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Sammanfattning 

Den här uppsatsen undersöker vilka modelläsare (tänkta läsare) som skapas genom 
verbprocesserna knutna till pronomenen du och dig i Pensionsmyndighetens 
broschyr Du bestämmer själv – När du vill ta ut pension. Svaren på 
forskningsfrågorna ”Vad gör du?”, ”Vem är du?” och ”Hur blandas de olika du:na om 
de är flera?” har besvarats med hjälp av en analys utifrån den funktionella 
grammatikens verbprocesser samt modelläsarbegreppet. Resultatet visar att 
broschyrens du inte syftar på samma person hela vägen, utan skapar 60 olika 
modelläsare som blandas och växlar texten igenom. Läsaren – som kan stämma in på 
vissa av dessa modelläsaridentiteter, men inte alla – måste vara säker på sin identitet 
i denna pensionskontext, och kunna välja var i broschyren hen identifierar sig som 
mottagaren av informationen och inte. Av detta resultat verkar det som att du-tilltal 
inte per automatik skapar en begriplig och väl mottagaranpassad text, utan att ett du 
som används generiskt istället kan skapa ett överflöd av identifikationsmöjligheter 
som kan försvåra för läsaren att ta till sig informationen. 
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1. Inledning 

Enligt Arbetsförmedlingens statistik kommer 105 386 svenskar att i år fylla 65 år och därmed vara 
berättigade till ålderspension (Arbetsförmedlingen, 2010, internet). Nästa år nästan lika många. Och 
ännu fler går sannolikt och längtar efter att kanske ta ut pensionen redan före 65 års ålder. 
Information om hur man tar ut sin pension är därför relevant för många människor. 

Pensionsmyndighetens information till de som ska gå i pension är den 16-sidiga broschyren Du 
bestämmer själv – När du vill ta ut pension. Blivande pensionärer i min närhet har fått den hem i 
brevlådan, och jag har hört från ett antal av dem att de upplever den som ”svår”. Detta tillsammans 
med den stora målgruppen och det faktum att den ges ut av en myndighet gör att den känns intressant 
för mig som blivande språkkonsult att ta en närmare titt på. 

Pensionsmyndigheten är en myndighet som startade sitt arbete den 1 januari 2010. De är Sveriges 
nuvarande pensionsinstans, i en pensionshistorik som startade med ATP-systemets fasta pensioner i 
slutet av 1950-talet, och gjorde en skarp vändning i och med pensionsuppgörelsen 1998 till att bli det 
nuvarande systemet där pensionen är uppbyggd av många delar och där premiepensionen avgörs av 
svenskarnas eget sinne för fondplaceringar. Från 1998 till 2009 hade Försäkringskassans 
pensionsavdelning och Premiepensionsmyndigheten (PPM) delat ansvar, men från 2010 är det nu 
endast Pensionsmyndigheten som handhar svenskarnas pensioner. 

Pensionsmyndigheten har – för att citera Claes Ohlssons avhandling om språket i det nya 
pensionssystemet – ”en närmast hybridliknande funktion” (Ohlsson 2007:192). Fonderna som ingår i 
pensionssystemet är produkter från kommersiella fondförvaltare, det privata pensionssparandet såväl 
som tjänstepensionerna förvaltas även de av privata fondförvaltningsbolag, och som administratör av 
alltihopa och representant för pensionen som begrepp står Pensionsmyndigheten, och försöker så gott 
de kan att kommunicera allt detta tydligt och bra till Sveriges befolkning. 

Det finns ingen språkkonsult anställd hos på Pensionsmyndigheten, men de har ändå på egen hand 
tagit fram 21 sidor väl utarbetade språkliga riktlinjer för sin kommunikation, med syftet att 
”Pensionsmyndighetens texter ska vara lätta att läsa och förstå. Dessutom ska de ha en ton som gör att 
vi uppfattas som kompetenta, empatiska, serviceinriktade och moderna” (Pensionsmyndigheten 
2010:4). 

Och till de blivande pensionärerna har Pensionsmyndigheten alltså skapat den 16-sidiga broschyren 
Du bestämmer själv – När du vill ta ut pension. För att förstå varför läsare kan uppleva den som 
”svår” vill jag titta närmare på den ur ett begriplighetsperspektiv. En begriplig text handlar ju inte bara 
om textens innehåll, ord och fraser. Begriplighet handlar också om mottagaranpassningen, tilltalet och 
perspektivet. Jag tycker att det är en viktig och intressant aspekt av text. Om avsändaren (här 
Pensionsmyndigheten) skriver för de tänkta läsarna – blivande pensionärer – och dessa av olika skäl 
inte kan identifiera sig med det som skrivs, så har mottagaranpassningen brustit. Det skulle kunna 
vara en orsak till att broschyren upplevs som ”svår” att förstå och ta till sig.  

Jag vill därför undersöka tilltalet i broschyren. Jag vill titta på det direkta tilltalet, alltså i grunden 
bruket av pronomenet du, för att utifrån det se vilka tänkta läsare (modelläsare) broschyren skapar, 
och hur dessa blandas i texten. I Pensionsmyndighetens språkliga riktlinjer rekommenderas att alltid 
använda ”du med liten bokstav när du skriver till enskilda personer. Då känns tilltalet personligt och 
det blir lättare för läsaren att ta till sig texten. […] Använd inte generellt man när texten riktar sig 
direkt till läsaren” (Pensionsmyndigheten 2010:6).  
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Genom modelläsarbegreppet får jag hjälp att se vilka läsaridentiteter texten erbjuder – alltså vad detta 
du-tilltal ger de blivande pensionärerna möjlighet att identifiera sig med vid läsningen. En sådan 
fördjupning i mottagaranpassningen ger värdefull kunskap för mig som snart färdig språkkonsult. 

En liknande undersökning har visserligen genomförts av Claes Ohlsson (2005), men eftersom det nya 
pensionssystemet skapades år 1999, och det nu har gått åtta år sedan Ohlssons undersökning så kan 
det vara intressant att titta på igen. 
 
 

2. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med min undersökning är att undersöka mottagaranpassningen i 
Pensionsmyndighetens broschyr Du bestämmer själv – När du vill ta ut pension. Jag vill undersöka 
detta eftersom mottagaranpassning och tilltal är viktigt för att en text ska vara begriplig. Vem skriver 
man för? Finns det möjlighet för den verklige mottagaren att identifiera sig med den läsaridentitet 
texten erbjuder? Om det inte gör det så är det en svaghet hos texten. 

Jag tänker undersöka mottagaranpassningen genom att se vilka modelläsare (tänkta läsare) som 
konstrueras genom texten i broschyren. Med hjälp av en undersökning av vilka verbprocesser som är 
knutna till de personliga och possessiva pronomenen i andra person singular (du, dig, din, ditt, dina), 
vill jag skissa en bild av vem modelläsaren för broschyren är. Om det visar sig att broschyrtexten riktar 
sig till flera modelläsare vill jag även undersöka hur dessa modelläsare blandas i broschyren.  

