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Den här uppsatsen undersöker hur myndigheten Försäkringskassan 
i sina massbrev tilltalar vanliga privatpersoner. Den har också till 
syfte att undersöka vilken roll Försäkringskassan själv får i sina 
massbrev. I undersökningen, som är en kvalitativ textanalys, ingår 
10 brev från åren 2006-2008. Breven har analyserats med hjälp av 
Hellspong och Ledins modell för bruksprosaanalys, närmare 
bestämt ur perspektiven tilltal och omtal samt närhet och distans. 
Resultatet visar att massbreven inte är enhetliga i sitt tilltal. Det 
finns stora skillnader mellan de olika breven, men även inom vissa 
brev skiftar tilltalet. Av detta resultat verkar det som att 
Försäkringskassans brevskribenter inte alltid behåller fokus genom 
hela skrivprocessen, utan glömmer vilken nivå de ska hålla tilltalet 
på. 
 
Sökord: Försäkringskassan, massbrev, tilltalsanalys. 
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1. Inledning 

 

Försäkringskassan är en av Sveriges största och viktigaste myndigheter. Nästan alla 

svenskar kommer någon gång att ha kontakt med Försäkringskassan, som betalar ut 

till exempel barnbidrag, bostadsbidrag, föräldraförsäkring och pensioner. Det 

innebär att Försäkringskassan spelar en viktig roll i många människors liv. Det 

innebär också att Försäkringskassan i sina brev till privatpersoner vänder sig till 

personer med väldigt skiftande förkunskaper och erfarenheter. 

 

Fram till år 2004 bestod Försäkringskassan av 21 lokala försäkringskassor som alla 

hade Riksförsäkringsverket som tillsynsmyndighet. När Försäkringskassan sedan blev 

en enhetlig myndighet började ett gemensamt språkvårds- och klarspråksarbete, som 

sedan 2006 har en central roll i kommunikationen. Detta arbete uppmärksammades 

när Försäkringskassan tilldelades Klarspråkskristallen 2008. Som hos många andra 

myndigheter finns det språkliga riktlinjer för hur medarbetarna bör uttrycka sig i 

skrift. ”Riktlinjer för språket i Försäkringskassan” (Försäkringskassan 2005a) och 

”Att skriva beslut i Försäkringskassan” (Försäkringskassan 2005b) är interna riktlinjer 

som alla medarbetare kan hitta på Försäkringskassans intranät. Medarbetarna 

rekommenderas också att använda sig av den senaste upplagan av ”Myndigheternas 

skrivregler” (Statsrådsberedningen 2004). Försäkringskassan har i dagsläget fem 

anställda som arbetar med språkvård. I Sverige är det Språkrådet som har huvud-

ansvaret för språkvården och som delar ut Klarspråkskristallen. Språkrådets 

definition av klarspråk är: 

 

Klarspråk står för myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och 

begripligt språk. Klarspråk handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha 

tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av 

myndigheterna. (Språkrådet 2009, http://www.sprakradet.se/klarspråk) 

 

Ute i ”verkligheten” är det språkkonsulter som arbetar med klarspråk. Som snart 

utexaminerad språkkonsult har jag i tre år utbildats till att arbeta med texter utifrån 

ett klarspråksperspektiv. 
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En viktig del av ett bra klarspråksarbete är ett konsekvent tilltal. Ett intimt tilltal gör 

att mottagaren känner sig mer delaktig i texten. Det bidrar också till att mottagaren 

känner sig närmare myndigheten, och att den kan kontakta myndigheten om det 

finns något i brevet den inte förstår. Men det är också viktigt att myndigheten syns 

på rätt sätt i texten. Är myndigheten alltför distanserad kan närheten till mottagaren 

nollställas. I den här uppsatsen vill jag därför undersöka hur Försäkringskassan 

tilltalar sina mottagare och omtalar sig själv i sina massbrev. 

 

 

2. Syfte 

 

Det övergripande syftet är att ta reda på hur Försäkringskassan tilltalar privat-

personer i sina massbrev och vad det skapar för relation. Jag vill också ta reda på om 

Försäkringskassan är konsekvent i sitt tilltal till samma mottagargrupp. Det är inte 

bara tilltalet som är relevant i mitt syfte, utan även Försäkringskassans omtal av sig 

själv. Därför ska jag också undersöka hur sändaren omtalas. Utifrån detta har jag 

formulerat följande frågeställningar: 

 

• Hur tilltalas och omtalas mottagaren i massbreven? 

• Hur omtalas sändaren i massbreven? 

• Vilka närhetsskapande och distanserande drag bygger upp tilltalet och 

relationen? 

• Tilltalas samma mottagargrupp på samma sätt i olika brev? 
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3. Teori, forskningsbakgrund och begrepp 

 

Som teoretisk utgångspunkt för textanalysen har jag använt mig av Lennart 

Hellspong och Per Ledins modell för bruksprosaanalys som beskrivs i deras bok 

”Vägar genom texten” (1997). Jag har valt att fördjupa mig i den interpersonella 

nivån, eftersom den behandlar analysdelarna tilltal och omtal samt närhet och distans. Mitt 

syfte är som jag nämnde i avsnitt 2 att undersöka tilltalet, så de här delarna analyserar 

texterna utifrån detta. Enligt Hellspong och Ledin handlar den interpersonella 

strukturen om ”det mönster som texten själv ritar upp för sitt samspel med läsaren” 

(ibid., s. 158). Textens verkliga sändare och mottagare behöver inte nödvändigtvis 

representeras i texten, utan där kan deltagarna ges andra roller. 

 

3.1. Tidigare forskning 

Under 1980-talet undersökte Eva Mårtensson det nya, intima myndighetsspråket i 

uppsatsen ”När myndigheten blev du med oss” (1987) och myntade begreppet 

intimisering. I sin undersökning studerade hon drygt 100 myndighetsbroschyrer om 

skatter och om sociala försäkringar. Broschyrerna var producerade mellan åren 1946 

och 1986, och syftet med undersökningen var att ”undersöka när och i vilken grad 

den informella stilen har trängt in i det offentliga språkbruket” (ibid., s. 37). 

Mårtensson fann i sin undersökning att val av tilltalsord förändrades under slutet av 

1960-talet. Från att ha dominerats av antingen ni eller avsaknad av tilltalsord, blev du 

under 1970-talet det dominerande tilltalsordet. I Mårtenssons material från 1960-talet 

är tendensen att undvika tilltalsord väldigt tydlig, och du förekommer inte alls. 

Mårtensson förklarar detta med att 1960-talet var brytningstiden, för ”när bruket 

vacklar kan den som är osäker helt enkelt kringgå problemet” (ibid., s. 44). Med ett 

intimare tilltalsbruk förändrades dessutom resten av språket i materialet. När 

intimare tilltalsord användes, användes även mer talspråkliga ord och formuleringar 

(Mårtensson 1988, s. 115). Detta bekräftas av Claes Ohlsson, då han i sin uppsats 

”Du, din pension!” (2005) konstaterar att ”användandet av du är tydligt kopplat till 

ett individualiserat tilltal av läsaren” (2005, s. 260, originalets kursiveringar). 
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Ohlssons uppsats bygger på forskningen i hans avhandling ”Folkets fonder?” (2007). 

I avhandlingen undersöker Ohlsson Premiepensionsmyndighetens (PPM) 

informationstexter från tiden när det nya pensionssystemet infördes. Främst 

undersöker Ohlsson det han kallar domesticering, vilket i avhandlingen innebär att 

finansmarknaden och finansprodukter blir en naturlig del av privatpersoners vardag. 

Tanken med det nya pensionssystemet är att alla privatpersoner själva ska förvalta en 

del av sina pensionspengar i fonder, och därmed ta ett aktivt ansvar för sin pension. 

Ohlsson gör återkopplingar till Mårtenssons undersökning och konstaterar att det 

intimiserade språkbruket verkar ”ha blivit ett etablerat mönster i PPM:s texter” 

(2007, s. 168). Ohlsson konstaterar att ”du i samhällsinformerande texter idag inte 

indikerar informalitet på samma sätt som det gjorde för drygt 30 år sedan” (ibid.,  

s. 169). Mellan Mårtenssons och Ohlssons undersökningar har det gått 20 år, och det 

intressanta är att Mårtenssons slutsats om framtiden för myndighetsspråk visade sig 

stämma. Mårtensson kom fram till att det är ”möjligt att den familjära tonen kan 

bana väg för myndigheternas strävan att styra människors liv på det mest privata 

området” (1987, s. 70). Ohlssons avhandling visar att det är precis det som händer i 

PPM:s informationstexter. Steget efter intimisering är alltså domesticering. 

 

I ovan nämnda uppsats kommer Ohlsson fram till att mottagaren i PPM:s texter får 

ta ett stort ansvar för sin pension, men att den även tillskrivs möjligheter. Ohlsson 

fokuserar uppsatsen på bruket av olika pronomen som används för att tilltala 

mottagaren, framför allt du. Han presenterar statistik från sin egen korpus, vilken är 

baserad på PPM:s texter. I uppsatsen består korpusmaterialet av 57 957 ord, medan 

det i avhandlingen består av 43 894 ord. Skillnaden i omfång innebär att förekomsten 

av du varierar – i det större materialet förekommer 25 du per 1000 ord, medan det 

finns 32,7 du per 1000 ord i det mindre materialet. Omräknat till procent blir det 2,5 

respektive 3,3. 

 

I artikeln ”Är du Ägare eller Gynnad?” (2006) använder sig Jannika Lassus av en 

system-funktionell processanalys när hon undersöker pronomenen du och man samt 

dess deltagarroller i myndighetsbroschyrer från Sverige och Finland. För min egen 

undersöknings del är den svenska broschyren intressantast, då den kommer från 

Försäkringskassan. Enligt Lassus fungerar pronomenen olika – du står för tilltal 

medan man står för omtal. Man är mycket ovanligt i den svenska broschyren med 
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endast tre belägg, medan du förekommer 132 gånger. Räknat på Lassus uppgift om 

att hela broschyren består av ca 3700 ord innebär det att ca 3,6 % av orden är du. 

Lassus konstaterar att eftersom ”läsartilltalet är så markant i Försäkringskassans 

texter kan man säga att läsaren porträtteras som aktiv handlande genom läsartilltalet 

och aktiva deltagarroller för du” (2006, s. 177). Hon menar också att användningen 

av du och man ”uppvisar likheter”, då verbhandlingarna de tillskrivs liknar varandra. 

 

Jag har räknat ut procentandelarna i Ohlssons och Lassus resultat därför att jag vill 

jämföra detta med andelarna i mitt material. Ordet du är viktigt då det utgör en stor 

del av tilltalet, så det är intressant att jämföra vad jag har hittat med vad andra har 

hittat i liknande texter. För att kunna göra en så tydlig och enkel jämförelse som 

möjligt väljer jag helt enkelt att jämföra procentandelar på detta sätt, även om jag 

inser att detta inte nödvändigtvis speglar texternas tilltal i stort. 

 

3.2. Du som tilltalsord 

Den så kallade du-reformen ägde rum under slutet av 1960-talet (Mårtensson 1987). 

Sedan dess har Sveriges myndigheter successivt lämnat ni-tilltalet och kanslisvenskan, 

för att istället tilltala oss medborgare på ”vanlig” svenska och med du-tilltal. Du har 

blivit det självklara tilltalsordet för myndigheter och kommuner. Kombinerat med ett 

vardagligare språk i brev, broschyrer och blanketter bidrar det till att medborgare 

kommer närmare myndigheten och förstår vad den vill säga. Enligt ”Myndigheternas 

skrivregler” (2004) är ”tilltalet numera i regel du” i allmän information som går ut till 

”en stor grupp medborgare” (ibid., s. 29). Författarna är dock inte tvärsäkra i frågan, 

utan menar att det ”är nästan omöjligt att ge enkla regler för tilltalsord i offentliga 

texter”. Försäkringskassans språkliga riktlinjer däremot, är tvärsäkra i den här frågan: 

”Använd alltid du med liten bokstav när du skriver till enskilda personer” 

(Försäkringskassan 2005a, s. 5). Språkrådets Klarspråkstest menar att beslut ska ha 

ett ”direkt tilltal”, men utvecklar inte närmare vad det motsvarar för tilltalsord 

(Språkrådet, http://www.sprakradet.se/testet/). 

 

Att just du skulle bli tilltalsordet framför andra har dock inte alltid varit självklart. I 

Försäkringskassans skrivregler från 1985 uppmanades de anställda att göra breven 

”personliga” (Mårtensson 1988, s. 124) men under samma årtionde uppstod det som 
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kallas ”det nya niandet” i talspråket (ibid., s. 127). Ungdomar, som inte varit med om 

du-reformen, kände att det saknades ett mer formellt tilltalsord. De var inte 

medvetna om bakgrunden till att ni aldrig använts på detta sätt, och tyckte att ordet 

var neutralt formellt. Kortfattat har ni aldrig fått fäste som tilltalsord i svenskt 

talspråk, utan har under lång tid uppfattats som lite nedlåtande (ibid.). Istället har 

svenskar använt sig av titlar för att tilltala varandra. Under slutet av 1800-talet kom 

ett försök till en ni-reform, för att slippa krångliga titlar i tilltalet, men den fick aldrig 

fäste hos allmänheten (ibid.). På 1980-talet var titulerandet inte längre vanligt, särskilt 

inte hos ungdomar, så ur det perspektivet är det förståeligt att ni fick fäste som 

formellt tilltalsord. 

