvingande och 
nödvändiga (det måste)? Att uttrycka förhållanden som möjliga istället för faktiska 
kan göra tilltalet mjukare och tona ner maktasymmetrier. Det kan fungera både som 
en social strategi och som en gardering. Men om garderingen gäller sändarens 
åtaganden gentemot mottagaren kan resultatet snarast bli det motsatta; då kan den 
aktualisera ojämna maktförhållanden genom att påminna läsaren om att beslutet om 
att fullgöra dessa åtaganden fattas av sändaren, inte av mottagaren.  

På samma sätt kan användningen av tvingande modalitet, förutom att fungera som 
en understrykning, påminna läsaren om att sändaren har en maktposition gentemot 
henne. 
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6.2.4 Omtal och tilltal 

 
Hur texten tilltalar läsaren och omtalar sändaren är en viktig del av den textens sociala 
ram. Genom att ofta tilltala läsaren med du kan texten försöka skapa närhet, medan 
den genom att undvika ett direkt tilltal istället kan hålla distans till läsaren. Sändaren 
kan vara närvarande i texten som jag eller vi, omtalas mer distanserat i tredje person 
eller vara anonym genom att döljas av passivformer och nominaliseringar. Ett vi kan 
var inkluderande eller exkluderande i olika hög grad; det kan innefatta enbart 
sändaren, sändaren och mottagaren, eller folk i största allmänhet. 
 
 

7 Resultat 
 
 

7.1 Handläggaren 

 
Den första röst jag identifierat är Handläggaren. Denna röst dominerar kvantitativt i 
materialet, och jag betraktar det som Försäkringskassans egen röst. Kanske kan man 
säga att den med sin blandning av personligt tilltal och fackspråkliga uttryck är typisk 
för modern myndighetsinformation (Ledin 1997:73). Dess syfte är att informera, inte 
att inspirera till handling eller påverka attityder. Rösten är neutral och avhåller sig från 
öppna värderingar. Få konnektiver och sparsam kommatering ger ett lite stelt intryck.  
 
 

7.1.1 Språkhandlingar och sociala strategier 

 
Handläggaren håller sig till informativa utsagor. Rösten söker aldrig kontakt med 
läsaren genom att använda sig av frågor, och antalet uppmaningar är mycket litet. 
Negativa språkhandlingar som varningar förekommer, men det används inga speciella 
sociala strategier för att lindra effekten av dem. Trots att en del av reglerna som texten 
informerar om är komplicerade förekommer få metatextuella språkhandlingar. Det 
finns några förklaringar och definitioner insprängda i texten, men inga 
exemplifieringar och inga riktigt tydliga sammanfattningar. 
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 7.1.2 Attityder 

 
Handläggarrösten intar som sagt en neutral attityd till sitt ämne och mottagaren. Den 
visar inga öppna värderingar och använder sig inte av understrykningar. Men 
Handläggaren garderar sig på en del ställen gentemot sitt ordval med hjälp av 
metadiskurs: 
 

Efter barnets födelse kan förutom föräldrapenningen även så kallade 

pappadagar
2
 användas till exempel vid förlossningen… 

 
… med undantag för de 60 dagar som ger ersättning motsvarande 
den sjukpenninggrundande inkomsten (de så kallade mamma och 

pappamånaderna). 

 

Sändaren verkar tycka att de inofficiella namnen behövs för begriplighetens skull. 
Ändå känner den sig tvungen att distansera sig från dem eftersom namnen 
förmodligen inte existerar i någon juridisk form, vilket den uppenbarligen finner 
problematiskt. Men därmed distanserar man sig också från den vardagliga läsare som 
behöver dessa namn för att förstå texten. Här kan man ana en konflikt mellan 
mottagaranpassning och juridiska krav på korrekt språkbruk som hindrar att texten i 
större utsträckning antar läsarens perspektiv. 

Andra garderingar i texten är ”så kallad sjukpenningnivå”, ”de så kallade 

lägstanivådagarna” och ”så kallad närståendepenning”. Dessa blir extra intressanta 
eftersom sjukpenningnivå, lägstanivådagar och närståendepenning ibland också skrivs 
utan garderingar. Extra märkligt blir det också när Försäkringskassan använder 
Närståendepenning som rubrik, eller på ett ställe skriver: ”Resterande 90 dagar kallas 
lägstanivådagar och ger ersättning med …” Det verkar som om inte ens skribenten vet 
vad det egentligen heter.  

 
 

7.1.3 Modalitet 

 
Av naturliga skäl är villkorsbisatser mycket vanliga i texten; en av textens viktigaste 
funktioner är ju att upplysa om vilka villkor som man måste uppfylla för att få del av 
en förmån. Men slående är att en så stor del av villkorsbisatserna kombinerar en 
antagande modalitet med en sannolikhet. Den klart vanligaste formen är: om X så kan 

du få Y, alternativt du kan få Y om du X. Det gäller både när agenten är läsaren och när 
agenten är Försäkringskassan. Kan kan ha flera olika funktioner: å ena sidan kan det 
innebära en möjlighet eller ett erbjudande; å andra sidan skapar det en osäkerhet när 
det ersätter du har rätt till, du får eller Försäkringskassan ska. Då fungerar kan som 
en gardering för Försäkringskassan och dess åtaganden gentemot läsaren. Eftersom 
kan få är så mycket vanligare i texten än har rätt till ger texten ibland ett intryck av 
man som läsare helt är utlämnad åt Försäkringskassans godtycke: även om jag nu 
uppfyller alla de villkor som står i texten, kan jag ändå inte vara säker på att få bidrag. 
Beslutsprocessen blir oförståelig. 