Jag utgår från tre frågeställningar. Den första frågeställning jag vill besvara är ”Vad gör du?”. Det svar 
jag får kommer i sin tur att hjälpa till att svara på min andra frågeställning: ”Vem är du?”. Om det 
visar sig att du i själva verket är flera olika du:n kommer jag att använda min tredje frågeställning, som 
är ”Hur blandas de olika du:na, om de är flera?” 
 
 

3. Tidigare forskning 

I min undersökning vill jag titta på vilken tänkt läsare (modelläsare) som skapas i Pensions-
myndighetens broschyr Du bestämmer själv – När du vill ta ut pension. Jag tänker undersöka detta 
genom att titta på de verbprocesser som är knutna till de personliga och possessiva pronomenen i 
andra person singular, bland annat pronomenet du. 
 

3.1. Du-tilltalets tillkomst och nuvarande status 
 
Att undersöka bruket av du i myndighetstexter har inte alltid varit möjligt. Det offentliga språket – 
kanslispråket eller myndighetsspråket om man så vill – har en lång historia av att vara opersonligt 
och konservativt, skriver Eva Mårtensson som undersökt informaliseringen i det svenska offentliga 
språket (Mårtensson 1988:106). Den typiska myndighetstexten var under lång tid passiv och obefolkad 
– människorna, såväl avsändarna som mottagarna, var utskrivna ur texten. I en sådan text är de 
personliga pronomenen bortskrivna, och istället används omskrivningar med passiviseringar och 
nominaliseringar så att det ser ut exempelvis som i citatet nedan, där inga direkta tilltal förekommer, 
och mottagaren formulerats bort och endast omtalas som ”den skattskyldige”: 
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Vid beräkning av tidsvinsten bör hänsyn tagas jämväl till den tid som åtgår för 
uppsökande av parkeringsplatsen samt för gång till och från parkeringsplatsen, till den 
trafikintensitet som råder vid den tid av dygnet när resan företages, samt till den 
tidsförlust som uppkommer genom att den skattskyldige, i syfte att undvika körning 
under rusningstid, ankommer till arbetsorten […]. (Mårtensson 1988:117, min 
understrykning) 

Under 1960-talet, hand i hand med en förändring av samhället mot mer jämlikhet och en uppluckring 
av det hierarkiska fokuset, ägde den så kallade ”Du-reformen” rum i Sverige. Vi la bort niandet och det 
emellanåt ganska komplicerade tituleringssystemet, till förmån för tilltalsformen du (Mårtensson 
1988:110). Över de kommande decennierna påverkade detta hur vi talade till varandra, och faktiskt 
även hur myndighetstexterna såg ut. När du först slog igenom befarade språkvårdare att blandningen 
av du och den klassiska kanslistilen skulle leda till oönskade stilbrott i texterna. Mårtensson, som 
undersökt myndighetsinformation från fyra decennier konstaterar dock att ”den som väljer du väljer 
samtidigt, medvetet eller omedvetet, mer talspråkliga ord och formuleringar” (Mårtensson 1988:115). 
Duandets genomslag i tal fick alltså en påverkan även på skriftspråket, och ledde till en förändring av 
stilen i det offentliga språket. Det blev ett direktare tilltal och en personligare ton. 

Där befinner vi oss idag. I Myndigheternas skrivregler (2009) går att läsa att det nästan är ”omöjligt 
att ge enkla regler för valet av tilltalsord i offentliga texter”, men att ”i allmän information riktad till en 
stor grupp mottagare är tilltalet numera i regel du” (2009:29). I skrivhandboken Tydliga texter (2010) 
skriven av språkkonsulten Jenny Forsberg formuleras den gängse uppfattningen bland språkkonsulter 
idag: ”När vi omformulerar oss för att undvika människorna blir texten ofta svårtolkad och 
tillkrånglad. Tala om vem som gör vad istället! […] Gör dina läsare delaktiga i texten genom att tilltala 
dem med du (eller kanske ni om du skriver till flera personer)” (Forsberg 2010:17). 

Eva Mårtensson redogör i sin artikel även för en undersökning som Försäkringskassan genomförde i 
Kalmar redan 1985, där 92% av de tillfrågade ville bli tilltalade med du (Mårtensson 1988:125). Det 
finns ingen anledning att tro att den siffran har minskat. 

I sin artikel belyser Mårtensson dock ett problem med det nya du-användandet; nämligen att du i 
många broschyrer används i en utvidgad betydelse, som ett indefinit pronomen, på ställen där det 
hade varit mer naturligt med ett man (Mårtensson 1988:125). I broschyrer med stora, heterogena, 
mottagargrupper ”kan du omöjligt syfta på en och samma person hela vägen” (Mårtensson 1988:125). 
Exempelvis skulle det i ett stycke i en broschyr kunna stå ”Du som är född före 1938 […]” bara för att i 
nästa stycke fortsätta med samma du-tilltal, men med meningen ”Du som har barn i förskoleåldern 
[…]”. Denna användning av du som ett indefinit pronomen ”är inte normal för svenskan” skriver 
Mårtensson (1988:126), som ifrågasätter ”myndigheternas urskiljningslösa duande” (Mårtensson 
1988:127). 
 

3.2. Du-tilltalet och möjligheterna till identifikation 
 
En som undersökt detta myndigheternas duande är Lena Lind Palicki, som i sin avhandling 
Normaliserade föräldrar från 2010 har tittat på tilltalet i nio broschyrer om föräldraförsäkringen, 
utgivna av Försäkringskassan mellan 1974 och 2007. I dessa broschyrer fann hon att för att språkligt 
peka ut mottagare använder sig Försäkringskassan av i huvudsak tre mottagaranpassningsstrategier: 
omtal, generiskt man, och direkt tilltal (du) (Lind Palicki 2010:58). Hon undersöker sedan närmare 
under vilka tidsperioder dessa mottagaranpassningsstrategier förekommit, och vilka konsekvenser de 
fått för mottagaranpassningen i termer av inkludering, exkludering och identifikationsmöjligheter. 
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Det Lind Palicki fann var att tilltalsutvecklingen under den undersökta perioden präglats av generiskt 
man, i början av perioden uppblandat med omtal, och i slutet av perioden allt mer uppblandat med 
du-tilltal (2010:75). Helt i linje med de rekommendationer om du-tilltal som blivit vanligare under 
senare tid (2010:80). 