 

Mårtensson kommenterade dessutom att du som tilltalsord i stora massutskick från 

myndigheter, till exempel broschyrer, används i utvidgad betydelse ”där det hade 

varit mer naturligt med ett man” (ibid., s. 125). I sådana massutskick används 

nämligen du konsekvent i hela texten, även när det inte direkt berör läsaren och alltså 

handlar om en obestämd person. I till exempel villkorsbisatser av typen om du har 

barn behöver satsens du inte beröra textens mottagare alls. Du fungerar plötsligt som 

ett indefinit pronomen, vilket inte är normalt för ordet. Mårtensson menar att den 

här betydelseförändringen ”säkert [kan] verka stötande på många läsare” (ibid.,  

s. 126). Under 1980-talet, när myndighetsduandet ansågs lite inställsamt och falskt 

(ibid.), såg Mårtensson en möjlig öppning för ni som nytt tilltalsord. Faktum är att 

Mårtensson ansåg att det ”är omöjligt att sia om den fortsatta utvecklingen och 

följderna av det offentliga språkets intimisering” (ibid., s. 127). 

 

Med facit i hand kan vi konstatera att du hade kommit för att stanna. Ni hittar vi 

ibland i texter från företag som vill vara överdrivet artiga eller i kassan i mataffären, 

men i myndighetstexter förekommer det väldigt sällan. På sin höjd slinker ett och 

annat Du med stor bokstav igenom. Tilltalsordet är inte lika intimt som när 

Mårtensson gjorde sin undersökning, utan anses neutralt (Ohlsson 2007). Ett av 

riksdagens språkpolitiska mål från 2005 är att ”den offentliga svenskan ska vara 

vårdad, enkel och begriplig” (Hedlund 2006, s. 3). Redan 1986 skrevs något liknande 

in i förvaltningslagen: ”Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt” 

(ibid., s. 11). När du först slog igenom som tilltalsord befarade en del språkvårdare att 

du kombinerat med traditionell kanslisvenska skulle resultera i oönskade stilbrott 
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(Mårtensson 1988). Mårtensson konstaterar dock att med du som tilltalsord ändrades 

stilen och normen för myndighetstexter. Valde man du som tilltalsord valde man 

”samtidigt, medvetet eller omedvetet, mer talspråkliga ord och formuleringar” (ibid., 

s. 115). Du som tilltalsord är intimare och direktare än ni, och detta påverkar alltså 

även utformningen av texten som helhet. 

 

3.3. Centrala begrepp 

3.3.1. Massbrev 

Massbrev är Försäkringskassans egen term och står för brev som går ut till alla 

medlemmar av en specifik mottagargrupp, till exempel pensionärer. Det är alltså inga 

personliga brev jag ska titta på i min analys. Massbreven skrivs ibland för 

återkommande utskick, och ligger alltså oförändrade kvar i systemet under lång tid, 

och ibland för ett specifikt och tidsbegränsat utskick. Enligt Rikstermbanken avråder 

Svenska datatermgruppen från termen massbrev med invändningen att ”den dels inte 

antyder att breven är anpassade till varje enskild mottagare, dels lätt kan 

sammanblandas med skräppost” (Rikstermbanken 2009). Istället rekommenderar de 

mottagaranpassning av dokument. Den mottagaranpassning som termen syftar på är det 

faktum att dokumenten i fråga samkörs med adressregister för att nå rätt mottagare. 

Det är alltså inte fråga om mottagaranpassning av innehållet i dokumenten, utan av 

adressfältet i brevet eller på kuvertet. En tredje term som Svenska datatermgruppen 

tar upp är (register)kopplad utskrift (av dokument, av brev), i Försäkringskassans fall alltså 

registerkopplad utskrift av brev. Datatermgruppens två termer är dock långa och som 

sagt inte Försäkringskassans egna, så av den anledningen kommer jag att prata om 

massbrev. 

3.3.2. Tilltal och omtal 

Enligt Hellspong och Ledin (1997) är tilltal ett ganska vitt begrepp, men det handlar 

om att vända sig till ”mottagaren som individ” (ibid., s. 192). Det är inte bara 

tilltalsord som skapar tilltalet, utan även verbformer och språkhandlingar, som till 

exempel frågor. Nyström Höög håller med om att tilltalsord inte är det viktigaste i 

myndighetstexter, eftersom ”ett klokt och konsekvent bruk av tilltalsord inte är 

tillräckligt för att mottagaren ska känna sig tilltalad” (2002, s. 91). Dessa synsätt 
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stämmer väl överrens med min önskade definition. Själva yttrandet i sig är inte det 

intressantaste i min analys, det är istället hur sändaren vänder sig till mottagaren.  

 

Omtal definierar jag både som hur sändaren talar om mottagaren, och hur sändaren 

talar om sig själv. Det är nämligen så Hellspong och Ledin definierar termerna 

(1997). I första fallet kallar jag det för omtal av mottagaren och i det andra omtal av 

sändaren. Omtalet skapas av omtalsord, verbformer och språkhandlingar. Skillnaden 

mellan tilltal och omtal av mottagaren är att i ett tilltal vänder sig sändaren direkt till 

mottagaren, medan sändaren i omtal istället pratar om mottagaren. 

3.3.3. Närhet och distans 

Termerna närhet och distans kommer från Hellspong och Ledin (1997), som menar att 

”Genom att använda olika slags språkhandlingar, sociala strategier, tilltal och omtal 

m.m. kan olika textjag positionera sig på olika avstånd från olika textdu” (ibid.,  

s. 179). Närhetsskapande drag är vanligast i privata sammanhang, medan distanserade 

drag är vanligare i den offentliga sfären. Enligt Hellspong och Ledin är närhet och 

distans ”en viktig dimension i den sociala ramen” (ibid., s. 179). De olika dragen 

hjälper till att tydliggöra vad de olika deltagarna i texten har för förhållande, och 

kompletterar därför en analys av tilltal och omtal på ett bra sätt. Hellspong och Ledin 

har ingen utarbetad lista över vilka drag de räknar till närhet och vilka de räknar till 

distans, men genom att studera deras analysmetod har jag själv arbetat fram en sådan 

lista. Den redovisar jag i avsnitt 4, Metod. 
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4. Metod 

 

Min metod är hämtad från Hellspong och Ledins (1997) modell för 

bruksprosaanalys. Jag har valt att rikta in mig på analysmodellerna för tilltal och omtal 

samt närhet och distans ur analysdelen interpersonell struktur. Utifrån dessa metoder har 

jag, tillsammans med mina upptäckter under analysens gång, arbetat fram olika 

kriterier för vad som kännetecknar närhet och distans i breven. Dessa kriterier 

presenterar jag i avsnitt 4.1.2. 

 

Jag har alltså tillämpat ett hermeneutiskt tankesätt på mitt arbete. Istället för att helt 

styra min analys efter förbestämda kriterier har jag låtit materialet styra hur jag 

arbetar med det. Ely m.fl. (1993) kallar detta för kvalitativ forskningsmetodik och baserar 

sin metod på etnologiska studier i form av intervjuer. Huvudprincipen är att 

forskaren ska gå in i situationen med ett öppet sinne och inte vara för styrd på 

förhand av teorier och antaganden. Istället ska observationerna styra forskningen. 

Detta kan appliceras på min metod. Jag hade inte på förhand valt någon specifik 

metod, utan hade några att välja på och lät sedan materialet styra hur jag arbetade 

med det. Min studie handlade inte om att observera eller intervjua människor utan 

om att observera brev och vad som händer i breven. De etnologiska studierna som 

Ely m.fl. (1993) tar upp blir antagligen alltid till viss del styrda av att de är del av en 

forskningssituation – forskaren påverkar den studerade med sin närvaro – medan 

breven jag studerat ser precis ut som de gjorde när de skickades ut. De påverkas 

alltså inte alls av det faktum att jag analyserar dem, vilket är en stor fördel. 

 

4.1. Textanalys 

Inom det breda begreppet textanalys ryms väldigt många olika analysmodeller. Man 

kan välja att analysera en text utifrån exempelvis politiska, retoriska eller innehållsliga 

utgångspunkter. Det är möjligt att tolka texter utifrån ett större perspektiv för att se 

vad texterna har för roll i sammanhanget, och det går samtidigt att göra en oerhört 

detaljerad tolkning av olika grammatiska delar i texten. Analysmodellen som jag har 

valt undersöker de olika deltagarna i texten. Genom att studera hur deltagarna 

tilltalas och omtalas kan jag komma fram till om de står varandra nära eller är 
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distanserade, och vad det säger om sändarens syn på sig själv och mottagaren. En 

viktig del av tilltal är de olika närhetsskapande och distanserande drag jag tar upp i 

avsnitt 4.1.2., eftersom det inte bara är tilltalsord som skapar tilltal. 

4.1.1. Tilltal och omtal 

Hellspong och Ledin (1997) pratar i avsnittet Tilltal och omtal om att analysera direkt 

tilltal, omtal av andra personer, samt de lite speciella pronomenen vi och man. Med 

ett direkt tilltal vänder sig texten direkt till mottagaren som individ och det direkta 

tilltalet signalerar förtrolighet. Ett omtal av mottagaren däremot, kan signalera ”en hel 

del om textens sociala attityd” (ibid., s. 174). När texten pratar om mottagaren i 

tredje person är olika titlar och val av ord intressanta för att se vad sändaren har för 

syn på mottagaren. Av den anledningen kommer jag att undersöka vilka tilltalsord 

som förekommer och i hur hög utsträckning. Detta är visserligen en kvalitativ 

textanalys, men det utesluter inte att även siffror kan vara intressanta att ta med. 

 

När sändaren pratar om sig själv handlar det också om omtal, enligt Hellspong och 

Ledin. Det kan antingen ske i första person, med jag eller vi, eller i tredje person. Ett 

annat sätt att omtala sig själv är genom agentlösa passivkonstruktioner. När sådana 

används är orsakerna till detta intressanta att undersöka. I en passivkonstruktion syns 

nämligen inte sändaren, bara handlingen som utförs. Sändaren väljer då att göra sig 

själv osynlig. 

 

Ett speciellt pronomen är man, som kan syfta på mottagaren eller sändaren, eller 

båda. Det kan också syfta på olika personer i olika delar av texten eftersom det är så 

vagt. Man används när sändaren antingen är osäker på vem som menas, eller vet men 

inte vill berätta det. 

4.1.2. Närhet och distans 

Olika sorters språkhandlingar och tilltal i texter signalerar närhet eller distans. 

Språkhandlingar som markerar närhet är vanliga i privata sammanhang med nära och 

kära, och inte så mycket i sammanhang som är mer offentliga. I analysmetoden 

Närhet och distans handlar det om att finna språkhandlingar samt tilltal och omtal som 

markerar om texten vill vara nära eller distanserad från sin läsare, och vad det i sin 

tur beror på. Enligt Hellspong och Ledin (1997) bidrar alla texter till att forma ”våra 
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sociala relationer och hållningar” (ibid., s. 183). Vilka språkhandlingar och andra 

närhets- och distansmarkörer som Hellspong och Ledin går igenom presenterar jag i 

tabell 1.  

 

Tabell 1. Hellspong och Ledins kännetecken för närhet och distans i texter. 

Närhet Distans 

Positiva språkhandlingar 

(t.ex. utrop, erbjudande, beröm) 

Negativa språkhandlingar 

(t.ex. varning, anklagelse, order) 

Förtrolighetsstrategier Passiv verbform  

Försiktighetsstrategier Verbalsubstantiv 

Direkt tilltal Omtal 

Uppmaning med du-tilltal Villkorsbisats 

Omtal av mottagaren med förnamn Anvisning i form av ett påstående 

 

Under analysens gång har jag, med hjälp av kunskap jag fått under min utbildning på 

språkkonsultprogrammet, stött på många fler kännetecken för närhet och distans i 

breven. Därför har jag utökat Hellspong och Ledins analysdelar och presenterar 

mina redogörelser i tabell 2. 

 

Tabell 2. Mina kompletterande kännetecken för närhet och distans i texter. 