                                                
2 Samtliga kursiveringar i citaten är mina. 



 19 

När Försäkringskassan kan göra något handlar det oftast om kontrollerande åtgärder: 
 

Försäkringskassan kan i vissa fall begära in ett intyg. 
Försäkringskassan prövar om du har rätt till eget högriskskydd 
och kan begära att du styrker din sjukdom med ett läkarutlåtande. 

 
Här handlar det om varningar. Försäkringskassan klargör för läsaren att han eller hon 
måste vara beredd på att bli ifrågasatt och kontrollerad 

När modaliteten är av tvingande karaktär, signalerad av verb som måste och ska 

handlar det för läsarens del i allmänhet om nödvändigheten att lämna intyg, anmäla 
något eller på annat sätt kontakta Försäkringskassan. När arbetsgivaren figurerar i 
texten är modaliteten också tvingande; arbetsgivaren ska eller är skyldig att vidta olika 
åtgärder. 

 
 

7.1.4 Omtal och tilltal 

 
Det är uppenbart att det är viktigt för sändaren att ha ett personligt tilltal. Framför allt i 
Blivande förälder använder Handläggaren sig ganska ofta av en språklig teknik för att 
kunna använda du-tilltalet oftare, nämligen att skriva som i betydelsen i egenskap av: 

 
Om ni som föräldrar har gemensam vårdnad… 
Som gravid kan du börja ta ut föräldrapenning…  
Innan barnet är fött kan du som blivande pappa  
använda föräldrapenningen… 

 
I dessa fall hade det nog varit språkligt smidigare att använda sig av tredje person 
istället. Men det hade skett till priset av ett mindre personligt tilltal.  

 
Om föräldrarna har gemensam vårdnad… 
Gravida kan börja ta ut föräldrapenning… 
Innan barnet är fött kan blivande pappor använda  
föräldrapenningen… 

Alternativt finns konstruktionen du som är/blir, vanligare i Sjuk än i Blivande förälder 

 
Du som anställs för minst en månad… 
Du som har aktivitetsersättning har möjlighet… 
Du som gör värnplikten har dessutom… 

 
Den andra konstruktionen är vanlig i reklam, och reklamen och myndighetstexten har 
till stor del det personliga tilltalet gemensamt. Men när det gäller omtalet skiljer 
genrerna sig åt: i motsats till reklamen omtalar myndighetstexten mycket sällan 
sändaren i första person. Det innebär inte att sändaren är osynliggjord genom 
passiveringar; framförallt i Sjuk är Försäkringskassan vanlig både som subjekt och 
objekt. 

Det personliga tilltalet är dock inte helt oproblematiskt eftersom du i en text av det 
här slaget kommer att referera till så många olika personer; du blir snarare ett indefinit 
pronomen än ett direkt tilltal. Även om den användningen av du under inflytande från 
engelskan på senare år blivit vanligare i svenska, anser många att den inte är helt 
naturlig i alla sammanhang (Mårtensson 1987:66).  Speciellt rörigt blir det ibland i 
Blivande förälder där texten inte kan bestämma sig för om den riktar sig till bägge 
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föräldrarna eller en av dem, och därför blandar du, ni och tredje person i samma 
stycke: 
  

Vid adoption av ett barn som är yngre än 10 år, kan du som ensam 
adoptivförälder få tio dagar med ersättning i form av tillfällig föräldrapenning 
i samband med adoptionen, om du avstår från arbete. Är 
ni två adoptivföräldrar som adopterar fördelas de tio dagarna med 
hälften till er var, om ni inte kommit överens om annat. 
 
 
 Som förälder behöver du inte ansöka om barnbidrag. 
Barnbidraget betalas ut till den förälder som ni anmält till 
Försäkringskassan. Har ni barnet ungefär halva tiden var 
kan barnbidraget delas. Om barnet bor varaktigt hos endast 
en av er kan barnbidraget efter anmälan betalas till den föräldern 
Om du har ensam vårdnad om ditt barn får du barnbidraget utbetalt 
till dig. 
 
Vid adoption av ett barn som är yngre än 10 år, kan du som ensam 
adoptivförälder få tio dagar med ersättning i form av tillfällig föräldrapenning 
i samband med adoptionen, om du avstår från arbete. Är 
ni två adoptivföräldrar som adopterar fördelas de tio dagarna med 
hälften till er var, om ni inte kommit överens om annat. 
 

 
 

7.2 Juristen 

 
Försäkringskassan har även en mer distanserad byråkratisk eller juridisk röst. Den 
rösten har alla det byråkratiska språkets kännetecken: villkorssatserna blir här tunga 
fundament (fundamenten understrukna av mig): 
 

Om ditt barn har svåra funktionshinder och behöver personlig  
Hjälp för de grundläggande behoven i genomsnitt mer än  
20 timmar per vecka kan du ansöka om assistansersättning  
hos Försäkringskassan. 
 
Om Försäkringskassan konstaterar att övervägande skäl  
talar för skadan uppkommit till följd av olycksfall eller annan  
skadlig inverkan i arbetslivet, kan du få ersättning från försäkringen. 

 
Samordningar av nominalfraser (mina kursiveringar): 
 

Kontaktdagarna kan till exempel användas vid föräldrautbildning  
där du lär dig vårda ett funktionshindrat eller sjukt barn eller vid  
invänjning eller besök i förskoleverksamhet, skola, skolbarnomsorg. 
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Men här används ganska ofta punktlistor för att göra uppräkningarna tydligare. Det 
fungerar väl oftast ganska bra, men ibland blir resultatet inte så lättförståeligt: 
 

Har du beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning är du skyldig att  
anmäla till Försäkringskassan om du 
 
• börjar förvärvsarbeta 
• börjar förvärvsarbeta i större omfattning än tidigare eller 
• fortsätter att förvärvsarbeta sedan beslut om vilande förklaring  
av aktivitetsersättning har upphört. 
 