När det gäller du-tilltalet i broschyrerna Lind Palicki tittat på gör hon emellertid två distinktioner. 
Först, å ena sidan, det du som hon fann vanligt i broschyrer på 90-talet. Detta är ett du med en 
”urvattnad” betydelse – inte ett personligt pronomen per se, utan snarare ett indefinit, icke-personligt, 
generiskt du (2010:80), av samma typ som Mårtensson såg i slutet av 1980-talet. Det är som att 
funktionen av man i texterna färgat av sig på duet – i citatet nedan är duet inte ett snävt personligt 
pronomen, utan skulle lika gärna kunna ersättas med man: 

På sidan 19 kan du se hur många dagar per barn och år du kan få ersättning. (Lind Palicki 
2010:73, Lind Palickis fetstil) 

Lind Palicki talar om vilka som inkluderas i duet eller inte i termer av deiktiska rum, som mycket 
förenklat kan sammanfattas som vilka som är referenter och i träffpunkten för tilltalet i olika 
utsträckning (2010:55ff). Ovanstående du har enligt Lind Palicki ett relativt vitt och omfattande 
deiktiskt rum, precis som man. Ett problem med denna typ av tilltal är emellertid att det deiktiska 
rummet må vara större, men att ett för omfattande deiktiskt rum leder till att ”kollektivet av mottagare 
blir för stort, så att mottagarrummet blir generiskt och alltför många inkluderas. Vem får då möjlighet 
att identifiera sig?” (Lind Palicki 2010:80).   

Det Lind Palicki redogör för å andra sidan är den andra typen av du-tilltal, som blir vanligare i de 
broschyrer hon undersökt som har producerats från 2000-talet och framåt. Detta är ett du med ett 
snävt deiktiskt rum; en tydligt definierad mottagare. Detta du skapas genom du + en efterställd 
nominalfras, som tydligt synliggör vilka som är tänkta som mottagare: 

Om du som mamma är gift när barnet föds räknas automatiskt din man som barnets 
far. (Lind Palicki 2010:62, Lind Palickis fetstil) 

Här är du som mamma den Försäkringskassan tydligt pekar ut som tilltalad. Och det är denna typ av 
du, med ett snävare deiktiskt rum, som enligt Lind Palickis avhandling är med och skapar tydliga 
föreställningar om mottagaren; i de undersökta broschyrerna ofta tydligt normerad: en heterosexuell, 
gift, frisk, svensk kvinna som är biologisk mor till sitt barn (2010:104ff). 

”Hur myndigheten väljer att tilltala eller omtala mottagarna är en del av konstruktionen […]” av dem, 
sammanfattar Lind Palicki, och framhåller att de olika strategierna för mottagaranpassning alla 
medför olika former av inkludering och exkludering (2010:80f). Vidare problematiserar hon du-
tilltalet, i hennes material å ena sidan generiskt och riktat till ett stort kollektiv av mottagare, å andra 
sidan snävt och därigenom exkluderade. Hon ställer sitt och flera andra språkforskares resultat kring 
tilltal och mottagaranpassning i relief mot de klarspråksideal som finns idag, som ”på ett oreflekterat 
sätt rekommenderar du som det bästa sättet att tilltala mottagaren” (2010:81) och efterlyser ett mer 
nyanserat sätt att rekommendera mottagaranpassning. 
 

3.3. Verbprocesserna som verktyg för att se vilken mottagare du skapar 
 
Även Jannika Lassus har tittat på vilken mottagare som skapas genom tilltalet i myndighetstext, i sin 
artikel Är du Ägare eller Gynnad? (2006). I sin undersökning har Lassus tittat på tilltalet i broschyrer 
och faktablad från svenska Försäkringskassan och dess finska motsvarighet Folkpensionsanstalten. 
Hon har använt sig av den funktionella grammatiken som analysmetod, och utifrån den tagit en 
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närmare titt på de verbprocesser som är knutna till pronomenen man och du i texterna. Detta för att 
se vilka deltagarroller textens mottagare tillskrivs i materialet (Lassus 2006:170f). 

Precis som alltid vid en analys av detta slag var det första steget för Lassus att definiera vilka av den 
funktionella grammatikens verbprocesser som fanns knutna till pronomenen: var det materiella 
processer, mentala, relationella, verbala, beteendemässiga eller existentiella? (Lassus 2006:171ff). När 
verbprocesserna var definierade blev Lassus nästa steg att se vilka roller pronomenen (du/man) 
tillskrevs i dessa olika processer. Vad gör duet i texten egentligen? Är det du som skapas i broschyren 
en aktivt handlande, eller kanske bara en passiv mottagare? 

I den svenska delen av Lassus material visade sig du-tilltal vara långt vanligare än generiskt man, med 
132 du-förekomster och 3 man-förekomster (2006:170). Med grund i detta, tillsammans med de roller 
detta vanligt förekommande du tillskrevs i de verbprocesser hon analyserat fram, sammanfattar 
Lassus sin undersökning med att den svenska Försäkringskassans texter genom sina pronomen och 
dess verbprocesser porträtterar läsaren som aktiv handlande [sic] (2006:177).  
 

3.4. Duet som modelläsare i PPM-material 
 
Även Claes Ohlsson har undersökt vilken mottagare som skapas genom bruket av pronomen i 
myndighetstexter, och i sin artikel Du, din pension! (2005) undersöker han språket i det nya svenska 
pensionssystemets texter för att se vilken typ av läsare texterna konstruerar. Mer specifikt undersöker 
han de personliga och possessiva pronomenen i andra person singular (du, dig, din, ditt, dina) och 
vilka handlingar och tendenser som är knutna till dem. Materialet Ohlsson analyserat består av 
broschyrer, informations- och utbildningstexter från PPM, samt Fondkatalogen 2003.  

I sin analys utgick Ohlsson från en korpus han skapat över de ca 58 000 ord materialet består av. Vid 
jämförelse med andra korpus i Språkbankens konkordanser fann han att de ord som var vanligast 
förekommande i annan svensk text var det även i hans material, dock med en stor skillnad: personliga 
pronomen i andra person singular var mycket vanligare i hans material (Ohlsson 2005:260). ”Det här 
är ett utmärkande drag i PPM:s texter och användandet av du är tydligt kopplat till ett individualiserat 
tilltal av läsaren” menar Ohlsson (2005:260), och konstaterar att detta bruk ligger helt i linje med den 
informalisering som ägt rum de senaste 30 åren. 

För att undersöka hur PPM konstruerar detta du, denna läsare, undersöker Ohlsson sedan vad hen har 
och gör i materialet, genom att se vilka huvudord de possessiva pronomenen är bestämningar till samt 
vilka verb duet hör ihop med. Han kombinerar detta med teori om modelläsaren, och försöker genom 
sin analys se hur PPM konstruerar denna modelläsare och vilken roll hen tillskrivs. 