Närhet Distans 

Omtal av sändaren med pronomen  Slarvfel i språk och layout 

 Felaktig information 

 Negativa språkhandlingen krav 

 Uteslutande av mottagaren 

 Vänstertunga meningar 

 

 I avsnittet närhet och distans pratar Hellspong och Ledin flitigt om att det i texter 

finns olika text-jag och text-du. Själva texten behöver inte nödvändigtvis återspegla den 

verkliga sändaren och mottagaren, utan i den kan andra identiteter skapas. De olika 

närhets- och distansmarkörerna tydliggör förhållandet mellan de olika 

textpersonerna. 
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5. Material 

 

Materialet jag hade att utgå från var 55 olika massbrev som Försäkringskassan vid 

något tillfälle skickat ut till olika mottagare. En del brev var bara engångsutskick 

medan andra fortfarande används. Enligt Brita Swahn, språkvårdare vid 

Försäkringskassan som samlat ihop breven åt mig, är dessa 55 brev alla massbrev 

som Försäkringskassan producerat från och med år 2006. Eftersom språkvårds-

arbetet vid Försäkringskassan fick större tyngd 2006 ville de nämligen att jag skulle 

analysera brev från och med den perioden, för att se hur väl de har lyckats med 

språkvården. Mottagarna i breven var mycket olika; allt från ensamstående föräldrar 

vars barnbidrag skulle komma att ändras till Försäkringskassans leverantörer som 

fick information om en ny faktureringsadress. Mitt syfte med uppsatsen är dock att 

undersöka hur Försäkringskassan tilltalar den vanliga medborgaren, så med detta 

som utgångspunkt valde jag på egen hand ut 10 brev att göra min textanalys på. Just 

det antalet kändes lagom stort för mitt arbete, och detta höll min handledare med 

om. 

 

5.1. Urval 

För att göra en så heltäckande tilltalsanalys som möjligt valde jag brev som vänder sig 

till flera olika mottagargrupper och inte bara brev till exempelvis föräldrar. De olika 

mottagargrupperna presenteras i tabell 3 på nästa sida, och i avsnitt 5.2 presenteras 

varje mottagargrupp närmare. Breven är tänkta att ge en relativt rättvis bild av tilltalet 

i Försäkringskassans massbrev eftersom mottagargrupperna representerar människor 

i olika åldrar, olika sociala grupper och med olika behov. De olika mottagarna 

befinner sig kort sagt i väldigt olika skeden i livet. Eftersom jag bara kommer att 

analysera 10 brev, ett ganska begränsat urval, är jag dock medveten om att resultatet 

inte kommer att kunna ge en heltäckande bild av Försäkringskassans massbrev. Det 

kan ändå visa på tendenser för hur tilltalet är i de senaste två årens massbrev. 

 

I mitt syfte ville jag också undersöka om Försäkringskassan är konsekvent i sitt tilltal 

till samma mottagargrupp. Därför valde jag till slut ut breven utifrån fem olika 

mottagargruppskategorier. I tre av grupperna ingår två brev, medan en grupp har tre 
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brev och den sista ett brev. Att en grupp bara fick ett brev beror på att det bara fanns 

ett brev som riktade sig till den mottagargruppen. Själva brevet var dock relativt nytt, 

från november 2008, och jag såg mycket i brevet som var intressant att analysera. 

Därför tog jag med brevet trots att det inte går att jämföra med ett annat brev. 

 

Tabell 3. Brevens uppdelning på mottagargrupp. 

Mottagargrupp och antal brev Förkortning i uppsatsen 

Föräldrar (2 brev) Föräldrar 

Ungdomar (2 brev) Ungdomar 

Mottagare av bostadstillägg (2 brev) Bostadstilläggsmottagare 

Mottagare av sjukpenning (3 brev) Sjukskrivna 

Efterlevande (1 brev) Efterlevande 

 

5.2. Presentation av brev och mottagargrupper 

5.2.1. Föräldrar 

I mottagargruppen föräldrar har jag valt ut två brev med väldigt olika budskap. Det 

första brevet riktar sig till adoptivföräldrar, och handlar om att reglerna för 

pensionsgrundande belopp för barnår har ändrats. Det här brevet fastställdes i maj 2006 

och är det äldsta av mina analyserade brev. Brevet är också längst av alla brev jag har 

analyserat, nästan två sidor. Jag kallar brevet för F1 i uppsatsen. 

 

Det andra brevet riktar sig till en förälder vars barn bor med sin andra förälder. 

Barnet ska snart fylla 18 år. Försäkringskassan vill därför upplysa föräldern om att 

den och barnet själva kan komma överens om hur mycket barnet ska få i underhåll. 

Brevet fastställdes i maj 2007 och är ganska precis en sida långt. I uppsatsen kallar jag 

det här brevet för F2.  

5.2.2. Ungdomar 

De två breven som riktar sig till ungdomar har liknande mottagare. Båda breven 

vänder sig till personer som är runt 18 år gamla, och breven har till syfte att upplysa 

om regler som påverkar deras ekonomi. Det första brevet är en omarbetad version 

av F2. Det är alltså samma brev men det vänder sig till en annan mottagare. 

Antagligen skrevs den här versionen först eftersom den fastställdes i april 2007, alltså 
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en månad innan brevet till föräldern. Brevet är en sida långt, lite längre än F2. Jag 

kallar brevet för U1 i uppsatsen. 

 

Det andra brevet behandlar vilka olika villkor en person måste uppfylla för att kunna 

få pengar när den deltar i jobbgaranti för ungdomar. I brevet finns en underrubrik som 

heter Om du inte fyllt 18 år och en som heter När du fyllt 18 år, vilket får mig att dra 

slutsatsen att brevet vänder sig till en person som är precis runt 18-strecket. Brevet 

fastställdes i januari 2008 och är nästan en sida långt. Det kommer att kallas U2 

hädanefter. 

5.2.3. Bostadstilläggsmottagare 

Bostadstillägg är en ersättning som bara går ut till ungdomar med aktivitetsersättning 

och till pensionärer, och då bara till dem med liten inkomst. De två breven jag har 

tittat på har olika syften men handlar om samma typ av ersättning. Det första brevet 

meddelar mottagaren att den kan ha rätt till bostadstillägg och att den därför ska höra 

av sig till Försäkringskassan. Myndigheten har alltså inte alla uppgifter den behöver 

och måste få information från mottagaren för att kunna avgöra hur det ligger till. 

Brevet fastställdes i juli 2008 och är relativt kort, bara en halv sida långt. I uppsatsen 

kallar jag det för B1. 

 

Det andra brevet är en kort uppmaning till någon som redan tar emot bostadstillägg 

om att förnya ansökan. Ansökan måste förnyas en gång om året, enligt brevet. Brevet 

fastställdes i november 2007 och är det kortaste brevet av de jag tittat på, knappt en 

halv sida långt. Hädanefter kallar jag brevet för B2. 

5.2.4. Sjukskrivna 

I den här kategorin valde jag ut tre brev att granska. Den 1 juli 2008 ändrades 

reglerna om sjukpenning, och med anledning av det skickade Försäkringskassan ut 

massbrev som förklarade de nya reglerna. Det första av de tre breven är från maj 

2008 och ungefär en sida långt. Det kallas för S1 i uppsatsen. 

 

Det andra brevet fastställdes den 11 juli 2008 och är ganska speciellt. I ett av de 

tidigare utskicken råkade nämligen Försäkringskassan skicka information som enligt 

brevet var ”olyckligt formulerad”, och fick kritik för det. Kritiken var så pass kraftig 
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att myndigheten kände sig tvungen att skicka ut en ursäkt och ett förtydligande av 

det som blev fel. Det är alltså denna ursäkt som är det andra brevet av de tre jag har 

tittat på. S1 är visserligen inte det brev som formulerades fel, men då det skickades ut 

ungefär samtidigt bör det ha ungefär samma tilltal. Brevet som har till syfte att be om 

ursäkt är ungefär två tredjedels sida långt, och jag kallar det för S2. 

 

Det tredje brevet fastställdes i slutet av augusti 2008 och är det längsta av de tre 

breven, nästan en och en halv sida. Det behandlar fortfarande samma nya regler men 

från perspektivet att mottagaren får ett exakt datum på när dennes sjukpenningdagar 

tar slut, och måste ta ställning till vad den ska göra när det inträffar. I uppsatsen 

kallar jag brevet för S3. 

5.2.5. Efterlevande 

I den här kategorin hade jag som jag nämnde bara ett brev till mitt förfogande. 

Brevet handlar om att mottagarens maka, make eller partner har avlidit och att 

mottagaren därför kan ha rätt till efterlevandepension. Syftet är att få mottagaren att 

skicka in ansökan så att Försäkringskassan kan pröva ärendet. Brevet är drygt en halv 

sida långt och fastställdes i november 2008. Det är alltså det nyaste brevet i min 

samling. Detta, och det faktum att jag hittade mycket intressant i brevet, är 

anledningen till att jag valde att ha med det i analysen trots att det alltså inte går att 

jämföra med något annat brev. I uppsatsen kallar jag brevet för EL. 
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6. Resultat 

 
I det här avsnittet presenterar jag resultatet av min analys. Resultatet sammanfattas 

och diskuteras i avsnitt 7. I alla exempel är kursiveringarna mina egna och finns alltså 

inte i originaltexten. 

 

6.1. Tilltal och omtal 

6.1.1. Föräldrar 

Tilltal 

Breven vänder sig till du och verben som handlar om mottagaren beskriver vad 

mottagaren gör eller ska göra, dvs. är agentiva. Tilltalet är alltså direkt. I F2 är detta 

tilltal tydligast. 

 

Ex. 1: Du ska försörja ditt barn så länge barnet går i grundskola eller gymnasiet, men 

längst till 21 år. 

 

Brevet har till syfte att få mottagaren att göra något, nämligen att ta kontakt med sitt 

barn och att betala underhåll. F1 handlar däremot om nya regler som kan påverka 

mottagarens pension, och de flesta förekomster av du har därför att göra med regler 

som mottagaren behöver uppfylla för att reglerna ska gälla. Verben beskriver 

reglernas tillstånd. 

 

Ex. 2: …du hade vårdnaden om barnet minst halva året. 

 

Ex. 3: Om du inte fått någon ändring av ditt pensionsgrundande belopp… 

 

Omtal av mottagaren 

I F2 tilltalas mottagaren direkt i första meningen. Sändaren pratar om dig och ditt 

barn, vilket skapar kontakt redan här. 
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Ex. 4: Vi skriver till dig för att berätta om ditt barns underhåll. 

 

Så är inte fallet i F1. Det inleds med att mottagaren omtalas, och det finns inga 

personliga pronomen i den första meningen. 

 

Ex. 5: Nya regler gäller för beräkning av pensionsgrundande belopp för föräldrar till 

adopterade barn. 

 

Sändaren vänder sig inte till någon specifik person, utan omtalar ”föräldrar till 

adopterade barn” i tredjeperson. Först i tredje meningen syns mottagaren, men då 

bara i det possessiva pronomenet din som används för att beteckna genitiv. 

 

Ex. 6: Det pensionsgrundande beloppet används när Försäkringskassan beräknar din 

ålderspension. 

 

Eftersom brevet går ut till alla adoptivföräldrar som berörs av de nya reglerna är det 

rimligt att anta att en stor andel av dessa föräldrar är män. Mot slutet av brevet väljer 

dock sändaren att omtala dem istället för att tilltala. 

 

Ex. 7: En ansökan från en pappa som vill tillgodoräkna sig pensionsgrundande belopp 

enligt de nya reglerna, för tiden 1960-1998 ska vara hos Försäkringskassan senast den 

31 mars 2007. 

 

Omtalet av pappan signalerar att brevet vänder sig till mamman i familjen, och att 

hon informeras om vad pappan ska göra. Pappan själv lämnas utanför. 

 

Omtal av sändaren 

I båda breven är det Försäkringskassan som får manifestera sändaren, inte det mer 

personliga vi. Det finns bara ett vi och det är i första meningen till F2 (se exempel 4). 

Att vi syftar på Försäkringskassan kan anses vara underförstått, då myndighetens 

logotyp och namn står längst upp i vänstra hörnet, och även på kuvertet som brevet 

kom i. Men det här inledande vi-et är alltså det enda som finns i brevet. Därefter 

hänvisas det till Försäkringskassan i tredje person. I F1 syns sändaren enbart på detta 

sätt. Det gör att det är mottagaren som är i fokus, inte sändaren. Ett annat grepp som 
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döljer sändaren är bruket av passiva verbformer och verbalsubstantiv. Dessa 

förekommer knappt alls i brevet om underhåll, F2. När det händer handlar meningen 

om pengar som Försäkringskassan betalar ut. 

 

Ex. 8: Den sista utbetalningen görs… 

 

Ex. 9: Som längst kan stödet betalas ut… 

 

I F1 är passiva verb mycket vanligare. 

 

Ex. 10: Pensionsgrundande belopp för barnår kan beräknas… 

 

Ex. 11: Det pensionsgrundande beloppet används… 

 

6.1.2. Ungdomar 

Tilltal 

I båda breven till ungdomar är du-tilltalet väldigt påtagligt jämfört med resten av 

breven jag analyserat. Andelen du är nästan 9 % av orden i båda breven, en mycket 

hög siffra. Verben är i de flesta fall inte agentiva, utan beskriver mottagarens 

situation och vilka villkor den måste uppfylla för att kunna ta del av det som brevet 

handlar om. 