 

Här misslyckas åtminstone jag med att förstå vad den sista punkten innebär. 
Den juridiska rösten dominerar i de avsnitt som förmodligen har en mindre 

läsekrets: Adoptionskostnadsbidrag, Om ditt barn har funktionshinder, Om sjuk- och 

aktivitetsersättning. Det kan bero på att de handlar om ganska krångliga regler, men 
man kan också fundera på möjligheten att man helt enkelt inte har lagt ner lika mycket 
tid på att bearbeta de delarna av texten.  
 
 

7.2.1 Språkhandlingar och sociala strategier 

 
Precis som Handläggaren håller sig Juristen till informativa utsagor. Eftersom sakerna 
denna röst redogör i allmänhet är mer komplicerade använder han sig i något större 
utsträckning av förklaringar och definitioner, något som ju också är kännetecknande 
för juridiskt språk. 
 

Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i  
olika situationer av ett begränsat antal personer. 
 
Merkostnader är sådant som behövs extra på grund av barnets  
funktionshinder eller sjukdom. 
 
Med skadlig inverkan i arbetet menas i huvudsak de faktorer i  
arbetsmiljön som kan påverka den fysiska och psykiska hälsan negativt. 
 
 

7.2.2 Attityder 

 
Som man kan förvänta sig använder sig Juristen inte av värdeord. De garderingar som 
finns är i form av sannolikhetsmodalitet, se nästa avsnitt. 
 
 

7.2.3 Modaliteter 

 
Juriströsten använder sig av modalitet på samma sätt som handläggaren. Genom att 
oftast skriva att läsaren kan få och Försäkringskassan kan betala ut bidrag garderar 
den sig och undviker att göra konkreta utfästelser. 
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7.2.4 Omtal och tilltal 

 
Den juridiska rösten använder sig oftast av personligt tilltal. Men ibland glömmer den 
bort sig och använder passiviseringar, något som också bidrar till att göra den mer 
distanserad: 
 

Adoptionskostnadsbidrag kan ges vid adoption av barn som  
är utländsk medborgare och som inte är bosatt i Sverige. 

 
Adoptionskostnadsbidrag beviljas endast när adoptionen förmedlats 
av en sammanslutning som är auktoriserad. Bidraget kan alltså inte 
betalas ut för barn som adopterats genom enskild adoption. 

 
Hos denna röst finns också ett par av de sällsynta förekomsterna av man och den som 
indefinita pronomen som kan syfta på läsaren: 
 

För att få adoptera måste man ha socialnämndens medgivande.  
Tillstånd till adoption ska meddelas av domstol efter ansökan av den 
som vill adoptera. 
 

I likhet med Handläggaren omtalar denna röst aldrig sig själv i första person; vi, vår 
och oss förekommer inte.  
 

 

7.3 Copywritern 

 
Den tredje röst jag identifierat i materialet har jag kallat Copywritern. Copywritern 
hörs framförallt på två ställen: i broschyrernas förord och de avsnitt som vill få läsaren 
att använda sig av internet i sina kontakter med Försäkringskassan. Förutom att denna 
röst på ett mycket tydligt sätt placerar sig inom reklamgenren genom olika språkliga 
särdrag, gör den det också innehållsligt genom att den vill uppmuntra till handling: att 
läsa mer information eller använda Försäkringskassans internettjänster.  Man kan 
också konstatera att denna röst mer än de andra är separerad från de övriga. Med 
Faircloughs terminologi är det här i högre grad fråga om en sekventiell intertextualitet. 
 
 

7.3.1 Språkhandlingar och sociala strategier 

 
Copywritern undviker som förväntat negativa språkhandlingar. Istället kännetecknas 
den framförallt av erbjudanden och uppmaningar. I förordet till Blivande förälder 
kombineras dessa på ett tydligt sätt: 
 

Bland annat kan du läsa om havandeskapspenning, föräldrapenning, 
tillfällig föräldrapenning, barnbidrag och så kallade pappadagar som 
kan tas ut i samand med barnets födelse. Du kan också läsa om din 
sjukpenninggrundande inkomst, SIG, som ligger till grund för be- 
räkning av ersättningens storlek. Även ekonomiskt stöd till funktions- 
hindrade barn tas upp i broschyren. Missa inte heller att ta del av  
informationen om Försäkringskassans självbetjäningstjänster längst 
bak i broschyren. Om du har barn sedan tidigare, rekommenderar vi 
att du också läser broschyren Barnfamilj. 
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Att rada upp en mängd erbjudanden på detta sätt är ett typiskt reklamgrepp, liksom 
sättet att avsluta ett stycke med uppmaningar och rekommendationer: ”Missa inte 
heller att ta del av… ”, ”rekommenderar vi att du också läser…”.  Efter det egentliga 
förordet kommer en av textens två ytterst få frågor ”Vill du veta mer”, vilken i detta 
sammanhang också fungerar som ett erbjudande 

Förordet till Sjuk följer samma mönster, men resultatet blir lite annorlunda: 
 

Bland annat kan du läsa om sjuklön, sjukpenning, frivillig 
sjukpenningförsäkring och närståendepenning. Dessutom 
kan du läsa om smittbärarpenning, sjukersättning, 
aktivitetsersättning samt hur arbetsskadeförsäkringen fungerar. 
 