I Ohlssons analys blir modelläsaren synlig genom de teman av havanden och göromål som tillskrivs 
duet i materialet. Den mottagare som skapas har ”praktiska saker som skattekontor och sambo men 
också egen pension, eget sparande, egna fonder, ansvar för gjorda fondval samt även egen 
riskhantering” (2005:262). Det Ohlsson fann att duet gör var mestadels praktiska göromål, som att 
välja, ansöka om pension eller skicka in valblanketter, och även här framträder teman: 
riskhantering/personligt ansvar, och sparande i fonder (2005:265). Fram träder alltså en mottagare – 
modelläsare – som får ta ett stort ansvar för sin pension, men som också tillskrivs möjligheter. 

Ohlsson gjorde denna undersökning som ett led i den forskning om vardagliggörande (domesticering) 
av finansvärlden han senare presenterade i sin avhandling Folkets fonder? (2007), och ”den 
framväxande bilden av modelläsaren i PPM:s texter är ett steg på vägen för att beskriva och förklara 
hur finansprodukter domesticeras” skriver han i sammanfattningen av sin uppsats (2005:266).  
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4. Teori och begrepp 

Utgångspunkten för min analys är att jag vill undersöka vilken eller vilka läsare som tycks förutsättas i 
Pensionsmyndighetens broschyr Du bestämmer själv – När du vill ta ut pension. Det här undersöker 
jag genom att analysera broschyrens personliga och possessiva pronomenen i andra person singular 
(du, dig, din, ditt, dina) med hjälp av begrepp och teorier lånade från den funktionella grammatiken, 
samt begreppet modelläsare. Under 4.1 går jag igenom den funktionella grammatiken och dess 
verbprocesser, vilka jag använt för att analysera min broschyrs pronomen, och under 4.2. tar jag upp 
modelläsarbegreppet. 
 

4.1. Den funktionella grammatiken och dess verbprocesser 
 
Min grundläggande teoretiska utgångspunkt är den systemisk-funktionella grammatiken (SFG), som 
ursprungligen började byggas av lingvisten Michael Halliday, och som beskrivs på svenska i 
Grammatik med betydelse (Holmberg & Karlsson 2006). I enlighet med Holmberg & Karlsson 
kommer jag hädanefter att förkorta benämningen och kalla den för blott funktionell grammatik 
(Holmberg & Karlsson 2006:10). 

Den funktionella grammatiken är en språkmodell där betydelsen och funktionen är utgångspunkten, 
till skillnad från formen (Holmberg & Karlsson 2006:10). Istället för att utgå från den skrivna texten i 
sig så uppmanar Halliday oss att utgå från den kommunikativa situationen: ”Varför ser den här 
kommunikationen ut såhär, och hur fungerar det?” snarare än ”Är det här rätt sätt?”. Betydelsen är i 
fokus, och den funktionella grammatiken som språkmodell vilar tungt på Hallidays tes att 
kommunikationen med andra och behovet av att uttrycka sig är det som driver fram den mänskliga 
språkutvecklingen (Holmberg & Karlsson 2006:6). Den funktionella grammatiken är därför ett 
grammatiskt system som ofta känns mer naturligt och intuitivt än den traditionella grammatiken. 

De grammatiska begrepp vi hittar i den traditionella grammatiken används även i den funktionella 
grammatiken, om än ibland på ett lite annat sätt, och ordklasserna är desamma – ett verb är ett verb 
även i den funktionella grammatiken. I denna min undersökning använder jag som en av mina 
teoretiska utgångspunkter den funktionella grammatikens verbprocesser, det vill säga processen – 
funktionen i satsen – att ”någonting sker: utförs eller händer, uppfattas, sägs eller är” (Holmberg & 
Karlsson 2006:73). En sats innehåller normalt en process, och verb eller verbgrupper är de som 
realiserar processen – får det att hända:  

Exempel 1. Pensionsmyndigheten 2013 
Du   bestämmer   själv       
subjekt  verbprocess  fritt predikativ 

Vebprocesserna kan vara av olika typ. Den funktionella grammatiken som redovisas i Holmberg & 
Karlsson, och som jag följer, räknar med fyra processtyper (2006:78ff), medan den skola av 
funktionell grammatik som exempelvis Lassus utgått från och som redogörs för i An introduction to 
functional grammar av Halliday & Matthiessen räknar med sex processtyper (Lassus 2006:171). 

De fyra verbprocesserna, som jag använt mig av för den grundläggande kategoriseringen i min analys 
av Pensionsmyndighetens broschyr, är materiella processer, mentala processer, relationella 
processer och verbala processer, och jag ska här ge en kort översikt: 

Materiella processer rör den yttre världen, den materiella världen om man så vill. De kräver för det 
mesta någon form av energi, och utrycker i normalfallet att någon eller något gör något, eller att något 
händer (Holmberg & Karlsson 2006:80). Det kan handla om exempelvis att hamra, beställa, dela på, 
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gå i pension, kontakta eller få in pengar på kontot. Materiella processer är den klart vanligaste 
processtypen (2006:84). I min analyserade broschyr kan en typisk materiell process knuten till ett du 
se ut som i exempel 2: 

Exempel 2. Pensionsmyndigheten 2013:9  (Min understrykning) 
Du kan ta ut din inkomstpension, tilläggspension och premiepension med 25, 50, 75 eller 
100 procent per månad.  

Mentala processer rör den inre världen och de inre erfarenheterna. De utspelar sig på ett symboliskt 
plan snarare än på ett fysiskt, materiellt plan, och kan handla om till exempel tankar, planering, 
sinnesförnimmelser, beslut eller önskningar (2006:87). I min analyserade broschyr kan en typisk 
mental process knuten till ett du se ut som i exempel 3: 

Exempel 3. Pensionsmyndigheten 2013:8  (Min understrykning) 

Du bestämmer själv när du vill ta ut din pension. 

Relationella processer beskriver hur saker och ting förhåller sig – hur det relaterar till vartannat; vare 
sig det är relationen mellan två deltagare eller en enda deltagares existens som beskrivs (2006:89). 
Holmberg & Karlsson talar om tre olika typer av relationella processer – attributiva, identifierande 
och existentiella, men då den distinktionen inte är av intresse för min undersökning så jag kommer 
här inte att redovisa dessa tre typer ytterligare. I min analyserade broschyr kan en typisk relationell 
process knuten till ett du se ut som i exempel 4, där hur saker och ting förhåller sig med duets existens 
beskrivs: 

Exempel 4. Pensionsmyndigheten 2013:4  (Min understrykning) 

Ju tidigare i perioden du är född, desto större är andelen tilläggspension.  

Verbala processer handlar om kommunikation, och innebär att något sägs; rent fysiskt av en person, 
eller mer symboliskt i form av exempelvis en skylt (Holmberg & Karlsson 2006:94). Det kan till 
exempel handla om att någon säger, förklarade, berömde, menar eller har berättat. I mitt undersökta 
material finns inga verbala processer, men en typisk verbal process knuten till ett du kan se ut som i 
följande citat, där redogjorde är en verbal handling: 

Måns Bergström redogjorde för vår ekonomi. (Holmberg & Karlsson 2006:99, min 
understrykning) 

 

4.2. Modelläsarbegreppet 
 
Varje text som ska användas till något har en tänkt mottagare. ”Texter är orienterade mot en läsare. 
Annars försvinner deras existensberättigande och funktion.” (Björkvall 2003:24) För att en myndighet 
ska kunna skriva en broschyr som den jag har undersökt, om att ta ut pension, måste de således ha en 
tanke om vem de skriver den för. För femåringar? Eller kanske för nobelpristagare i ekonomi? Den 
man riktar sin text till, och skriver för, kallas för modelläsaren.  