 

Ex. 12: Nu när du fyller 18 år kan du och den förälder som du inte bor med själva 

komma överens om underhållet. (U1) 

 

Ex. 13: Innan du fyller 18 år kan du få aktivitetsstöd om du har rätt till 

arbetslöshetsersättning från en a-kassa. (U2) 

 

Omtal av mottagaren 

Det direkta tilltalet bryts knappt av något omtal av mottagaren. Enda gången det 

förekommer är i U2. I brevet får en fiktiv person, Sandra, exemplifiera uträkningen 

av utvecklingsersättning. Mottagaren ska alltså byta ut Sandras uppgifter, som 
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födelsedagen, mot sina egna för att se hur mycket pengar den kommer att få. Sist i 

exemplet kommer en mening med du. Vad exemplet Sandra har med den meningen 

att göra är oklart. 

 

Ex. 14: Sandra får 48 kronor per dag till och med den 30 juni. Från och med den  

1 juni får hon 129 kronor. Från den 1 januari 2008 får du 129 kronor per dag. 

 

Omtal av sändaren 

Gemensamt för de båda breven är att sändaren knappt syns alls. De få gånger 

sändaren omtalar sig själv sker det i tredjeperson. Enda gången som sändaren 

omtalar sig själv med vi är i inledningen till U1. Det sker på samma sätt som i F2 (se 

exempel 4). I U2 presenteras brevets innehåll istället så här: 

 

Ex. 15: Den här informationen handlar om villkoren för att få aktivitetsstöd eller 

utvecklingsersättning när du deltar i jobbgarantin för ungdomar. 

 

Fokus ligger på mottagarens roll, inte sändarens, eftersom brevet handlar om vilka 

olika villkor mottagaren måste uppfylla för att få pengar. En tredje part som nämns i 

brevet är a-kassa. Den omtalas mycket mer än sändaren. 

 

Ex. 16: Om du anser att du uppfyller villkoren för att få ersättning från en a-kassa, 

ska du skicka alla intyg som behövs till den a-kassa som du tillhör. 

 

6.1.3. Bostadstilläggsmottagare 

Tilltal 

Du-tilltalet finns i båda breven, men ser väldigt olika ut. I B1 är tilltalet försiktigt och 

har ett mycket tydligt du-perspektiv. 9,8 %, nästan vart tionde ord, är du. Det är det 

vanligaste ordet i brevet, och den högsta andel du i alla brev jag tittat på. Det finns en 

uppmaning i brevet och det skapar också ett väldigt direkt tilltal. 

 

Ex. 17: Ring till vårt kundcenter på 0771-524 524 om du vill att vi gör en preliminär 

uträkning av om du kan få bostadstillägg. 
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Samtidigt finns det villkorsbisatser som tonar ner uppmaningen så att mottagaren 

inte känner sig tvingad att utföra den uppmanade handlingen. I nästa mening får 

dock mottagaren veta att den verkligen förväntas utföra handlingen. 

 

Ex. 18: När du ringer… 

 

I B2 är bara 2,8 % av orden du, men tilltalet är ändå väldigt direkt. Det beror på de 

många uppmaningar som finns i brevet. De är inte inlindade i villkorsbisatser som i 

B1, utan här förväntas mottagaren vilja ha raka besked; Fyll i blanketten, Skicka in 

blanketten, Tänk på. Tilltalet är så direkt att sändaren inte räds att kombinera 

uppmaningarna med krav: 

 

Ex. 19: Därför måste du skicka in en ny ansökan en gång om året. 

 

B1 hade också kunnat ställa krav på samma sätt, men där valde sändaren att till synes 

ge mottagaren möjligheten att välja själv hur den vill göra. 

 

Omtal av mottagare 

Något omtal av mottagaren finns knappt i breven. Vid ett tillfälle omtalas mottagaren 

i B1. 

 

Ex. 20: Det är många som har rätt till bostadstillägg utan att veta om det. 

 

Istället för att tilltala mottagaren direkt väljer sändaren att omtala en grupp 

människor som mottagaren kanske ingår i, och låta det vara underförstått att man 

trots detta vänder sig till den person som läser brevet. 

 

Omtal av sändare 

I B1 väljer sändaren en synlig roll, och det är en roll som är långt borta från den 

allvetande myndigheten. Sändaren är vi med mottagaren och förklarar att det finns 

information som den inte har. 
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Ex. 21: Vi kan inte se vad du betalar i hyra eller vad du har för driftskostnader om du 

bor i egen fastighet. 

 

I ett stycke i brevet tar sändaren rollen som den här närstående gruppen som 

erkänner hur lite den vet om mottagaren. I B2 är förhållandet det motsatta. Sändaren 

syns knappt alls, och när den gör det döljs den bakom ett omtal i tredje person eller 

passiva verb. Sändaren bortser från att berätta vad den inte vet, utan uppmanar bara 

mottagaren att fylla i en blankett. 

 

6.1.4. Sjukskrivna 

Tilltal 

I de här tre breven är tilltalet direkt. De två breven som handlar om nya regler för 

sjukpenning, S1 och S3, har lika stor du-kvot, runt 6 % av orden. Fokus ligger på 

mottagaren. S2 är lite speciellt då det är ett brev som ber mottagaren om ursäkt. Där 

är balansen mellan du och vi jämn, 3,2 % du mot 2,7 % vi. Få av verben är raka och 

uppmanande, utan handlar istället om vilka olika villkor som gäller för att få de olika 

formerna av sjukpenning. Uppmaningar om att ansöka om sjukpenning finns också, 

men oftast kombinerat med krav vilket negerar det direkta tilltalet. 

 

Ex. 22: Observera att du måste söka om fortsatt sjukpenning och att Försäkringskassan 

sedan prövar om du uppfyller villkoren för att få ersättningen. 

 

Ex. 23: Du måste ansöka om fortsatt sjukpenning. 

 

Omtal av mottagaren 

I S1 finns inget omtal utan mottagaren tilltalas alltid direkt. Däremot omtalas 

mottagaren på några ställen i S2 och S3. I S3 ser det ut så här: 

 

Ex. 24: Om den sjukpenninggrundande inkomsten sänks till 0 kronor får man ingen 

sjukpenning, även om man är sjuk. 
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Ex. 25: Det högsta belopp som kan betalas till den som är arbetslös och får 

rehabiliteringspenning är 486 kronor per dag. 

 

I exempel 24 har sändaren bytt ut du mot det generaliserande pronomenet man. 

Regeln som tas upp gäller alla svenskar och därmed även mottagaren. I exempel 25 

är det inte nödvändigtvis mottagaren som omtalas. Mottagaren kan vara arbetslös 

och ha rehabiliteringspenning, men det måste inte vara så. I S2 undviker sändaren ett 

direkt tilltal i nästan hela stycket Det här gäller. Istället för din arbetsförmåga står det 

arbetsförmågan, och sist i stycket kommer även ett man. 

 

Ex. 26: …eller att man väntar på transplantation av ett vitalt organ. 

 

Omtal av sändaren 

I S1 och S3 syns sändaren knappt alls. När det sker omtalas sändaren i tredje person, 

inte med vi. I S1 omtalas sändaren när den ska pröva om mottagaren har rätt till 

ersättning. Så omtalas sändaren även i S3, men i det brevet förutsätter sändaren 

dessutom något. 

 

Ex. 27: Om du inte ansöker om förlängd eller fortsatt sjukpenning förutsätter 

Försäkringskassan att du är frisk och kan arbeta. 

 

I S2 är omtalet av sändaren väldigt annorlunda. Sändaren syns lika mycket som 

mottagaren, och för det mesta omtalas sändaren i första person. S2 är lite speciellt då 

dess övergripande syfte är att be om ursäkt och jag återkommer till detta i avsnitt 7. 

 

6.1.5. Efterlevande 

Tilltal 

Tilltalet är direkt och gör mottagaren delaktig med agentiva verb som fylla i, läsa, 

skicka in. I sista stycket kommer dock ett passivt verb som bryter det raka tilltalet. 

 

Ex. 28: En eventuell ansökan ska skickas till Försäkringskassan… 
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Det är mottagaren som skickar den eventuella ansökan, men ändå tilltalas mottagaren 

inte direkt. 

 

Omtal av mottagaren 

Den passiva meningen i exempel 28 är ett omtal av mottagaren. Mottagaren syns 

inte, bara handlingen den eventuellt ska utföra. Det är dock det enda omtalet i 

brevet. 

 

Omtal av sändaren 

I större delen av brevet omtalar sändaren sig själv med vi. Omtalet är tätast i första 

stycket, där sändaren presenterar ärendet och försöker få mottagaren att skicka in en 

bifogad blankett. I sista stycket får mottagaren veta att: 

 

Ex. 29: Alla ärenden om efterlevandepension handläggs hos Försäkringskassan i 

Luleå. 

 

Det är Försäkringskassan som står som den övergripande sändaren, men detta är 

första gången i brevet som myndigheten omtalas i tredjeperson. Det är därför svårt 

att avgöra om Försäkringskassan i Luleå är den egentliga sändaren eller om sändaren 

hänvisar till en tredje part. 

 

6.2. Närhet och distans 

6.2.1. Föräldrar 

Närhet 

Tilltalet har jag redan varit inne på i avsnitt 6.1.1. Det är väldigt direkt, med du och 

agentiva verb. Detta skapar en närhet i breven och den är tydligast i F2. I det brevet 

är mottagarens roll väldigt tydlig. Du ska, du har betalat, du är inte skyldig. Det här raka 

tilltalet används konsekvent brevet igenom. I F1 är inte tilltalet lika direkt. 

Mottagarens roll sätts i förhållande till villkoren den måste uppfylla för att kunna ta 

del av det pensionsgrundande belopp som brevet handlar om. Du bodde i Sverige hela 
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året, du ska ha fyllt, du fick barnet i din vård. Däremot är detta tilltal inte konsekvent 

brevet igenom, utan det bryts på ett par ställen av ett par väldigt närhetsskapande 

meningar. 

 

Ex. 30: Vill du ha mer information om beräkningen och om vilket belopp som 

tillgodoräknats dig, kontakta ditt lokala försäkringskontor! 

 

Ex. 31: Vill du veta mer om pensionsgrundande belopp för barnår är du välkommen 

att kontakta Försäkringskassan. 

 

Med hjälp av de positiva språkhandlingarna uppmaning, utrop och förtrolighets-

strategin med den informella termen ditt lokala försäkringskontor skapas en intim 

stämning i exempel 30. Se tabell 1 på sidan 11. De här väldigt närhetsskapande 

dragen kommer in när sändaren vill uppmana mottagaren att söka kontakt med 

Försäkringskassan. Det väldigt förtroendeingivande ordet välkommen, i exempel 31, är 

inte bara ovanligt för det här brevet utan för alla brev jag har analyserat. Det 

förekommer bara i ett annat brev. 

 

Distans 

F1 är mer distanserat i sitt tilltal än F2, det konstaterade jag under Omtal i avsnitt 

6.1.1. Redan i första meningen omtalas mottagaren istället för att tilltalas (se exempel 

5). Eftersom F1 behandlar villkor för att få pensionsgrundande belopp för barnår 

kommer en punktlista med villkor, som omtalar de olika föräldrarna i 

sammanhanget. Ett exempel: 

 

Ex. 32: Mamman, om båda föräldrarna har lika högt pensionsunderlag. 

 

Mottagaren tilltalas inte här utan förväntas förstå att den ska sätta in sig själv i 

situationen. Sett från ett annat perspektiv blir det även fråga om en annan typ av 

distans: föräldrar som inte är två till antalet och av olika kön exkluderas med det här 

tilltalet. Se tabell 2 på sidan 11. Ensamstående får adoptera, och sedan 2003 får även 

homosexuella par göra det (Dagens Nyheter 2005). Då det här brevet fastställdes 

2006 var detta knappast något som sändaren inte kände till. Vid några tillfällen i 

brevet tycks sändaren även vara lite förvirrad över vem den tilltalar. Det händer 
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första gången i brevets första punktlista, om förutsättningarna för att få 

pensionsgrundande belopp, där en av punkterna lyder: 

 

Ex. 33: du ska ha fyllt 16 år men inte 65 år under året 

 

Brevet säger sig tilltala adoptivföräldrar, men att en 16-åring skulle få adoptera är 

väldigt osannolikt. I Sverige är åldersgränsen 25 år, men även personer från 18 år får 

adoptera om det finns synnerliga skäl (Notisum 2008). Här är det alltså någon annan 

än mottagaren som tilltalas. Nästan sist i brevet kommer en liknande distansering av 

mottagaren, se exempel 7. Under mitt arbete har jag sett att villkorsbisatser i 

allmänhet är mycket vanliga i Försäkringskassans massbrev. Eftersom de innehåller 

information som inte nödvändigtvis angår mottagaren visar de för mottagaren att 

sändaren kanske inte är helt bekant med dennes situation, och skapar därför distans 

(se tabell 1). Exempel från F1 finns i exempel 31, och i F2 kan det se ut så här: 

 

Ex. 34: …om barnet går i grundskola eller gymnasiet på heltid. 