Här uppstår en konflikt mellan myndighetsdiskurs och reklamgenre; den generösa och 
förtroliga ton som reklamspråkets alla erbjudande försöker skapa går inte ihop med 
ord som sjukpenningförsäkring, arbetsskadeförsäkring och smittbärarpenning. 
Effekten blir lätt bisarr.  

En sak som ytterligare förstärker förordets karaktär av reklam är att det egentligen 
inte fyller någon informativ funktion. Den som vill se vad broschyren innehåller har 
större nytta av innehållförteckningen på den följande sidan. Förordets funktion är bara 
att vara en ”teaser”, att locka till vidare läsning i texten i hopp om att finna fler fina 
erbjudanden. 

I avsnittet Självbetjäning finns ytterligare erbjudanden listade, denna gång i 
punktform: 

 
Med vår självbetjäning på Internet kan du: 
• Planera din föräldrapenning och se hur mycket pengar du   

kan få 
• Anmäla och begära föräldrapenning 
• Anmäla och begära ersättning för sjukt barn (tillfällig  

föräldrapenning) och 
• Anmäla och begära ersättning för föräldrapenning i 

samband med barns födelse 
 

Detta är inte det enda stället där Försäkringskassan förpliktigar sig att göra saker, men 
genom användningen av vi får utfästelsen här mer karaktären av ett löfte: 

 
När du anmäler via vår servicetelefon skickar vi hem 
en blankett till dig. 
 
 

7.3.2 Attityder 

 
Copywritern använder sig naturligtvis i hög utsträckning av värdeord. Förordet inleds 
med rubriken Välkommen till Försäkringskassan. Ordparet snabbt och enkelt 
förekommer i stort sett varje gång Försäkringskassans nättjänster nämns.  
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Några exempel:  
 

Du kan snabbt och enkelt sköta flera av dina ärenden hos  
Försäkringskassan med hjälp av våra självbetjäningstjänster 
på www.forsakringskassan.se 
 
Det är både snabbare och enklare än med blanketten. 
 
Istället för att fylla i och skicka in den till oss kan du snabbt 
och enkelt begära ersättningen direkt på www.forsakringskassan.se 
 

Andra positivt laddade ord med reklamtycke är exempelvis ”dygnet runt ” och 
”gratis” i en mening som ”Servicetelefonen är öppen dygnet runt och gratis.” De 
tjänar till att framhålla Försäkringskassans vilja och förmåga att ge god service. 
 
 

7.3.3 Modaliteter 

 
Copywritern vill vara övertygande. Det innebär att den behandlar alla förhållanden 
som rör Försäkringskassan som faktiska. Läsaren däremot kan göra olika saker, vilket 
är en konsekvens av att så stor del av texten är utformad som erbjudanden. 
 
 

7.3.4 Omtal och tilltal 

 
 
Givetvis har Copywritern ett personligt tilltal. Men i motsats till Handläggaren 
omnämner denna röst betydligt oftare sig själv som vi eller oss istället för 
Försäkringskassan, ett drag som bidrar till att skapa närhet: 
 

… rekommenderar vi att du också läser… 
 
Den måste vi ha samma dag som du vill ha… 
 
… begära ersättning via vår webbplats. 
 
Då skickar vi en blankett hem till dig. 

 
Förordet till Blivande förälder konstruerade en läsarroll som åtminstone är möjlig, det 
kan ju finnas någon som är intresserad av att hitta all den informationen,  
Precis som för Handläggaren kan du-tilltalet ibland bli problematiskt när referenserna 
blir för många och du övergår i ett indefinit pronomen. Detta sker i förordet till Sjuk: 
 

Bland annat kan du läsa om sjuklön, sjukpenning, frivillig 
sjukpenningförsäkring och närståendepenning. Dessutom 
kan du läsa om smittbärarpenning, sjukersättning, 
aktivitetsersättning samt hur arbetsskadeförsäkringen fungerar. 

 
Det är svårt att föreställa sig den mottagare som tacksamt tar emot erbjudandet att läsa 
om alla dessa olika förmåner. Den läsarroll som konstrueras här blir inte rimlig. 
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7.4 Magistern 

 
Slutligen kan man i texten urskilja en mer subjektiv röst, en röst som har åsikter och 
gärna vill uppfostra, förmana och undervisa läsaren. Denna röst, som jag har kallat för 
Magistern, återfinns framför allt i kapitlen Om du inte kan arbeta och Under 

graviditeten. Magistern växlar mer mellan närhet och distans än de övriga, vilket 
framför allt syns i omtal och tilltal. 
 
 

7.4.1 Språkhandlingar och sociala strategier 

 
Det intressanta med Magistern ligger till en del på det ideationella planet snarare än 
det interpersonella. Denna röst gör inte enbart påståenden om  
om socialförsäkringen, utan vänder sig också ut mot världen. Den talar om 
allmängiltiga förhållanden, och slår fast sanningar på ett ibland kategoriskt sätt: 
  

All erfarenhet visar att det är värdefullt med en paus i slutet av 
graviditeten. 
 

Ibland görs dessa påståenden i form av negationer. Negationer är en speciell form av 
manifest intertextualitet. De presupponerar att en annan åsikt finns i en annan text. 
Speciellt den första av dessa tre meningar får stor tyngd genom sin funktion som 
inledande kärnmening i textens allra första stycke (bortsett från förordet): 
 

Att vara sjuk är inte alltid det samma som att inte kunna arbeta. 
 
Att vara gravid är inte det samma som att vara sjuk. 
 
Detta problem är inte unikt för gravida.   
 