Modelläsaren är ingen konkret person, utan snarare en riktning; en sammansmältning av olika roller i 
texten. ”I sitt uppdrag att informera har PPM riktat sitt budskap till en tänkt läsare som bygger på en 
särskild bild och uppfattning” skriver Ohlsson angående modelläsaren och de pensionsbroschyrer han 
undersökt (Ohlsson 2004:259, min kursivering). Modelläsaren skapas i texten genom många slags val, 
exempelvis genom språket, stilen, typografin, öppna eller underförstådda referenser till andra texter, 
och de förutsatta kunskaperna och egenskaperna hos läsaren (Björkvall 2003:26). Sammantaget 
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skapas genom allt detta ”den erbjudna identitet som de empiriska läsarna måste förhålla sig till” när 
de läser broschyren (Björkvall 2003:27). 

Begreppet modelläsare kommer ursprungligen från semiotikprofessorn Umberto Ecos forskning 
(1984), och hans grundantagande är att det finns läsare så att säga inkodade i själva texten (Björkvall 
2003:24). Modelläsarbegreppet har använts inom svensk forskning av Björkvall (2003) i en studie av 
svenska reklamannonser, och även av Ohlsson i Du, din pension! (2005), vilken är den undersökning 
som jag inspirerats av till detta arbete. 

Forskning visar på att något av det viktigaste för att mottagaren ska känna sig tilltalad av en text är att 
den tar mottagarens perspektiv (Nyström Höög 2006:91). Att den riktar sig till mottagaren, utifrån 
hens preferenser och förutsättningar. Att hen är modelläsaren. Därför är modelläsarbegreppet 
användbart vid en undersökning som den här. Du bestämmer själv – När du vill ta ut pension trycks i 
100 000 unika exemplar per år (Sylvén 2013). Vilken eller vilka modelläsare skriver Pensions-
myndigheten för? Vilka läsaridentiteter erbjuds till läsarna att känna sig tilltalade av? Jag vill i min 
undersökning ta reda på vilken eller vilka modelläsare broschyren riktar sig till, och hur modelläsarna 
(om de är flera) blandas i texten. 
    
 

5. Material och metod 

I det här kapitlet kommer jag att berätta mer om det material jag har analyserat – broschyren Du 
bestämmer själv – När du vill ta ut pension. Jag kommer också att redogöra för den analysmetod jag 
använt mig av för att söka svar på mina frågeställningar: vad du i broschyren gör, vem du i broschyren 
är, och hur de olika du:na i broschyren blandas, om de är flera. Under 5.1. kommer jag att presentera 
broschyren, och under 5.2. kommer jag att redogöra för den metod med vilken jag analyserat den. 
 

5.1. Material 
 
Mitt material är den sextonsidiga broschyren Du bestämmer själv – När du vill ta ut pension, som 
producerats av Pensionsmyndigheten. Den har funnits i sin nuvarande form sedan 2004, med årligt 
uppdaterade beloppsgränser etc., och har en upplaga på 100 000 exemplar per år (Sylvén 2013). Den 
skickas med till de som beställer blanketten Ansöka om pension från Pensionsmyndigheten, samt 
delas ut till ungefär 25 000 åhörare per år vid myndighetens muntliga informationsträffar. Den finns 
även att ladda ned på Pensionsmyndighetens webbplats som pdf eller wordfil, och går att beställa som 
broschyr, DAISY (digital talbok), talkassett, punktskrift eller storstil.  

Anledningen till att jag valde denna broschyr som mitt material är dels att den når ut till en stor 
målgrupp, och dels att jag hört från ett antal blivande pensionärer i min närhet att de upplevt 
broschyren som ”svår”. Dessutom ges den ut av en myndighet, och som blivande språkkonsult har jag 
ett intresse av att undersöka hur myndighetsinformation lever upp till 2 kap. 11 § i Språklagen, det vill 
säga i vilken mån texten är vårdad, enkel och begriplig (SFS 2009:600). Min modelläsaranalys 
fokuserar på begripligheten i mitt material. 

Jag har arbetat med Du bestämmer själv – När du vill ta ut pension i broschyrform, samt i den 
identiskt lika pdf-formen (Pensionsmyndigheten, 2013, internet). Eftersom broschyren endast 
omfattar 16 sidor har jag för min analys valt att titta på all text i broschyren. 
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 5.2. Metod 
 
För att utifrån mitt material få svar på mina frågeställningar – vad gör du, vem är du, och hur du:na 
blandas i texten om de är flera – har jag använt mig av en metod i flera steg. Jag kommer här att 
redovisa dessa steg i den ordning jag genomfört dem, samt motivera mitt val av metod. 

Min undersökning är kvalitativ, eftersom den syftar till att uttyda och förstå ett fenomen (Nyberg & 
Tidström 2012:125). Jag vill förstå vilka identifikationsmöjligheter Du bestämmer själv – När du vill 
ta ut pension skapar för sina läsare, jag vill observera och ha svar på hur och varför. Emellertid har jag 
i och med mitt insamlande och beräknande av pronomen, processer och modelläsare även inslag av 
kvantitativ ansats, då det kvantitativa undersökandet handlar om att mäta (Nyberg & Tidström 
2012:123). 
 

5.2.1. Att svara på vad duet gör: Verbprocesserna  
 
För att få reda på vad du gör i en text måste man titta på de verb som är kopplade till du-
förekomsterna. Jag inledde därför mitt arbete med att tillskriva alla du i broschyren en verbprocess – 
en materiell, relationell, mental eller verbal sådan (Holmberg & Karlsson 2006:74ff). Broschyrens 
160 du-förekomster och 14 dig-förekomster gav 174 verbprocesser, det vill säga 174 olika saker som du 
gör. Alltifrån är född ett visst år till ”får garantipension” eller ”har arbetat inom flera avtalsområden”. 

Inspiration till att använda mig av den funktionella grammatikens verbprocesser har jag fått ifrån 
Jannika Lassus (2006). I sin undersökning av broschyrer från Försäkringskassan och Folkpensions-
anstalten använde hon verbprocesserna som metod för att se vilka göromål texternas mottagare 
tillskrevs (2006:170f). Jag tilltalades av att använda den funktionella grammatikens verbprocesser, 
istället för exempelvis den traditionella grammatikens aktionsarter, eftersom de kändes spännande, 
enklare att hantera än aktionsarterna, samt intuitiva och lätta för mig att uppfatta på samma sätt som 
den icke grammatiskt skolade läsaren av broschyren skulle uppfatta dem. Jag vill trots allt undersöka 
hur min undersökta broschyr kan fungera för en vanlig läsare. 