 

Ett annat distanserande drag i F1 är vänstertunga meningar, se exempel 7. Meningen 

är krånglig och svår att läsa, vilket kan tära på mottagarens tålamod. 

 

6.2.2. Ungdomar 

Närhet 

Inledningarna är relativt närhetsskapande. Den första meningen i båda breven 

presenterar vad brevet kommer att handla om och det ställs där inget krav på 

mottagaren. Men förutom det direkta tilltalet finns inte särskilt många närhets-

skapande drag i breven. I U1 finns några direkta uppmaningar; Sök stödet, tänk på. 

Även U2 handlar vid ett ställe om att mottagaren ska skicka in papper till någon som 

ska bevilja ekonomisk kompensation, i det här fallet a-kassan, men då är det fråga om 

ett krav vilket inte skapar närhet (se tabell 2). Se exempel 16. 
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Distans 

Tonen må vara mild och närhetsskapande i början, men det ändras. I U2 händer det 

redan i nästa mening, då sändaren kommer med en varning i form av en villkors-

bisats. 

 

Ex. 35: Om du inte uppfyller villkoren får du ingen ersättning. 

 

Det låter nästan som ett hot. Mottagaren måste göra som sändaren vill, annars får 

den inga pengar. Sedan förklarar sändaren vad villkoren är. Här återkommer villkors-

bisatser gång på gång. Av alla brev jag analyserat har U2 allra flest villkorsbisatser. 

Det finns nio villkorsbisatser i åtta av de 27 meningarna, vilket motsvarar 35 % av 

meningarna. U1 kommer på andra plats, med villkorsbisatser i 29,5 % av 

meningarna. Som jag nämnt tidigare visar dessa på distans eftersom de innehåller 

information som inte nödvändigtvis angår mottagaren, se tabell 1. Då visar sändaren 

att den inte riktigt känner till mottagarens situation. 

 

6.2.3. Bostadstilläggsmottagare 

Närhet 

De tydligaste närhetsskapande dragen i B2 är det direkta tilltalet och till viss del 

uppmaningarna. Uppmaningarna har dock ofta ett krav med sig som tonar ner 

närheten. Detta går jag närmare in på under Distans. Däremot är B1 väldigt intimt. 

Först och främst är tilltalet med du påfallande. Kombinerat med detta är sändarens 

omtal av sig själv. Sändaren ställer sig i underläge mot mottagaren genom att öppet 

erkänna att det finns uppgifter som den inte har. Det påpekas dessutom så att 

mottagaren omöjligt kan missa det. 

 

Ex. 36: Det är viktigt att du känner till att vi bara har tillgång till din taxerade 

inkomst. 

 

Sändaren använder också försiktighetsstrategier. Rubriken till brevet är till exempel 

väldigt försiktig med vad den vill säga. 
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Ex. 37: Du kanske kan få bostadstillägg 

 

Sannolikhetsgraderingen kanske kombinerat med det modala hjälpverbet kan bildar 

en mycket hypotetisk situation. Det bidrar också till att maktrelationen blir mindre 

tydlig. Återigen visar sändaren att den inte besitter all kunskap som behövs för att 

veta om påståendet är sant eller inte. I första meningen omtalas mottagaren så att 

den inte ska känna någon skuld om det är så att den inte känner till om den har rätt 

till bostadstillägg. Se exempel 20. Därmed måste sändaren rimligtvis ta på sig en del 

av ansvaret – om detta inte är mottagarens fel borde det vara sändarens fel. 

Mottagaren får också veta att bostadstillägg är en relativt vanlig ersättning, och att 

den inte är ensam om att vara omedveten om sin rätt till bostadstillägget. Sist i brevet 

kommer en avslutning i form av ett utrop, som är väldigt kamratligt och 

närhetsskapande: 

 

Ex. 38: Välkommen att ringa! 

 

Sändaren har redan konstaterat att den vill att mottagaren ska ringa. Här betonas det 

igen, men det förtrolighetsskapande adverbet välkommen gör att mottagaren får 

känslan av att den självmant vill ringa, och att sändaren skulle bli väldigt glad av 

telefonsamtalet. Ett liknande utrop finns i rubriken till B2: 

 

Ex. 39: Nu är det dags att söka bostadstillägg igen! 

 

Det finns inga krav i utropet, utan handlingen att söka bostadstillägg framställs istället 

som något mottagaren har sett fram emot. 

 

Distans 

I B2 omtalas sändaren i tredje person, se under Omtal av sändare i avsnitt 6.1.3. 

 

Ex. 40: Ditt bostadstillägg är en ersättning från Försäkringskassan. 

 

Sändaren gör det tydligt vem det är som står bakom ersättningen och sätter ingen 

personlig prägel på händelsen. Det är myndigheten som framträder, ingen kamrat till 

mottagaren. För mottagarens del finns det väldigt mycket krav i brevet (se tabell 2). 
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Mottagaren måste, ska, alltid skicka med. En mening som inleds närhetsskapande kan 

ändå innehålla krav, som i följande exempel: 

 

Ex. 41: Skicka in blanketten till Försäkringskassans Inläsningscentral inom en månad 

från datumet ovan. 

 

Mottagaren måste agera ganska omgående, och får veta det. Om ansökan inte 

kommer in i tid är det bara mottagarens fel. På så sätt blir kravet också en varning, 

fast konsekvenserna uttrycks inte explicit. I sista stycket kommer också en 

uppmaning som följs av krav på mottagaren, och en distanserad sändare som inte tar 

något ansvar. 

 

Ex. 42: Tänk på att alltid skicka med kopior av det som ska bifogas. Försäkringskassan 

har inte möjlighet att skicka tillbaka original. 

 

Det passiva verbet tonar ner kravet på mottagaren något, men skapar fortfarande 

distans (se tabell 1). I sista meningen frånsäger sig sändaren ansvaret för mottagarens 

dokument, och genom att omtala sig själv i tredjeperson förstärks distansen 

ytterligare. Även i det närhetsskapande B1 finns vissa distanserade drag. Det är 

tydligast i brevets andra och tredje mening. 

 

Ex. 43: Du får det här brevet därför att du har ålderspension, sjukersättning eller 

aktivitetsersättning. Ersättningen är så låg att du kanske kan ha rätt till bostadstillägg. 

 

Gradadverbialet så markerar att bara de med ovanligt låg inkomst har rätt till 

bostadstillägg. Men inte ens då är det säkert att mottagaren kan få bostadstillägg, 

vilket markeras av de många modalitetsmarkörer i bisatsen som följer. I den första 

meningen i exempel 43 skapas också distans genom att sändaren tydliggör att det är 

fråga om ett massbrev. Sändaren vet inte vilken av ersättningsformerna mottagaren 

har, utan måste räkna upp alla som berörs av innehållet i brevet. Det finns en lista 

med frågor i B1, och i den undrar sändaren om mottagaren har någon annan pension 

än den från Försäkringskassan. Detta trots att det i inledningen tydliggjordes att 

bostadstillägg även kan delas ut till de med sjukersättning (tidigare förtidspension) 

och de med aktivitetsersättning. Om mottagaren får aktivitetsersättning är alltså 
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denna fråga något som inte berör den. Mottagaren kan då känna sig utesluten eller 

uppfatta informationen som felaktig (se tabell 2). 

 

6.2.4. Sjukskrivna 

Närhet 

I S2 är tilltalet inte lika tätt som i S1 och S3, men balansen mellan sändare och 

mottagare är jämnare. Båda syns ungefär lika mycket. Sändaren sätter sig även i 

underläge mot mottagaren genom att beklaga sig, och förstår om mottagaren blivit 

orolig. Det är en tydlig försiktighetsstrategi. Sändaren tar dock inte fullt på sig 

ansvaret för det inträffade. Det är inte sändaren som skapat oro, det är själva 

informationen: 

 

Ex. 44: Vi beklagar att den information som vi har skickat till dig om förändringarna i 

sjukförsäkringen var olyckligt formulerad. Vi förstår att den kan ha skapat oro. 

 

Omtalet av sändaren är konsekvent genom hela brevet. I slutet kommer en mening 

om att sändaren prövar mottagarens rätt till sjukpenning. 

 

Ex. 45: Sedan prövar vi om du har rätt till ersättningen. 

 

Även i de två andra breven vill sändaren förmedla detta, men gör det inte lika 

närhetsskapande. 

 

Ex. 46: Sedan prövar Försäkringskassan om du har rätt till ersättning. 

 

Se exempel 22 under för exemplet från S1. När sändaren vill be om ursäkt ställer den 

sig på mottagarens nivå istället för att inta myndighetens auktoritära roll, en klar 

förtrolighetsstrategi. I S3 låter sändaren mottagaren ha en egen åsikt om något, trots 

att det är sändaren som i slutändan fattar beslutet. Även det är en förtrolighets-

strategi. 

 

Ex. 47: Om du anser att du inte kan arbeta på grund av sjukdom kan du få förlängd 

sjukpenning i högst 550 dagar till. 
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Distans 

En tydlig distansering finns i omtal av mottagaren i S3. Se exempel 24 och 25. Trots 

att Försäkringskassans egna skrivregler säger ”Använd alltid du med liten bokstav när 

du skriver till enskilda personer” (Försäkringskassan 2005a, s. 5) väljer sändaren att 

skapa distans genom att omtala mottagaren med man. I exempel 24 omtalas 

mottagaren den som är arbetslös och får rehabiliteringspenning, och då det inte är självklart 

att mottagaren faller in i denna kategori fungerar det uteslutande. Även det skapar 

distans. I det här brevet finns några slarvfel i stavning, något som också kan skapa 

distans eftersom det signalerar nonchalans. Se tabell 2. 

 

Ex. 48: …en mycket allvarligt sjukdom… 

 

Ex. 49: …sjupenninggrundande inkomsten… 

 

S2 innehåller även det ett man och de här två breven är de enda breven där detta 

pronomen dyker upp. I S1 distanseras mottagaren istället med varnande krav, se 

exempel 22. Pronomenet du kan dock också fungera distanserande. I hela materialet 

fann jag ett exempel på detta, i S1: 

 

Ex. 50: De nya reglerna grundas på ett beslut i riksdagen och på regeringens förslag 

på åtgärder som syftar till att du ska kunna arbeta igen. 

 

Om man ska tolka meningen ordagrant låter det som att de nya reglerna kommit till 

enbart så att just mottagaren ska kunna arbeta igen. Om mottagaren tolkar meningen 

så kan det skapa oerhört stor press. Riksdagen och regeringen har ju fattat det här 

beslutet med syfte att mottagaren ska kunna arbeta igen, och klarar mottagaren inte 

av det har politikerna arbetat hårt i onödan. Sändaren ställer här krav på mottagaren. 

 

6.2.5. Efterlevande 

Närhet 

Tilltalet är direkt och sändaren omtalar sig själv i förstaperson. Sändaren använder 

dessutom en tydlig försiktighetsstrategi i inledningen: 
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Ex. 51: För att vi ska kunna pröva om du har rätt till efterlevandepension ber vi dig 

fylla i och skicka tillbaka ansökningsblanketten. 

 

Hjälpverbet ber ställer sändaren i underläge mot mottagaren, genom att be 

mottagaren om en tjänst. Det är ett ovanligt val av hjälpverb då det inte förekommer 

i resten av mitt material. 

 

Distans 

Brevet inleds väldigt närhetsskapande, men blir sedan distanserat. I stycket Barn får 

pension tilltalas mottagaren med en villkorsbisats, och får sedan veta att den ska fylla i 

blanketten. Det ställer krav och är därför distanserande. I sista stycket ställs det ännu 

högre krav på mottagaren. 

 

Ex. 52: För att vi ska kunna behandla din ansökan måste du också skicka in 

”Dödsfallsintyg och släktutredning” som du får från Skatteverket. 

 

Från att ha bjudit sändaren på en tjänst i första stycket ställs det plötsligt krav och nu 

måste mottagaren göra något. Ämnet är dock samma hypotetiska ansökan. I det här 

sista stycket finns även ett par passiva verb. Det första rör sändaren och det tar jag 

upp under Omtal av sändare i avsnitt 6.1.5. Se exempel 29. Det andra är mycket 

intressant då det rör mottagaren, se exempel 28. Det passiva verbet skapar distans, 

och det gör även nominalfrasen En eventuell ansökan. Med den förutsätter sändaren att 

mottagaren inte är intresserad av att skicka ansökan. 
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7. Diskussion 

 
I min undersökning av Försäkringskassans massbrev har jag sett att tilltalet och 

tonen i breven skiftar. Mest distanserat är F1, vilket också är det äldsta brevet. Det 

skulle kunna leda till slutsatsen att tilltalet har förbättrats sedan dess. Det stämmer till 

viss del. Utifrån det jag har observerat kan jag dock konstatera att tilltalet i de senare 

breven är närmare, men att sändaren verkar ha lätt för att glömma bort sig och kan 

falla in i en distanserad ton. I det här avsnittet kommer jag att presentera och 

diskutera resultatet utifrån mina valda analysdelar. Sedan kommer jag att samman-

fatta resultaten utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. Sist presenterar jag råd 

för hur massbrev kan göras bättre i framtiden. 