Samtidigt som de här meningarna förutsätter att motsatt åsikt existerar, framställer de 
paradoxalt nog den egna åsikten som en självklar sanning. Frågan är vilken sorts 
läsare texten här vänder sig till? En läsare som redan håller med sändaren blir 
undervisad om något hon redan vet. En läsare som inte funderat så mycket på saken 
känner sig förmanad. En läsare som faktiskt trodde att graviditet är en sjukdom blir 
tillrättavisad. Inte i något av fallen torde effekten vara eftersträvansvärd. 
 

En negation kan också fungera som en varning: 
 

Intyget är bara en rekommendation och ger dig inte automatiskt 
rätt till sjuklön och sjukpenning. 
 

Att Försäkringskassan inte utfäster sig att följa rekommendationen på ett läkarintyg är 
lätt att tolka som ”vi vet att det finns läkare som går att lura eller muta, och dem tror 
vi inte på”.  
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Precis som Copywritern använder sig Magistern också vid ett tillfälle av en fråga. 
Här är frågan retorisk och besvaras i nästa mening:  
 

Vad händer då om man fuskar, till exempel genom att lämna  
felaktiga uppgifter eller genom att låta bli att använda ändrade  
förhållanden? Jo, den som fuskar blir alltid återbetalningsskyldig, 
och riskerar dessutom att bli straffad med böter eller fängelse. 
 

Här fungerar användningen av en fråga som ett pedagogiskt grepp, och svaret som en 
tydlig varning.  

Exemplet visar de högre pedagogiska ambitionerna hos denna röst; vare sig 
handläggaren eller juristen använder sig av fråga-svarsekvenser för att förtydliga sitt 
budskap. Denna röst är också den enda som i någon större utsträckning resonerar med 
läsaren och motiverar reglerna som den redogör för, något som bland annat syns 
genom att det är i dessa partier textens fåtaliga kausala konnektiver förekommer:  
 

Sådana besvär drabbar många kvinnor under graviditetens 
sista månader och föräldrapenningen är därför utformad så 
att alla kvinnor ska kunna vara hemma under den tiden. 
 
Det är därför bra att i god tid börja planera för detta. 
 
När du söker förmånen får du därför lämna vissa uppgifter till 
Försäkringskassan som i sin tur bedömer uppgifterna och beslutar  
om du får ersättningen eller inte. 
 
 

7.4.2 Attityder 

 
Magisterns subjektivitet visar sig i att den använder relativt många värdeord:  
 

Det är viktigt att din rehabilitering kommer igång så tidigt som möjligt,  
för att resultatet ska bli bra. 

 
All erfarenhet visar att det är värdefullt med en paus i slutet av 
graviditeten. 
 
Det är brottsligt att fuska. 
 
På Försäkringskassan ser vi allvarligt på fusk. 

 

I Sjuk visar rösten också sin attityd till ämnet på det sätt den väljer att tematisera 
arbete istället för sjukdom. Det syns i en formulering som ”Hur mycket du kan arbeta, 
trots din sjukdom…”, istället för det naturligare ”Hur mycket du trots din sjukdom 
kan arbeta”. Samma tendens att tematisera det önskade beteendet finns också i 
Blivande Förälder: 
 

Om du vill vara ledig en tid innan den beräknade förlossningen kan du 
till exempel ta ut semester eller annan intjänad ledighet. Du har rätt att 
vara ledig från ditt arbete när sju veckor återstår av din graviditet. Du 
kan också vara ledig med ersättning från socialförsäkringen. 
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Genom att först ta upp alla andra möjligheter som finns för att finansiera ledighet före 
förlossningen – semester, intjänad ledighet osv. – innan man kommer till 
socialförsäkringen gör texten ett slags omvänd reklam för Försäkringskassans tjänster.  
 
 

7.4.3 Modaliteter 
 
Som framgår av avsnittet Språkhandlingar använder sig Magistern ofta – men inte  
alltid – av faktisk modalitet. Sannolikhetsmodalitet används också som ett sätt att 
skapa närhet. Genom att använda kan vara bra istället för är bra antar texten formen 
av ett rådgivande samtal:  
 

Det kan också vara bra att veta att om du har särskilt högriskskydd… 
 
Det kan vara bra att veta att om din inkomst har sänkts vid tiden… 
 
Det kan vara bra att känna till att du får hel sjukpenning… 
 
 

7.4.4 Omtal och tilltal 

 
En av de speciella negativa språkhandlingar som Magistern vid ett par tillfällen ägnar 
sig åt är varningar. För att mildra effekten av varningen används en 
försiktighetsstrategi. Sändaren undviker du-tilltal:  
 

Det är brottsligt att fuska. 
På Försäkringskassan ser vi allvarligt på fusk. Med fusk menar vi 
att någon medvetet försöker kringgå reglerna för att få ersättning. 
Vad händer då om man fuskar, till exempel genom att lämna felaktiga 
uppgifter eller genom att låta bli att använda ändrade förhållanden? 
Jo, den som fuskar blir alltid återbetalningsskyldig, och riskerar 
dessutom att bli straffad med böter eller fängelse. 

 
Här får någon, man och den ersätta du, vilket gör hotet mindre personligt. Man kan 
notera att detta är den enda förekomsten av någon som pronomen i materialet, medan 
den förekommer ytterligare en gång och ett man som kan syfta på läsaren förekommer 
tre gånger. Det här sättet att undvika du avviker starkt från den övriga texten. 

Men passagen avviker också från större delen av den övriga texten genom att 
använda vi, något som annars bara reklamrösten gör. Vi gör att texten får ett tydligt 
subjektsperspektiv. Försäkringskassan träder fram, spänner ögonen i läsaren och 
delger oss sin syn på fusk.  