Jag har tittat på duet både när det står som subjekt (du) och som objekt (dig). Vid vissa av dessa 
förekomster har emellertid duet en underordnad position i satsen, som i exempel 5 nedan, där 
meningen har två bisatser av första gradens underordning (understrukna) och där duet ingår i ”så 
länge du lever” – den andra av de två bisatserna, här med funktionen av adverbial i huvudsatsen: 

Exempel 5. Pensionsmyndigheten 2013:8  (Mina understrykningar) 
Månadsbeloppet som räknas fram betalas ut så länge du lever.  

Då språkets nivåer är betydelsefulla vid en analys har duets placering i satsen en inte oviktig betydelse. 
Jag har emellertid valt att endast titta på det verb som är direkt kopplat till duet, oavsett vilken 
satsnivå det ligger på. Även detta urval gör jag på grund av tidsbegränsningarna. För ytterligare djup i 
analysen hade detta dock varit fördelaktigt att ta med. 

Jag har fått inspiration till min undersökning som helhet från Claes Ohlssons artikel Du, din pension! 
(2005), där han undersöker vilka modelläsare som skapas i material från PPM (dåvarande 
Pensionsmyndigheten). Som jag presenterat i kapitel 3 så inleder Ohlsson sin studie med att skapa en 
korpus över sitt material, och ställa det mot andra korpus i Språkbankens konkordanser (Ohlsson 
2005:260). Att han fann du vara så jämförelsevis frekvent är anledningen till att även jag valt att utgå 
från de personliga pronomenen i andra person singular (du och dig) i min analys. Ohlsson analyserade 
även de possessiva pronomenen din, ditt och dina, vilka jag valt att bortse från i min analys, dels på 
grund av tidsmässiga begränsningar, dels på grund av att jag skulle ha behövt en adekvat metod som 



 

	   10 

omfattade såväl personliga som possessiva pronomen i andra person singular, och någon sådan metod 
fann jag inte. 

Att enbart titta på du-tilltalet vid en sån här tilltalsanalys är givetvis otillräckligt i viss mån, såväl 
utifrån Ohlsson som utifrån de skäl Lind Palicki nämner i metoddelen i sin avhandling Normaliserade 
föräldrar; nämligen att olika typer av mottagaranpassningsstrategier (du-tilltal, generiskt man samt 
omtal) ”verkar parallellt i samma texter och blir till i förhållande till varandra” (Lind Palicki 2010:60). 
Läsartilltalet och mottagaranpassningen är således aldrig begränsade till enskilda isolerade faktorer i 
en text, men när jag nu av tidsskäl tvingats begränsa mig till endast en aspekt av tilltalet i Du 
bestämmer själv – När du vill ta ut pension så känns du-tilltalet ändå mest relevant, i relief mot 
informaliseringen och den nutida vurm för du-tilltal som jag redogjort för i kapitel 3. 

 
5.2.2. Att svara på vem duet är: Modelläsarna 
 
Det andra steget i min analys var att hitta de modelläsare som förekom i broschyrtexten. Detta gjorde 
jag genom att sammanställa görandena knutna till du/dig till större enheter. Genom att flera du på 
olika ställen i broschyren riktar sig till och berör en läsare med samma förutsättningar, så 
utkristalliseras det modelläsare. (Som exempel riktar sig ”Du som är född före 1938” och ”Du som inte 
får del av det nya premiepensionssystemet” till samma modelläsare.) Sammantaget gav detta 60 olika 
modelläsaridentiteter, som jag presenterar i bilaga 1.  

Detta andra steg gav mig inte bara en koppling mellan modelläsarna och du-förekomsterna, utan även 
en koppling mellan modelläsarna och verbprocesserna – jag visste nu alltså vad modelläsarna gör. 
Och genom att sammanställa de olika processerna för var och en av de 60 modelläsarna fick jag en bild 
av vem duet som skapas genom broschyrtexten ”är”. 

Jag har inte bara låtit mig inspireras av Claes Ohlssons undersökning av PPM-material, utan även av 
den metod han använt sig av, där han arbetat med modelläsarna utifrån teman (Ohlsson 2005:261ff). 
Det finns dock skillnader mellan Ohlssons undersökning och min. Ohlssons syfte var att undersöka 
hur modelläsaren i broschyren tilltalas, samt vilka teman hen har knutna till sig, för att med hjälp av 
den kritiska diskursanalysen studera hur vardagliggörandet av finansvärlden åskådliggörs genom 
dessa tilltal och teman. Mitt syfte är i någon mån snävare, och även då jag också är ute efter de teman 
som är knutna till modelläsaren så är jag inte ute efter en diskursanalys kring dem, utan dessa teman 
är i min analys endast ett redskap för att undersöka hur modelläsarna är strukturerade i texten. 
 

5.2.3. Att svara på hur de olika du:na blandas om de är flera: Textstrukturen 
 
För att besvara min frågeställning om hur de olika modelläsarna blandas i texten ville jag titta på 
texten inte bara utifrån modelläsarna varandes 60 stycken, utan alltså även utifrån modelläsarna som 
representanter för större teman. Flera av mina modelläsare var definierade utifrån liknande 
egenskaper (exempelvis var 9 stycken definierade utifrån ålder, som t.ex. ”Född före 1938” och ”Har 
fyllt 61 år”). Jag utgick vid denna gruppering av modelläsarna primärt från de faktiska göromålen, 
snarare än från typen av verbprocess. Jag fann att modelläsarna utifrån detta kunde grupperas i 9 
teman, som jag presenterar på sidan 14. 

Lennart Hellspong och Per Ledin skriver i Vägar genom texten om textens struktur att ”För att en text 
ska fungera måste vi uppfatta hur informationen flyter fram genom den från del till del”. De påpekar 
att vi som läsare intuitivt känner av detta, och att det nog har ”hänt att du kommit av dig när du inte 
riktigt fattat hur det som sägs på ett ställe i texten hänger ihop med det som stått strax innan” 
(Hellspong & Ledin 1997:80f). Detta är grunden till min granskning av textstrukturen i broschyren – 
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det som var mitt sista steg i analysen. Jag gick igenom broschyrtexten utifrån dels de 60 unika 
modelläsarna, dels de 9 modelläsartemana, för att se hur de dyker upp och försvinner, hur de växlar, 
och vilka möjligheter detta erbjuder den verklige läsaren att identifiera sig med duet och följa med i 
texten. 
 