 

7.1. Tilltal och omtal 

I de 10 brev jag analyserat är det tydligt att det är mottagaren som är i fokus. 

Mottagaren tilltalas du i alla brev, även om det direkta tilltalet ibland bryts av ett och 

annat omtal inom brevet. Mängden du varierar kraftigt mellan breven, se tabell 4. I 

uträkningen av antal ord har jag konsekvent använt mig av Microsoft Words räkna 

ord-funktion.  

 
Tabell 4. Antal ord, ”du” samt procentandel ”du” i breven. 

Brev Antal ord Antal du % du 

F1 514 17 3,3 

F2 263 11 4,2 

U1 349 31 8,9 

U2 303 26 8,6 

B1 183 18 9,8 

B2 108 3 2,8 

S1 312 20 6,4 

S2 188 6 3,2 

S3 399 24 6 

EL 167 8 4,8 

Sammanlagt 2786 164 5,9 

 

Flest du sett till procent av orden finns i B1, brevet som handlar om att mottagaren 

kan ha rätt till bostadstillägg. Färst finns faktiskt i det andra brevet som handlar om 

bostadstillägg, B2. Skillnaden är väldigt stor och har dels sin förklaring i att B2 är 
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mycket uppmanande medan B1 beskriver villkor som mottagaren måste uppfylla för 

att kunna få tillägget. De två nyare undersökningarna jag tittat på, Lassus från 2006 

och Ohlssons två från 2005 och 2007, anger visserligen inget procentmått på du i sina 

material, men baserat på deras sifferuppgifter (se avsnitt 4) har jag räknat ut mängden 

du i procent. I broschyren som Lassus undersökt är det ca 3,6 % medan det i 

Ohlssons material handlar om 2,5 eller 3,3 beroende på vilket omfång han redovisar. 

Den senare siffran, som redovisas i avhandlingen, beskriver Ohlsson som ”extremt” 

hög (Ohlsson 2007, s. 169). Visserligen jämför Ohlsson sina siffror med tidningstext 

och romantext, och då de inte vänder sig direkt till sin läsare på samma sätt som en 

informationstext gör är jämförelsen inte helt rättvis. Men om jag jämför Ohlssons 

och Lassus siffror med mina är det ändå tydligt att breven jag analyserat har ett 

ovanligt högt du-värde. Sett till storlek på materialet kommer mitt inte i närheten av 

Ohlssons, men Lassus broschyr är ca 3700 ord lång så där är jämförelsen inte 

ogrundad. Om Ohlsson vågar hävda att en du-förekomst på 3,3 % är ”extremt” hög, 

då menar jag att en förekomst på 5,9 % är uppseendeväckande högt. 

 

Det är lätt för oss språkkonsulter att acceptera du som ett ofelbart tilltalsord, men i 

min analys hittade jag ett exempel på när du inte passar. Det händer i S1 när sändaren 

förklarar de nya reglerna för sjukpenning (se exempel 50). Den generaliserade 

användningen av du skapar press på mottagaren eftersom det låter som att de nya 

reglerna kommit till enbart för mottagarens skull. I just det fallet skulle det alltså 

passa bättre att dölja mottagaren, att gömma den i en större grupp. De nya reglerna 

omfattar trots allt inte bara mottagaren, utan alla som är sjukskrivna. 

 

Det direkta tilltalet är dock inte konsekvent i breven, vilket märks i mina analyser av 

omtal av mottagaren. Omtalet ser dessutom väldigt olika ut i de olika breven. 

Exempelvis omtalas mottagaren med en lång nominalfras i F1 (se exempel 5), med 

ett fiktivt exempel (Sandra) i U2 och med det generaliserande pronomenet man i S3 

och i S2 (se exempel 24 och 26). När det gäller man noterar Ohlsson (2007) även i sitt 

material att pronomenet används mycket sparsamt. Han konstaterar att det i ”t.ex. 

presstext samt i läsartilltalande texter som läroböcker” inte är ovanligt med växling 

mellan du och man, men att det i PPM-materialet är ”avvikande genom den extremt 

höga förekomsten av du-tilltal där man är ett sällsynt pronomen” (ibid., s. 138). Jag 

håller med Ohlsson då samma slutsats kan dras av mitt material. I det totala 
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materialet finns 164 du, och de 3 man som nästlat sig in sticker därför ut väldigt 

mycket. Omtalet känns helt enkelt inte befogat. Anledningen till att sändaren har 

använt man är för att undvika att tilltala mottagaren direkt när det handlar om 

känsliga ämnen. I exempel 24 handlar det om att mottagaren inte längre har rätt till 

sjukpenning om den inte har någon inkomst, även om den skulle vara sjuk. Det är en 

situation som är hotfull då den innebär att mottagaren står utan inkomst. Dessutom 

görs själva händelsen av att inte ha någon inkomst väldigt abstrakt; om den sjukpenning-

grundande inkomsten sänks till 0 kronor. Ett mycket rakt och tydligt sätt att uttrycka 

samma sak hade varit: 

 

Om du inte har någon sjukpenninggrundande inkomst kan du inte få sjukpenning, 

även om du är sjuk. 

 

Mottagaren skulle då få tydliga och direkta anvisningar för vad som kan komma att 

hända, och det är vad massbreven är ute efter att förmedla. I exempel 26, som finns i 

S2, handlar man om någon som väntar på en organtransplantation. I det här fallet är 

det rimligtvis inte särskilt många av de som får brevet som befinner sig i den 

situationen. Samma situation tas upp i S1, men där döljs personen av verbal-

substantivet transplantation. 

 

Det är tydligt att det är mottagaren som är i fokus i breven. Sändaren har en mycket 

tillbakadragen roll och omtalas inte på ett konsekvent sätt. I hälften av breven 

omtalas sändaren i tredje person (Försäkringskassan) och i hälften växlar omtalet 

mellan Försäkringskassan och vi. Tabell 5 synliggör detta. 

 

Tabell 5. Antal ord, ”vi” och ”Försäkringskassan” (FK) samt procentandelar. 

Brev Antal ord Antal vi Antal FK % vi % FK 

F1 514 0 5 - 1 

F2 263 1 6 0,4 2,3 

U1 349 1 5 0,3 1,4 

U2 303 0 2 - 0,7 

B1 183 4 1 2,2 0,5 

B2 108 0 3 - 2,8 

S1 312 0 3 - 1 

S2 188 5 1 2,7 0,5 

S3 399 0 2 - 0,5 

EL 167 4 2 2,4 1,2 

Sammanlagt 2786 15 30 0,5 1,1 
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Det är Försäkringskassan, inte någon enskild skribent, som står som avsändare. I alla 

brev synliggörs detta genom att Försäkringskassans namn förekommer i texten, 

vilket ger ett ganska stelt omtal i tredje person. När skribenten vill vara lite 

personligare och ersätta det lite otympliga namnet med ett pronomen väljer den alltid 

första personens vi. Det förekommer i hälften av breven jag har granskat, och vi 

syftar alltid på myndigheten Försäkringskassan. Jag eller något annat som markerar en 

enskild skribent förekommer alltså aldrig, vilket signalerar att sändaren är mån om att 

framhäva att det trots det personliga tilltalet är myndigheten som är avsändare. 

Sändaren syns dessutom väldigt lite i breven. Ett sätt på vilket sändaren undviker att 

ta plats i texten är genom passiva verb och verbalsubstantiv. Det är vanligast i brev 1. 

Där är passiva verb till exempel tre gånger så vanliga som i F2. Tillgodoräknas används 

fem gånger. Då sändaren i F1 dessutom gömmer sig bakom väldigt få förekomster 

av Försäkringskassan syns sändaren knappt alls. Raka motsatsen är fallet i B1. 

Sändaren väljer där att inte bara använda vi om sig själv, utan även tydligt visa upp att 

det finns mycket information som den inte har. 

 

Brevet där sändaren syns mest i pronomenbruket är dock S2. Brevet är onekligen lite 

speciellt, då det inleds med att sändaren ber mottagaren om ursäkt för ett föregående 

brev. Sändaren måste förklara sina handlingar och skapa ett förtroende hos 

mottagaren så att den ska kunna godta ursäkten. I ett sådant läge är det knappast 

tänkbart att gömma sig bakom ett omtal i tredje person och passiva verb. Men även 

andra deltagare i brevet får tydligare roller. Sändaren gör det mycket tydligt att det är 

riksdagen som ändrat reglerna för sjukpenning, inte Försäkringskassan. Och till 

skillnad från i S1 gör sändaren det tydligt att reglerna är lagstadgade, inte bara 

grundade på ett ”beslut i riksdagen”. Om det är själva reglerna som gjort mottagaren 

missnöjd i det förra brevet görs det alltså tydligt vem den ska vända sig till i den 

frågan. 

 

7.2. Närhet och distans 

Tilltalet är en stor del av de närhetsskapande dragen i breven jag har analyserat. Ett 

direkt tilltal skapar stor närhet, alla brev har direkt tilltal även om direktheten 

varierar. Andra vanliga närhetsskapande drag i breven är uppmaningar, den positiva 

språkhandlingen utrop samt försiktighetsstrategier (se tabell 1 på sidan 11). Vanligast 
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av dessa är uppmaningar. Det är inte konstigt med tanke på att massbreven ofta 

handlar om att uppmana mottagaren att göra något. Tydligast är detta i B2 som 

enbart handlar om att mottagaren ska förnya sin ansökan. Men bara för att ett brev 

vill uppmana mottagaren att göra något behöver det inte vara så rakt på sak som i 

B2. Det syns tydligt i B1 där det finns en enda uppmaning (se exempel 17) vilken 

dessutom tonas ner i villkorsbisatser. Detta trots att syftet med brevet är att få 

mottagaren att höra av sig så att Försäkringskassan ska kunna avgöra om mottagaren 

kan få bostadstillägg. För att uppnå detta syfte använder sig brevet istället av andra 

närhetsskapande drag. Det har en sändare som inom brevets ram ställer sig nära 

mottagaren med hjälp av ett direkt omtal, ett erkännande av sina kunskapsluckor 

samt en försiktighetsstrategi med modalitetsmarkörer. Dessutom är B1 det enda 

brevet jag har tittat på som använder sig av frågor istället för villkorsbisatser när 

sändaren ska räkna upp information den inte har. Till skillnad från villkorsbisatser 

bjuder frågor in läsaren i texten, eftersom det skapar en dialog med läsaren. I brevet 

listar sändaren sex frågor i en överskådlig punktlista, så skulle mottagaren vilja det 

kan den skriva svaren direkt i listan och på så sätt ha svaren framför sig när den 

ringer Försäkringskassan. 

 

Om B1 är ett av de mest närhetsskapande breven jag analyserat är F1 ett av de mest 

distanserade. Tilltalet är inte lika direkt som i de flesta andra brev, sändaren syns 

knappt utan döljs bakom passiva verb, och brevet innehåller några krångliga, 

vänstertunga meningar (se exempel 7). Dessutom verkar sändaren vara något 

förvirrad i vem mottagaren är (se exempel 7, 31 och 32) och förutsätter att den 

förstår svåra begrepp som 7,5 inkomstbasbelopp utan någon förklaring alls. Det 

vanligaste distanserande draget, som förekommer i alla brev, är dock villkorsbisatser. 

Med en villkorsbisats, till exempel om du har barn, visar sändaren att det är fråga om 

information den inte har. Även om sådana uppgifter om mottagaren kan finnas i 

Försäkringskassans register är det information som sändaren på grund av 

massbrevets form inte kan ta upp. För sändarens del behöver det inte vara ett stort 

problem om mottagaren ändå ser Försäkringskassan som sakkunnig och litar på 

myndigheten och dess kompetens. Antagligen är detta fallet eftersom 

Försäkringskassan är den deltagare i breven som har mest makt. 
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7.3. Resultat utifrån syftet 

I min analys av Försäkringskassans massbrev ville jag ta reda på hur myndigheten 

tilltalar vanliga privatpersoner. Baserat på mina iakttagelser kan jag konstatera att 

tilltalet är direkt, men att det varierar kraftigt mellan breven. I ett brev syns du så 

sällan som i 2,8 % av orden, medan du i ett annat syns i 9,8 % av orden. Talande nog 

visade sig ett av breven med lägst du-kvot, F1 med 3,3 %, vara det mest distanserade, 

medan brevet med 9,8 % du, B1, var intimast. Det kan alltså verka som att ett tydligt 

du-tilltal hör ihop med ett närhetsskapande brev. Mårtensson (1988) kom i sin 

undersökning fram till att en skribent som väljer du framför något annat tilltalsord 

även använder en mer talspråklig stil i sina texter. Nu, drygt 20 år senare, är du 

normen i myndighetstexter. Men det kan istället vara så att Mårtenssons slutsats kan 

appliceras på hur mycket tilltalsordet används i brevet. Om skribenten använder sig 

av ett tätt du-tilltal blir även resten av texten intimare. Nu stämmer inte riktigt den 

här teorin. De två breven med näst högst du-kvot, U1 och U2 med 8,9 respektive  

8,6 % du, är inte alls lika intima som B1. I dessa brev finns det krav och måsten, och 

fler villkorsbisatser än i de andra breven. Samtidigt är brevet med lägst du-kvot, B2, 

ganska intimt då det innehåller flera direkta uppmaningar och ett utrop. Det håller 

visserligen en hög grad av distans, men de närhetsskapande dragen är många. Att 

använda du ofta är alltså inte en garanti för intima brev, och vice versa. 