Ett annat ställe där texten skapar distans genom att undvika du-tilltalet finns i 
avsnittet Sjukpenning under graviditeten: 

 
Det kan vara svårt att avgöra om besvären är så svåra att de 
kan kallas sjukdom. Detta problem är inte unikt för gravida 
kvinnor. Om en gravid kvinna har rätt till sjukpenning 
under graviditeten avgörs alltid genom individuell prövning. 
Både läkaren och Försäkringskassan ska ta hänsyn till 
förhållandena i varje enskilt fall. 
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Varför texten väljer att omtala läsaren som ”en gravid kvinna” istället för att tilltala 
henne som du är inte självklart. På något sätt kanske gränsdragningen mellan 
graviditetsbesvär och sjukdom är ett känsligt kapitel. Man kan notera att 
Försäkringskassan först döljs av en passivform för att sedan omtalas i tredje person. 
Att träda fram som vi är inte aktuellt här. 
 
 

8 Sammanfattning och diskussion 
 
 

8.1 De fyra rösterna 

 
Min analys har visat att det går att urskilja fyra röster i materialet: Försäkringskassans 
egen, en mer juridisk-byråkratisk röst, en reklamröst och slutligen en röst som 
undervisar och råder, förmanar och tillrättavisar. Jag har kallat rösterna för 
Handläggaren, Juristen, Copywritern och Magistern. De två första rösterna är neutrala 
och tillhör bägge genren myndighetsinformation. De två senare rösterna är öppet 
subjektiva, och vill påverka läsaren på olika sätt. Copywritern tillhör förstås genren 
reklam, medan Magistern har drag av flera olika genrer. Samtidigt som 
hybridformerna dominerar typologiskt, går det också att hitta tydliga sekvenser där en 
röst helt dominerar ett textparti. Det gäller Copywritern, och i någon mån även 
Magistern.  

Handläggarrösten vill informera läsaren. Den riktar sig till en läsare som aktivt 
söker efter information. (jfr Mårtensson 1987:62). Ett frekvent du-tilltal syftar till att 
skapa närhet till läsaren, ibland på bekostnad av ett naturligt uttryckssätt. Men 
samtidigt finns det många andra drag hos denna röst som skapar distans. Sändaren 
träder aldrig fram i texten. I ambitionen att vara objektiv undviker den alla värdeord, 
och omnämner aldrig sig själv som vi, vår eller oss, utan som Försäkringskassan. Den 
går inte i speciellt stor utsträckning läsaren till mötes genom att använda sig av 
metatextuella språkhandlingar. Det finns en del förklaringar och definitioner, men i 
stort sett saknas det exemplifieringar, sammanfattningar och hänvisningar. Rösten 
motiverar inte heller det den säger. Den för aldrig några resonemang med läsaren. Att 
den inte gör det kan tolkas som ett utslag av maktförhållanden i texten; det finns helt 
enkelt inget behov för den starkare att argumentera för sin sak. Till distansen bidrar 
också att rösten garderar sig inför vissa uttryck, som trots att de kan antas var allmänt 
vedertagna hos klienterna uppenbarligen anses oförenliga med 
myndighetsauktoriteten.  
 Genom att använda sig av sannolikhetsmodalitet garderar den ofta sina utsagor, och 
undviker på så vis att ge riktigt klara besked till läsaren om hon säkert får det bidrag 
hon är intresserad av. Därigenom görs aldrig den byråkratiska beslutsprocessen helt 
förståelig för läsaren. Även om man som klient uppfyller alla de villkor som nämns i 
texten så har man inte rätt till, utan kan få bidrag; något som ger ett lätt godtyckligt 
intryck (jfr Sarangi & Slembrouck 1996).  
 Dock finns det en alternativ tolkning av modaliteten. Man skulle kunna se du kan -
meningarna som erbjudanden. En sådan tolkning skulle ge reklamrösten en betydligt 
större plats i materialet.  
 Juristen använder sig liksom Handläggaren av ett neutralt tonläge och vänder sig 
till en aktivt informationssökande läsare. Men Juristens mer komplexa språk och 
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tendens att glömma bort du-tilltalet gör rösten mer distanserad. Inte heller Juristen 
tycker sig behöva motivera sina påståenden eller föra några resonemang med läsaren, 
men till den juridiska stilen hör att den i större utsträckning än Handläggaren förklarar 
och definierar olika begrepp. 
 Den tredje rösten, Copywritern, konstruerar läsaren som en kund, intresserad av att 
det ska gå snabbt och enkelt, vara gratis och öppet dygnet runt. Med hjälp av 
erbjudanden, löften och uppmaningar vill copywritern övertyga läsaren om fördelarna 
med att begagna sig av Försäkringskassans telefon- och internettjänster. Här är 
sändaren synlig i texten genom användandet av vi, vår och oss. Till reklamgenren hör 
också att greppet att försöka skapa en atmosfär av ett behagfullt liv där man gör saker 
och ting utan ansträngning; formuleringar som ”Bland annat kan du läsa om” eller 
”Du kan också läsa om” i förorden antyder möjligheten till nöjesläsning av 
broschyrerna.  
 Men eftersom den här rösten nästan enbart är närvarande i förordet och avsnitten 
om hur man kommunicerar med Försäkringskassan blir resultatet aldrig att läsaren 
framställs som en kund som kan ”shoppa runt” mellan olika förmåner på det sättet 
som Sarangi & Slembrouck (1996:138) beskriver i sin analys av broschyrer om 
socialhjälp. Försäkringskassans kund får nöja sig med att välja mellan att använda 
telefon eller internet. 
 Den fjärde och sista rösten, Magistern, låter sig inte som de andra rösterna placeras 
in i enda genre. Till en del kan också den sorteras in under genren myndighets-
information. Men denna röst är i likhet med Copywritern subjektiv. Den visar sina 
attityder till ämnet på flera sätt. Dels öppet genom att använda värdeord, både positiva 
och negativa. Dels mer dolt genom att lyfta fram önskvärda beteenden hos läsaren på 
bekostnad av oönskade genom deras placering i texten. Vid ett strategiskt tillfälle 
träder också den här rösten fram som vi. 
 Magisterns röst vill påverka läsaren. Det gör den genom att föra en dialog i 
samtalston med läsaren, resonera med henne och komma med tips och goda råd. Här 
är genren snarast det rådgivande samtalet. Läsaren förväntas vara intresserad av att ta 
emot råden, men är ändå en så pass jämlik samtalspartner att rådgivaren finner det 
rimligt att i alla fall ibland motivera sina påståenden.   
 Men ibland glider rösten iväg, placerar sig på längre avstånd från läsaren och 
försöker påverka hennes attityder och beteenden med mer kategoriska påståenden, 
förmaningar och varningar. Nu är genren inte längre det rådgivande samtalet, snarare 
är det propaganda. Magistern verkar i dessa avsnitt presupponera en läsare som skulle 
kunna missbruka socialförsäkringen, av illvilja eller okunnighet.  
 