5.2.4. Forskningsetiska överväganden 
 
Jag har vid genomförandet av min undersökning inte behövt göra några forskningsetiska 
överväganden gällande andra människor, såsom informanter, men jag har givetvis ändå behövt 
reflektera över god forskningsetik, och förhålla mig till sådant som riktighet, noggrannhet, ärlighet och 
icke-plagiering (Nyberg & Tidström 2012:50f). Gällande citerandet ur Pensionsmyndighetens egna 
språkliga riktlinjer som jag fick mejlade till mig har jag förhållit mig till offentlighetsprincipen, vilken 
finns att läsa i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen (SFS 2010:1409), och som fastställer att varje svensk 
medborgare (det vill säga alla sannolika läsare av denna uppsats) har rätt att ta del av alla icke 
sekretessbelagda handlingar förvarade hos en svensk myndighet. 

 

6. Resultatredovisning och analys 

Syftet med min undersökning har varit att ta reda på vilka modelläsare som konstrueras i 
Pensionsmyndighetens broschyr Du bestämmer själv – När du vill ta ut pension. Om det visade sig 
förekomma flera modelläsare i broschyren ville jag också undersöka hur de strukturerats i texten. Jag 
har sökt besvara mitt syfte och mina frågeställningar genom att undersöka verbprocesserna, 
modelläsarna och textstrukturen i broschyren. I det här kapitlet kommer jag att redogöra för mitt 
resultat. Under 6.1 kommer jag att presentera broschyrens verbprocesser, under 6.2 kommer jag att 
presentera de modelläsare och modelläsarteman jag funnit, och under 6.3 kommer jag att gå igenom 
broschyrens textstruktur. 
 

6.1. Verbprocesser 
 
I broschyren finns 160 förekomster av pronomenet du, och 14 förekomster av pronomenet dig, det vill 
säga duets form när det står i objektsposition i en sats. Alla dessa du och dig har en verbprocess 
knutna till sig – det finns alltså totalt 174 verbprocesser knutna till du/dig i broschyren. De är 
fördelade mellan de olika typerna av verbprocesser enligt tabell 1 på nästa sida. 

Som det framgår av tabell 1 är materiella processer den klart vanligaste processtypen knuten till 
förekomsterna av du/dig i broschyren, vilket även går helt i linje med Holmberg & Karlsson 
(2006:84). Duets göranden i den här broschyren rör alltså till största del den yttre världen. En typisk 
förekomst där duet har materiella processer knutna till sig kan se ut som i exempel 6, med ett du som 
får inkomstpension, har tjänat en viss summa pengar, och går i pension vid en viss tidpunkt – tre 
materiella verbprocesser: 

Exempel 6. Pensionsmyndigheten 2013:4f  (Mina understrykningar) 

Hur mycket du får i inkomstpension beror på hur mycket du tjänat, hur 
inkomstutvecklingen varit i Sverige och när du går i pension. 
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Tabell 1. Förekomster av verbprocesser knutna till pronomenen du/dig i den undersökta broschyren. 
 

Typ av verbprocess 
Antal förekomster i 
broschyren 

Materiella processer 107 st 

Relationella processer 38 st 

Mentala processer 29 st 

Verbala processer 0 st 

Totalt 174 st 

 
 
Relationella processer är, som framgår av tabell 1, de näst vanligaste i broschyren – om än blott en 
dryg tredjedel så vanliga som de materiella. De relationella processerna beskriver genomgående 
”sakernas tillstånd” för duet, som att hen exempelvis har ett tjänstepensionsbolag, har fyllt 61 år eller 
är skyldig att anmäla ändrade förhållanden till sin a-kassa. En typisk förekomst där duet har en 
relationell process knuten till sig kan se ut som i exempel 7, med ett du som har egenskapen att hen 
har fyllt 60 år och räknas som folkbokförd i Sverige: 

Exempel 7. Pensionsmyndigheten 2013:11  (Min understrykning) 

För att kunna använda tjänsten krävs att du har fyllt 60 år och är folkbokförd i Sverige.  

Den tredje processtypen som förekommer i broschyren är den mentala verbprocessen, som tillskriver 
duet inre processer såsom önskemål, tankar och planer. Det är den tredje vanligaste verbprocessen i 
broschyren, vilket framgår av tabell 1. En typisk förekomst i broschyren där duet har mentala 
processer knutna till sig kan se ut som i exempel 8, med ett du som har åsikter och viljor om sitt 
pensionsuttag: 

Exempel 8. Pensionsmyndigheten 2013:9  (Min understrykning) 

Du bestämmer själv hur mycket pension du vill ta ut. 
  

6.2. Modelläsare 
 
I broschyrtexten förekommer 60 modelläsare, som jag har mejslat fram genom att sammanställa de 
förekomster där du/dig gör samma sak, och sedan ge dem en övergripande etikett. Läsaren av Du 
bestämmer själv – När du vill ta ut pension erbjuds alltså 60 olika villkor för att kunna identifiera sig 
i texten. Dessa villkor skapar 60 olika modelläsare. De finns presenterade i bilaga 1, enligt den ordning 
i vilken de dyker upp första gången i broschyrtexten. 

Mottagaren av broschyren måste vid sin läsning välja vilket eller vilka av dessa 60 villkor man 
identifierar sig med – vilka man är modelläsaren för. Läsaren kan identifiera sig med flera av 
modelläsarrollerna, men inte med alla, eftersom flera står i motsats till varandra.  
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Vid läsningen av broschyrens text ställs läsaren vid varje du/dig-förekomst inför en urvalsprocess där 
hen måste välja om hen identifierar sig eller inte, och detta val leder vidare till antingen ett stopp, 
eftersom informationen i stycket inte längre gäller läsaren, eller till information, eller till nya val. I 
figur 1 nedan visar jag hur detta kan se ut, genom ett exempel som rör stycke 3 och 4 på sidan 13 i 
broschyren. Originaltexten ser ut som i exempel 9: 

Exempel 9. Pensionsmyndigheten 2013:13, stycke 3 och 4.  

 

Om du har sjukersättning från Försäkringskassan betalas den ut till och med månaden 
innan du fyller 65 år. Har du fyllt 61 år har du rätt att samtidigt ta ut din allmänna 
pension, men tänk på att den allmänna pensionen blir högre om du väntar med att ta ut 
den. 
 
Om du ansöker om allmän pension och redan har en pension som efterlevande, till 
exempel änkepension, kan pensionernas storlek påverka varandra. Även för den som har 
yrkesskadelivränta kan den allmänna pensionens storlek påverkas. Däremot påverkar inte 
en arbetsskadelivränta den allmänna pensionen.  

 
Noteras bör dock att figur 1 alltså endast illustrerar de val läsaren ställs inför i två korta stycken på en 
av broschyrens sidor. I nästan alla stycken på var och en av broschyrens 16 sidor ställs läsaren inför 
ytterligare nya val kring vem hen är, och därmed också vilken väg hen ska ta genom texten och vilken 
information hen är mottagaren av. Figuren ger alltså endast en förenklad bild, då den exemplifierar 
endast en av de många parallella valsituationer broschyrens läsare ställs inför vid läsning av 
broschyren. 
 