 

När det kommer till sändarens omtal av sig själv är det väldigt distanserat. I det totala 

materialet är bara 0,5 % av orden vi och 1 % Försäkringskassan (se tabell 5). Sändaren 

döljer sig med hjälp av passiva verb och verbalsubstantiv. Men de låga förekomsterna 

av omtal har också sin förklaring i att breven faktiskt är riktade direkt till mottagaren. 

Det är om mottagaren breven handlar, och därför är det naturligt att sändaren inte 

syns lika mycket. 

 

Ett av mina syften var att ta reda på om samma grupp mottagare tilltalas på samma 

sätt i olika brev. Jag har sett att detta varierar. I den första gruppen, Föräldrar, är 

tilltalet olika. Föräldrar i F1 tilltalas betydligt mer distanserat än föräldern i F2. I det 

första brevet förväntas dessutom mottagaren ha betydligt mer förkunskap i ämnet än 

i det andra brevet. En slutsats man kan dra av detta är att adoptivföräldrar anses vara 

mer läskunniga än ensamstående föräldrar som slarvar med att betala underhåll. En 

annan är förstås att det kan röra sig om två olika textskribenters språk. I gruppen 
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Ungdomar tilltalas mottagaren på ett liknande sätt i båda breven, men lite mer 

distanserat i U2. Skillnaden kan ha att göra med att mottagaren i U2 måste ta ansvar 

för sin egen försörjning, medan mottagaren i U1 blir försörjd av sina föräldrar. Mest 

skiljer sig tilltalet i breven till gruppen Bostadstilläggsmottagare. B1 är det mest intima 

och försiktiga brevet av de jag analyserat, medan B2 går rakt på sak utan 

försiktigtighetsstrategier. Skillnaden i tilltal förklaras av att B1 vänder sig till någon 

som Försäkringskassan inte riktigt vet har rätt till bostadstillägg och som därför 

måste kontakta myndigheten för att få reda på hur det ligger till. B2 tilltalar någon 

som redan gått igenom denna procedur, då den tar emot tillägget och nu bara 

behöver förnya ansökan. Ansökan bifogas dessutom med brevet, så mottagaren 

behöver bara konstatera att den ska förnya ansökan och sedan fylla i en blankett som 

den känner igen sedan tidigare. I B1 är mottagarens situation känsligare, då den 

måste leta upp uppgifter för boendekostnader och liknande, och ringa myndigheten. 

Men även om mottagaren gör detta riskerar den att bli nekad bostadstillägget. Sett 

från det perspektivet är det förståeligt att sändaren väljer helt olika strategier för att 

tilltala samma mottagargrupp. I den sista gruppen jag undersökt, Sjukskrivna, är 

tilltalet mer homogent. S2 sticker ut lite eftersom det ber mottagaren om ursäkt och 

därför låter sändaren synas mycket tydligare än i de flesta andra brev. Mottagaren 

syns också mindre. Men när det kommer till andra närhetsskapande och 

distanserande drag är alla tre brev mycket lika. 

 

7.4. Slutsats 

Mina 10 analyserade brev representerar ett urval av Försäkringskassans massbrev 

mellan 2006 och 2008. Resultaten i min analys ska därför inte ses som ett mått på 

Försäkringskassans alla massbrev, men några slutsatser vågar jag dra. Tilltalet varierar 

ganska kraftigt, både mellan breven och inom vissa brev. Även omtalet av sändaren 

växlar, ibland är sändaren vi och Försäkringskassan, och ibland bara Försäkringskassan. I 

Försäkringskassans skriftliga riktlinjer är råden kring avsändarens roll inte helt klar, 

och det kan vara en del av förklaringen. Det står både att ”i ett informationsbrev kan 

du skriva vi” men att ”ett beslut eller ett annat brev som innebär myndighets-

utövning” måste ha Försäkringskassan som avsändare (Försäkringskassan 2005a, s 11). 

I riktlinjerna om att skriva beslut uppmanas dock skribenter att inte upprepa ordet 

Försäkringskassan i onödan (Försäkringskassan 2005b). Men riktlinjerna poängterar 
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även att ordet vi inte får ersätta Försäkringskassan. Olika handledningar säger alltså 

olika saker, och även om massbreven inte är beslutsbrev kan de två olika riktlinjerna 

skapa förvirring. 

 

Avslutningsvis har jag några råd för framtida massbrev. Dessa råd behöver inte bara 

gälla Försäkringskassan, utan även andra myndigheter som skickar liknande brev. 

 

 Vem är mottagaren? 

Det är viktigt att tilltalet är konsekvent. Vill man bryta tilltalet med ett omtal, till 

exempel man, ska det vara motiverat. Se exempel 24. Jag konstaterade dock att du inte 

alltid fungerar som tilltalsord (se exempel 50), så det gäller att hålla ögonen öppna 

även här. 

 

Vem är avsändaren? 

Vilken bild vill man ge mottagaren av sig själv – ska myndigheten vara vi eller 

Försäkringskassan? Vill man skapa en närhet till mottagaren bör man undvika alltför 

många passiva verb och en avsaknad av vi. Är det däremot distans man är ute efter, 

då fungerar det att upprepa myndighetens namn och använda passiva verb istället för 

att växla med vi. 

 

Vilken relation vill man ha till mottagaren? 

 Här handlar det om att välja mellan närhetsskapande eller distanserande drag. Min 

uppställning av kriterier för närhet och distans på sidan 11 kan vara till hjälp. Det är 

givetvis svårt att helt undvika distanserande drag om man vill ha en mer intim 

relation till mottagaren – ett brev måste ju få innehålla till exempel krav på 

mottagaren – men om brevet i övrigt innehåller många närhetsskapande drag 

behöver det inte vara ett problem. 

 

Var konsekvent 

I min analys har jag sett att tilltalet kan variera kraftigt inom samma brev. Det är 

därför viktigt att innan skrivprocessen börjar bestämma sig för hur man ska tilltala 

mottagaren, och sedan tänka på det under hela processen. 
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Information om pensionsgrundande belopp för barnår

Pensionsgrundande belopp för barnår

Nya regler gäller för beräkning av pensionsgrundande belopp för föräldrar  
till adopterade barn. De nya reglerna trädde i kraft 1 januari 2005 och gäller 
från och med 1960. Det pensionsgrundande beloppet används när Försäkrings-
kassan beräknar din ålderspension. Det kan alltså påverka storleken på din 
ålderspension.

För dig som är adoptivförälder beräknas pensionsgrundande belopp från och 
med när du fick barnet i din vård och längst till och med det år barnet fyller 9 år 
respektive 10 år beroende på när under året du fick barnet i din vård. 

Pensionsgrundande belopp för barnår kan beräknas för max 4 år per barn.

Vad krävs för att få pensionsgrundande belopp?

De här är förutsättningarna för att få pensionsgrundande belopp för ett visst år:

Du bodde i Sverige hela året och var omfattad av reglerna i den svenska 
socialförsäkringen,
barnet var bosatt i Sverige hela året,
du ska ha fyllt 16 år men inte 65 år under året samt
du hade vårdnaden om barnet minst halva året.

Från och med 1999 ska du dessutom ha varit bosatt med barnet minst  
halva året.

Vem av föräldrarna får pensionsgrundande belopp för barnår?

För åren 1960 – 1998 tillgodoräknas det pensionsgrundande beloppet:

Mamman, om det inte finns en ansökan från pappan.
Om det finns en ansökan från pappan - den förälder som har den  
lägsta pensionspoängen. 
Mamman, om båda föräldrarna har lika höga pensionspoäng.

För åren från och med 1999 tillgodoräknas det pensionsgrundande beloppet:

Den förälder som har lägst pensionsunderlag.
Mamman, om båda föräldrarna har lika högt pensionsunderlag.

Så här beräknas pensionsgrundande belopp

Vid beräkningen av pensionsgrundande belopp för barnår tillgodoräknas du det 
belopp som motsvarar det högsta av tre alternativ. 

Vill du ha mer information om beräkningen och om vilket alternativ som tillgo-
doräknats dig, kontakta ditt lokala försäkringskontor!

•

•
•
•

•
•

•

•
•

Ingrid Herbert
Typewritten Text

Ingrid Herbert
Typewritten Text
Bilaga 1



Om du inte fått någon ändring av ditt pensionsgrundande belopp

Om du inte fått någon ändring av ditt pensionsgrundande belopp för barnår 
kan det bero på olika saker, beroende på vilket intjänandeår det gäller. Det kan 
bland annat bero på att:

Du för det aktuella året har tjänat in mer till den allmänna pensionen än 
den andra föräldern och därför tillgodoräknas du inte det pensionsgrundan-
de beloppet.
Ditt pensionsunderlag når upp till taket på 7,5 inkomstbasbelopp.
Du har meddelat Försäkringskassan att du vill föra över din rätt till  
pensionsgrundande belopp för barnår till den andra föräldern.
De nya reglerna påverkar inte ditt tidigare beslut om pensionsgrundande 
belopp.

Ansökan från en pappa

En ansökan från en pappa som vill tillgodoräkna sig pensionsgrundande belopp 
enligt de nya reglerna, för tiden 1960 – 1998 ska vara hos Försäkringskassan 
senast den 31 mars 2007.

Vill du att den andra föräldern ska få det pensionsgrundande beloppet?

En anmälan om att överföra rätten till pensionsgrundande belopp, enligt de  
nya reglerna, mellan föräldrar ska vara hos Försäkringskassan senast den  
31 mars 2007.

Frågor

Vill du veta mer om pensionsgrundande belopp för barnår är du välkommen att 
kontakta Försäkringskassan. Du kan också läsa mer om beräkning av pension 
på www.forsakringskassan.se.

•

•
•

•
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Vem försörjer ditt barn som fyller 18 år?

Vi skriver till dig för att berätta om ditt barns underhåll. Du ska försörja ditt 
barn så länge barnet går i grundskola eller gymnasiet, men längst till 21 år. 

Hittills har barnet fått underhållsstöd av Försäkringskassan och du har betalat 
tillbaka underhållet till Försäkringskassan Den sista utbetalningen görs den  
25:e i månaden innan barnet fyller 18 år. 

Kan du betala underhållet själv?

Nu när ditt barn fyller 18 år kan ni själva komma överens om underhållet. Om 
du betalar minst 1 273 kronor per månad så får inte barnet underhållsstöd från 
Försäkringskassan. Du ska betala underhållet varje månad i förskott.

Underhållsstöd från Försäkringskassan 

Ditt barn kan få förlängt underhållsstöd från och med månaden efter sin  
18-årsdag om du inte betalar. Som längst kan stödet betalas ut till och med  
juni det år barnet fyller 20. Stödet är högst 1 273 kronor i månaden. Om du  
inte betalar till ditt barn ska du då istället betala till Försäkringskassan.

Ditt barn kan få förlängt underhållsstöd om

barnet bor och är folkbokfört hos en av sina föräldrar eller någon annan  
som var vårdnadshavare när barnet fyllde 18 år. 

barnet går i grundskola eller gymnasiet på heltid

du inte betalar underhåll med minst 1 273 kronor i förskott varje månad.

barnet är ogift. Du är inte skyldig att försörja ett barn som har gift sig.

Övrig information

Ditt barn har också fått information om att ni kan sköta underhållet själva. 

Mer information, blanketter och broschyrer hittar du på  
www.forsakringskassan.se. Du kan också ringa till Försäkringskassan.
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Vem betalar underhåll till dig när du fyller 18 år?

Vi skriver till dig för att berätta om ditt underhåll. Dina föräldrar ska försörja 
dig så länge du går i grundskolan eller gymnasiet, men längst tills du fyller  
21 år. Den ena föräldern bor du med och får därmed försörjningen från denna. 
Den andra föräldern ska betala underhåll.

Hittills har du fått underhåll från Försäkringskassan och den föräldern som du 
inte bor med har betalat tillbaka underhållet till Försäkringskassan Den sista 
utbetalningen till den förälder som du bor med görs den 25:e i månaden innan 
du fyller 18 år. 

Kan du få underhållet från din förälder?

Nu när du fyller 18 år kan du och den förälder som du inte bor med själva kom-
ma överens om underhållet. Om du får minst 1 273 kronor per månad så får du 
inte underhållsstöd från Försäkringskassan. 