 

8.2 Diskursiv praktik 

 
Man kan leta orsaker till intertextuella förhållanden både på mikro- och makronivå, 
både i diskursiv praktik och social praktik (Ajagán-Lester, Ledin & Rahm 2003:235). 
I det här fallet verkar det troligt att intertextualiteten i materialet åtminstone delvis 
beror på den skiftande bakgrunden och yrkeskompetensen hos de människor som 
skapade broschyrerna. Den dominerande rösten, Handläggaren, skulle kunna vara 
resultatet av copywriterns och informatörens bearbetning av experternas presentation 
av en lagtext. Den juridiska rösten kanske uppkommer när bearbetningen av olika skäl 
inte blir lika omfattande; orsaken kan vara en olöst konflikt mellan de olika 
skribenterna eller tidsbrist. Att reklamrösten ensam får dominera vissa avsnitt kanske 
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beror på att copywritern skrivit dessa från grunden utan att behöva ta hänsyn till 
någon textförlaga.  
 Men den mest komplexa rösten, Magistern, låter sig inte förklaras utifrån vilka som 
varit inblandande i den produktionen av texterna. För att förstå varför den finns 
inskriven i texten måste vi gå till en vidare kontext, den sociala praktiken. 
 
 

8.3 Social praktik 

 
Informaliseringen av samhället har pågått länge och nått allt fler områden.  Det 
personliga tilltalet i myndighetsinformation riktad till privatpersoner måste nog 
betraktas som en allmänt accepterad och praktisk konvention som det egentligen 
saknas alternativ till idag. Trots det tycker jag att man kan se att informaliseringen inte 
är helt oproblematisk att hantera ens för Försäkringskassan, som ändå är en myndighet 
som ofta fått stå som symbol för det nya, informella myndighetsspråket. Det syns i hur 
det ibland överdrivet frekventa du-tilltalet blandas med omotiverat tunga juridiska 
uttryck som ”barnets person”, och det syns i den ambivalens som tar sig uttryck i 
inkonsekventa garderingar av vissa uttryck som ”så kallade pappadagar” och ”så 
kallad närståendepenning”. Att rätt balansera mellan solidaritet med läsaren och 
myndighetsauktoritet är inte lätt.  

När det gäller individualiseringen kan det vara av intresse att se vad texten inte tar 
upp. När Försäkringskassan skriver om fusk och missbruk av socialförsäkringen 
försöker den aldrig motivera läsaren att avstå från sådant av solidariska skäl. Det hade 
inte varit så märkligt att skriva att missbruk av bidragsförmånerna är ett hot mot den 
gemensamma välfärden och kan leda till att de som verkligen behöver hjälp inte får 
det. Speciellt med tanke på Försäkringskassans bakgrund i frivilliga organisationer 
med stark koppling till arbetar- och folkrörelse hade man kunnat förvänta sig en sådan 
argumentering. Att den inte alls förekommer kan tolkas som att sådana resonemang 
inte är gångbara i dagens individualiserade samhälle 

Kommersialiseringen av samhället märks förstås i det faktum att det är en 
copywriter som är textens huvudförfattare. Men inslagen av reklam i texten är ändå 
begränsade. Läsaren konstrueras inte – utom möjligen i förordet – som en kund som 
ska ta reda på vilket bidrag som passar just henne. Därmed skiljer sig alltså 
Försäkringskassans broschyrer från de brittiska broschyrer om socialhjälp som 
Sarangi & Slembrouck (1996) analyserat. Det är möjligt att det säger något om hur 
långt kommersialiseringen har gått i de två olika länderna. Kanske kan det spegla det 
faktum att den offentliga sektorn i Thatchers Storbritannien var utsatt för ett större 
tryck än den har varit i Sverige. Men det kan också bero på att Försäkringskassan 
prioriterar målet att få ned ohälsotalet. Även om det också finns en ambition att 
distansera sig från den traditionella bilden av en byråkratisk institution genom att med 
hjälp av ett reklaminspirerat språk framställa sig som en service- och kundorienterad 
verksamhet så anses detta vara ett mindre viktigt mål, och när målen kommer i 
konflikt med varandra så blir resultatet att reklamspråket utgår. 

Teknologiseringen är inte särskilt påtaglig i texten. De typiska reklamgreppen med 
erbjudanden och upprepningar i vissa avsnitt kan ses som en mer eller mindre 
medvetet användning av språkteknologi, men bortsett från det är formen enkel. De 
avsnitt som syftar till att ändra attityder kunde ha utformats betydligt större språkligt 
raffinemang, och bilder och grafik används mycket sparsamt. 
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Att Försäkringskassan fått i uppgift att minska kostnaderna för socialförsäkringen 
har gjort avtryck i texten har framkommit på många ställen i min analys. Men att 
Försäkringskassan även har i uppgift att främja jämställdheten mellan könen genom 
att få männen att ta ut en större del av föräldraförsäkringen märks däremot inte alls. 
Vilket kanske är något förvånande med tanke på den senaste tidens samhällsdebatt. Är 
detta mål mer kontroversiellt, eller bara lägre prioriterat?  

 
 

8.4 Kritik av undersökningen 

 
Som Ledin (1997:63) påpekar är det inte på något sätt givet vilka språkliga drag som i 
en analys av normsamspelet ska anses tillhöra en viss röst, genre eller diskurs. 
Analysen blir med nödvändighet till stor del en fråga om tolkning, en tolkning som 
naturligtvis alltid måste vara subjektiv. De språkdrag som jag konstruerat mina fyra 
röster av kan en annan läsare möjligen klassificera på helt andra sätt, inte minst därför 
att språkdragen ofta blandas i samma stycke och samma mening på ett sätt som gör 
det omöjligt att dra klara gränser mellan rösterna. Det gäller framför allt Juristen och 
Handläggaren, som jag ser som tillhöriga samma genre, men också i någon mån 
Magistern. När blir språket tillräckligt komplext för att en mening ska sägas tillhöra 
Juriströsten snarare än Handläggarrösten? Jag hoppas ändå att uppdelningen mellan de 
olika rösterna kan säga någonting väsentligt om texten. 
 Ett sätt att ställa analysen på en fastare grund är att komplettera den med 
kvantitativa mått, något som praktiseras av exempelvis Mårtensson (1987), Ledin 
(1994) och Bergendal (2003). Kvantitativa mått blir dock intressanta först när man 
kan använda dem i jämförelser. Att göra en jämförelse med texter från andra 
myndigheter har inte varit aktuellt. Återstår att jämföra de röster jag identifierat i 
materialet. Men eftersom det i många fall inte är möjligt att dra en skarp gräns mellan 
rösterna, och de dessutom är av mycket skiftande omfång skulle värdet av att räkna ut 
frekvensen av exempelvis pronomen vara begränsat. 
 Kritisk textanalys och kritisk diskursanalys har ofta en starkt ideologisk dimension. 
Språket ses som ett medel för att utöva makt genom att framställa en viss världsbild 
som självklar (Hellspong & Ledin 1997:261). Man betonar också hur språket kan 
underlätta maktutövning när det används för att dölja reella maktförhållanden 
(Fairclough 1992:216) och därmed göra dem svårare att förändra och kritisera. 
Liksom Hellspong & Ledin (1997:261) tycker jag att den typen av ideologiska 
tolkningar lätt får en överdrivet konspiratorisk karaktär, och mitt syfte med den här 
uppsatsen är inte att avslöja Försäkringskassans dolda maktutövning. 
Försäkringskassan är naturligtvis i sin fulla rätt att inte bara informera om 
socialförsäkringen utan också att försöka förhindra att den missbrukas. Problemen 
uppstår först när Försäkringskassan blir alltför mästrande och kategorisk, eller ger ett 
intryck av att vilja smyga på läsaren sitt budskap. Även de läsare som uppfattar 
budskapet i sig som legitimt – och det torde vara de flesta – kan uppleva en sådan text 
som misstänkliggörande och på så sätt känna sig kränkta. 
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9 Råd till Försäkringskassan 
 
 
De delar av texten som syftar till att förmedla Försäkringskassans syn på vilka som 
har rätt till bidrag och vilka konsekvenser det får när man fuskar bör vara klart 
avgränsade avsnitt, så att det blir en tydlig skiljelinje mellan information och 
uppfostran. Jag tror att en läsare som upplever att sändaren försöker smyga på henne 
åsikter genom att spränga in dem i texten lätt kan uppfatta varningar och uppmaningar 
som onödiga och kränkande.  

De röster jag kallat Juristen och Handläggaren borde kunna smälta samman till en 
röst genom mer bearbetning av den förre. Även om texten med nödvändighet måste 
innehålla många facktermer går det säkerligen att göra delar av texten mindre 
byråkratisk genom att ändra ordval och dela upp tunga nominalfraser och långa 
adverbial. Samtidigt bör man kanske ge upp det personliga tilltalet när priset blir för 
högt. Som det är nu blir det emellanåt onödigt rörigt, speciellt när du, ni och omtal i 
tredje person blandas i samma stycke. Men framförallt behöver texten orienteras mer 
mot läsaren med hjälp av sådana saker som resonemang, exemplifieringar, 
sammanfattningar, förtydliganden. Även grafik borde kunna utnyttjas mer i 
pedagogiskt syfte. Speciellt reglerna som rör föräldraförsäkringen är så pass 
komplicerade att man behöver ta till alla medel för att verkligen göra sig förstådd. 
Dessutom anser jag att man så långt det är möjligt borde använda uttrycken du har 

rätt till eller du får istället för du kan få. Det skulle också göra texten mer trovärdig. 
Även om inslagen av reklam i texten är begränsade tror jag att texten skulle ge ett 

vederhäftigare intryck om den tonades ner. Eftersom många människor intar en 
skeptisk hållning till reklam kan den skepticismen lätt föras över till texter som liknar 
reklam.  Snabbt och enkelt behöver inte nämnas fullt så ofta, och förordet behöver inte 
försöka locka in läsaren till texter som man nog bara läser om man verkligen behöver 
informationen. 
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