Underhållsstöd från Försäkringskassan 

Du kan få förlängt underhållsstöd från och med månaden efter din 18-årsdag 
om din förälder inte betalar underhåll till dig med minst 1 273 kronor i måna-
den. Som längst kan stödet betalas ut till och med juni det år du fyller 20. Stö-
det är högst 1 273 kronor. 

Om du vill ha förlängt underhållsstöd ska du fylla i bifogade ansökan. Sök stö-
det från och med månaden efter den månad du fyller 18 år. Tänk på att du inte 
kan få stöd för mer än en månad bakåt i tiden. 

Du kan få förlängt underhållsstöd om

du bor och är folkbokförd hos en av dina föräldrar eller någon annan  
som var vårdnadshavare för dig när du fyllde 18 år. 

du går i grundskola eller gymnasiet på heltid

du inte får underhåll med minst 1 273 kronor i förskott varje månad  
från den förälder du inte bor med.

du är ogift. Om du gifter dig är inte dina föräldrar skyldiga att försörja  
dig längre.

Övrig information

Den förälder som du inte bor med har också fått information om att ni kan 
sköta underhållet direkt. 

Mer information, blanketter och broschyrer hittar du på vår webbplats  
www.forsakringskassan.se. Du kan också ringa till Försäkringskassan.
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Till dig som deltar i jobbgaranti för ungdomar
Den här informationen handlar om villkoren för att få aktivitetsstöd eller  
utvecklingsersättning när du deltar i jobbgarantin för ungdomar. Om du inte 
uppfyller villkoren får du ingen ersättning.

Om du inte har fyllt 18 år

Innan du fyller 18 år kan du få aktivitetsstöd om du har rätt till arbetslöshetser-
sättning från en a-kassa. Hur mycket du kan få i aktivitetsstöd beror på hur stor 
din dagpenning från a-kassan är.

Om du anser att du uppfyller villkoren för att få ersättning från en a-kassa,  
ska du skicka alla intyg som behövs till den a-kassa som du tillhör.  Om du 
uppfyller villkoren räknar a-kassan ut din dagpenning och meddelar den till 
Försäkringskassan. Det är Försäkringskassan som betalar ut aktivitetsstödet.

När du fyller 18 år

Om du inte har rätt till ersättning från en a-kassa får du utvecklingsersättning 
när du fyller 18 år.

Om du har slutbetyg från gymnasiet får du 127 kronor per dag om du deltar i 
jobbgarantin på heltid. Från den 1 januari 2008 får du 129 kronor per dag.

Om du inte har slutbetyg från gymnasiet får du 48 kronor per dag vid heltid 
längst till och med första halvåret det år du fyller 20 år. Därefter får du  
129 kronor per dag vid heltid.

Exempel
Sandra har inget slutbetyg från gymnasiet och hon går ett program på heltid den  
15 april–12 september 2008. Hon fyller 20 år den 5 april 2008.

Sandra får 48 kronor per dag till och med den 30 juni. Från och med den 1 juli får 
hon 129 kronor. Från den 1 januari 2008 får du 129 kronor per dag.

Slutbetyget ska antingen vara från ett nationellt eller specialutformat program 
i gymnasieskolan eller från ett individuellt program med minst 3 års studier 
inom gymnasieskolan.

Med vänlig hälsning

Försäkringskassan
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Du kanske kan få bostadstillägg
Det är många som har rätt till bostadstillägg utan att veta om det. Du får det 
här brevet därför att du har ålderspension, sjukersättning eller aktivitetsersätt-
ning. Ersättningen är så låg att du kanske kan ha rätt till bostadstillägg.

Det är viktigt att du känner till att vi bara har tillgång till din taxerade inkomst. 
Vi kan inte se vad du betalar i hyra eller vad du har för driftskostnader om du 
bor i en egen fastighet. Vi kan inte heller se om du har förmögenhet.

Ring till vårt kundcenter på 0771-524 524 om du vill att vi gör en preliminär 
uträkning av om du kan få bostadstillägg. När du ringer ska du kunna svara på 
följande frågor.

• Vad har du för bostadskostnad?

• Har du någon annan pension än den du får från Försäkringskassan?

• Hur stor är i så fall den pensionen före skatt?

• Har du någon förmögenhet, till exempel pengar på banken eller aktier?

• Hur stor är i så fall förmögenheten?

• Har du någon arbetsinkomst?

Välkommen att ringa!

Med vänlig hälsning

Försäkringskassan 
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Nu är det dags att söka bostadstillägg igen!
Ditt bostadstillägg gäller till och med 

Ditt bostadstillägg är en ersättning från Försäkringskassan som gäller ett 
år i taget. Därför måste du skicka in en ny ansökan en gång om året.

Fyll i blanketten

För att du ska kunna få bostadstillägg i ett år till ska du fylla i blanketten 
som följer med det här brevet. Skicka in blanketten till Försäkringskassans 
Inläsningscentral inom en månad från datumet ovan. Adressen dit är: 

Försäkringskassans Inläsningscentral

839 88 Östersund

Tänk på att alltid skicka med kopior av det som ska bifogas. Försäkrings-
kassan har inte möjlighet att skicka tillbaka original.

Med vänlig hälsning

Försäkringskassan
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Viktig information till dig som får sjukpenning

Du får den här informationen för att du är sjukskriven. Informationen är viktig 
och därför är det bra om du läser noga. 

Den 1 juli ändras reglerna om sjukpenning. Det innebär att du kan få sänkt 
sjukpenning om du fortfarande är sjukskriven då, eftersom du i så fall har varit 
sjukskriven i minst 364 dagar. 

De nya reglerna grundas på ett beslut i riksdagen och på regeringens förslag på 
åtgärder som syftar till att du ska kunna arbeta igen.

Förlängd sjukpenning – 75 procent
Från den 1 juli kan du få 75 procent av din sjukpenninggrundande inkomst,  
om din arbetsförmåga fortfarande är nedsatt på grund av sjukdom. Förlängd 
sjukpenning betalas i högst 550 dagar. Du behöver inte ansöka om förlängd  
sjukpenning men du ska lämna läkarintyg som vanligt. Sedan prövar Försäk-
ringskassan om du har rätt till ersättningen. 

Fortsatt sjukpenning – 80 procent
För dig som har en mycket allvarlig sjukdom gäller andra regler. Med mycket 
allvarlig sjukdom menas vissa typer av cancersjukdomar, vissa typer av neurolo-
giska sjukdomar eller väntan på transplantation av ett livsviktigt organ. Om du 
har en sådan sjukdom kan du ansöka om att få 80 procent av din sjukpenning-
grundande inkomst. Det finns ingen bestämd tidsgräns för hur länge fortsatt 
sjukpenning kan betalas ut.

Observera att du måste ansöka om fortsatt sjukpenning och att Försäkrings-
kassan sedan prövar om du uppfyller villkoren för att få ersättningen. Du kan 
hämta blanketten ”Ansökan fortsatt sjukpenning” på www.forsakringskassan.se 
eller beställa den genom självbetjäning via telefon på 020-524 524.

Den 1 januari 2009
Om du är sjukskriven i januari 2009 kommer Försäkringskassan att pröva om du 
kan arbeta hos din arbetsgivare eller om det finns andra arbeten som du klarar 
på den reguljära arbetsmarknaden.

Om du vill veta mer
Det finns mer information på www.forsakringskassan.se. Det går också bra att 
ringa vår kundtjänst på 0771-524 524. 

Med vänlig hälsning

Försäkringskassan
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Förtydligad information om sjukpenning

Vi beklagar att den information som vi har skickat till dig om förändring-
arna i sjukförsäkringen var olyckligt formulerad. Vi förstår att den kan ha 
skapat oro. Med den här informationen vill vi förtydliga reglerna om så 
kallad fortsatt sjukpenning med 80 procent av den sjukpenninggrundande 
inkomsten.

Det här gäller

Lagen som riksdagen beslutat om skiljer mellan förlängd och fortsatt 
sjukpenning. Huvudregeln är att du får förlängd sjukpenning med 75 pro-
cent efter ett års sjukskrivning. Men om det finns synnerliga skäl kan För-
säkringskassan i stället bevilja fortsatt sjukpenning med 80 procent. Med 
synnerliga skäl menas att det ska vara en restriktiv tillämpning och det 
krävs att arbetsförmågan är nedsatt på grund av en mycket allvarlig sjuk-
dom. Det kan till exempel handla om vissa tumörsjukdomar, neurologiska 
sjukdomar som ALS eller att man väntar på transplantation av ett vitalt 
organ.

Ansökningsblankett

Du måste ansöka om fortsatt sjukpenning. Sedan prövar vi om du har rätt 
till ersättningen. Om du vill ansöka om fortsatt sjukpenning ska du använ-
da blanketten ”Ansökan fortsatt sjukpenning”. Du kan hämta blanketten 
på www.forsakringskassan.se eller få den av din personliga handläggare.

Med vänlig hälsning

Försäkringskassan 
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Information om sjukpenning – nya regler från den 1 juli
Du får det här brevet därför att du har sjukpenning. Dina sjukpenningdagar 
med 80 procents ersättning tar slut den  
Då har du fått 364 ersättningsdagar utbetalda under de senaste 450 dagarna. 

Om du anser att du inte kan arbeta på grund av sjukdom efter detta datum så 
måste du ansöka om förlängd eller fortsatt sjukpenning. Sedan prövar Försäk-
ringskassan om du har rätt till ersättningen. Sjukpenningen upphör automatiskt 
om du inte ansöker. Läs mer under rubriken ”Om rätten till sjukpenninggrun-
dande inkomst”.

Förlängd sjukpenning

Om din arbetsförmåga fortfarande är nedsatt på grund av sjukdom kan du få 
förlängd sjukpenning i högst 550 dagar till. Förlängd sjukpenning är något läg-
re än 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Det är en sänkning 
med 5 procentenheter jämfört med den ersättning du har i dag. Du ansöker på 
blanketten ”Ansökan om förlängd sjukpenning”.

Fortsatt sjukpenning

Om du har en mycket allvarligt sjukdom kan du ansöka om fortsatt sjukpen-
ning. Ersättningen är densamma som under de första 364 ersättningsdagarna. 
Det finns ingen tidsgräns för hur länge fortsatt sjukpenning kan betalas ut. Du 
ansöker på blanketten ”Ansökan om fortsatt sjukpenning”.

Om rätten till sjukpenninggrundande inkomst

Om du inte ansöker om förlängd eller fortsatt sjukpenning förutsätter Försäk-
ringskassan att du är frisk och kan arbeta igen. Det innebär att du måste börja 
arbeta för att ha kvar din sjukpenninggrundande inkomst i fortsättningen. Om 
du är arbetslös måste du anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedling-
en den första vardagen efter din sista dag med sjukpenning. 

Den sjukpenninggrundande inkomsten används för att beräkna olika slags 
ersättningar, till exempel sjukpenning. Om den sjukpenninggrundande inkom-
sten sänks till 0 kronor får man ingen sjukpenning, även om man är sjuk.

För dig som får rehabiliteringspenning

De nya reglerna om begränsat antal dagar för sjukpenning gäller även rehabili-
teringspenning. 

Om du har fått sjukpenning och rehabiliteringspenning i sammanlagt 364 
dagar kan du därför få rehabiliteringspenning med samma nivå som förlängd 
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sjukpenning, det vill säga något lägre än 75 procent av den sjupenninggrun-
dande inkomsten. Det är en sänkning med 5 procentenheter jämfört med den 
ersättning du har i dag. 

Det högsta belopp som kan betalas till den som är arbetslös och får rehabilite-
ringsersättning är 486 kronor per dag.

Om du vill veta mer

Det finns mer information om fortsatt och förlängd sjukpenning på  
www.forsakringskassan.se. Där finns också blanketter och faktablad.  
Du kan också kontakta din personliga handläggare.

Med vänlig hälsning

Försäkringskassan
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Du kan ha rätt till efterlevandepension
Vi har fått veta att din maka, make eller partner har avlidit. För att vi ska  
kunna pröva om du har rätt till efterlevandepension ber vi dig fylla i och  
skicka tillbaka ansökningsblanketten.

I broschyren kan du läsa mer om hur efterlevandepension fungerar.

Barn får pension

Ett barn som är under 18 år har rätt till barnpension. Ett barn som har fyllt  
18 år och studerar på grund- eller gymnasieskola (eller motsvarande) har  
också rätt till barnpension.

Om du har barn och vill ansöka om barnpension ska du fylla i blanketten  
”Ansökan barnpension/efterlevandestöd/barnlivränta”. Den finns på vår  
webbplats www.forsakringskassan.se. Du kan också beställa blanketten  
genom att ringa 0771-768 900.

Information

För att vi ska kunna behandla din ansökan måste du också skicka in  
”Dödsfallsintyg och släktutredning” som du får från Skatteverket.  
Telefonnumret dit är 0771-778 778.

Alla ärenden om efterlevandepension handläggs hos Försäkringskassan i Luleå. 

En eventuell ansökan ska skickas till Försäkringskassan, Box 807, 971 25 Luleå 

Med vänlig hälsning

Försäkringskassan
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