 

 
 
Figur 1. Träddiagram över de modelläsaridentiteter och den information som erbjuds läsaren i stycke tre och fyra 

på sidan 13 i Du bestämmer själv – När du vill ta ut pension. 
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I figur 1 illustreras även hur det är möjligt för läsaren att vara flera modelläsare på samma gång – hen 
kan här exempelvis identifiera sig såväl med modelläsaren Alla som modelläsaren Har ersättning från 
försäkringskassan, och modelläsaren Har fyllt 61 år, och så vidare.  

I enlighet med Ohlssons undersökning av PPM-material går det emellertid att se kopplingar mellan 
modelläsarna, och utifrån deras göranden gruppera dem i teman (Ohlsson 2005:261ff). Dessa 
modelläsarteman går sedan att använda vid en mer övergripande analys av modelläsarnas förekomster 
i texten, eftersom de blir ett sätt att se om modelläsarna i texten är helt ostrukturerat blandade eller 
om de faktiskt presenteras tematiskt inom ett stycke eller ett avsnitt. De 60 modelläsare jag 
identifierat i broschyren kan grupperas i 9 teman, enligt följande: 

Alla 
Här ingår de modelläsare som definieras utifrån allmänmänskliga faktorer som till exempel lever, är 
född, har bott i Sverige en viss tidsperiod, bestämmer själv, eller får en viss storlek på sin 
inkomstpension. (1 st – nr 1 i bilaga 1.) 
 
Ålder 
Här ingår de modelläsare som definieras utifrån födelseår och ålder. (9 st – nr 4, 5, 6, 7, 15, 29, 46, 47 
och 58 i bilaga 1.) 
 
Partnerskap 
Här ingår de modelläsare som definieras utifrån huruvida de har eller har haft en 
partner/sambo/make/maka. (4 st – nr 24, 25, 48 och 49 i bilaga 1.) 
 
Boende 
Här ingår de modelläsare som definieras utifrån sitt nuvarande boendeland eller planer på byte av 
boendeland. (14 st – nr 10, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 30, 31, 50, 51, 52, 53 och 54 i bilaga 1.) 
 
Arbete  
Här ingår de modelläsare som definieras utifrån sitt arbete och sin inkomst eller sin frånvaro av dem. 
(7 st – nr 8, 9, 18, 19, 40, 41 och 42 i bilaga 1.) 
 
Svenska medborgarrättigheter 
Här ingår de modelläsare som definieras utifrån intresse för eller inblandning i systemet för svenska 
medborgarrättigheter, såsom Försäkringskasseersättning, skatt, äldreförsörjningsstöd och 
bostadstillägg. (13 st – nr 28, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 56, 57 och 59 i bilaga 1.) 
 
Tänkt och tagit ansvar för pensionen på egen hand  
Här ingår de modelläsare som definieras utifrån vilja och planer för den egna pensionen, samt de som 
har ordnat med en egen pensionsförsäkring. (3 st – nr 2, 3 och 21 i bilaga 1.) 
 
Uttag och förvaltning av pensionen 
Här ingår de modelläsare som definieras utifrån pensionsuttag i nuläget samt förvaltningsval gällande 
premiepensionen. (7 st – nr 16, 17, 22, 23, 33, 34 och 55 i bilaga 1.) 
 
Kontakt- och informationssökande 
Här ingår de modelläsare som definieras utifrån intresse för kontakt samt möjlighet till 
kontaktsökande via internet. (2 st – nr 20 och 60 i bilaga 1.) 
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6.3. Textstruktur 
 
Man kan titta på en texts struktur utifrån många kriterier, men jag har tittat på broschyrens 
textstruktur utifrån mitt syfte och mina frågeställningar, som är att se om det förekommer flera olika 
modelläsare i texten och hur de i sådana fall blandas.  

De 60 olika modelläsarna blandas till synes utan struktur i texten. De växlar aldrig mellan huvudsats 
och bisats, men ibland från mening till mening, som i exempel 10 där du i den första meningen är född 
1954 eller senare, medan du i nästa mening är född mellan 1938 och 1953: 

Exempel 10. Pensionsmyndigheten 2013:4 (Mina understrykningar) 

Är du född 1954 eller senare får du din allmänna pension i form av inkomstpension och 
premiepension. Du som är född under perioden 1938–1953 får en del av din pension i 
form av inkomstpension och premiepension och en del i form av tilläggspension.  

I ett litet antal kortare passager gäller hela grafiskt avgränsade stycken samma modelläsare, som i 
exempel 11, där hela stycket gäller modelläsaren Alla, eftersom alla läsare stämmer in på processen 
knuten till duet, nämligen att vid en tidpunkt vara yngre än vid en annan tidpunkt: 

Exempel 11. Pensionsmyndigheten 2013:9  (Min understrykning) 
Eftersom livslängden i Sverige har ökat och antas fortsätta att öka, kommer ditt 
pensionskapital att behöva räcka längre ju yngre du är. Då behövs fler år i arbete för att 
kompensera för fler år i pension.  

Villkorssatser är vanligt förekommande i broschyrtexten. Det är satser som inleds med ett explicit eller 
implicit om, som till exempel i exempel 12 och 13, där exempel 12 ju egentligen säger ”Om du är född 
1938 eller senare […]”, och exempel 13 ”Om du redan har börjat ta ut din pension […]”: 

Exempel 12. Pensionsmyndigheten 2013:5  
Är du född 1938 eller senare får du ett orange kuvert varje år.  
 
Exempel 13. Pensionsmyndigheten 2013:5 

Har du redan börjat ta ut din pension innehåller kuvertet även ett  
utbetalningsbesked […].  

I villkorssatser av den här typen ställs läsaren inför ett om/om inte, och i ett sådant val skapar texten 
automatiskt två modelläsare: dels en som satsen stämmer in på, dels en som satsen inte stämmer in 
på. Även detta kan sägas påverka textens struktur, eftersom texten då förgrenar sig i fler 
modelläsaridentiteter för läsaren att ta ställning till, även då de inte skrivs ut explicit. 

Ett annat sätt att titta på textstrukturen utifrån modelläsarna är att utgå från de 9 modelläsarteman 
jag analyserat fram. Vid en sådan blick på broschyrens textstruktur framstår den inte som varandes 
lika ostrukturerad som den gör när man utgår från de 60 olika modelläsarna. Istället framträder en 
broschyr med tydligare tematiska avgränsningar, där varje grafiskt stycke rör ett eller högst två 
modelläsarteman.  

Som exempel på den tematiska uppbyggnaden i broschyrtextens struktur kan ges broschyrens uppslag 
på sidorna 4–5. Detta uppslag är uppbyggt med först ett stycke som rör temat Alla, sedan ett stycke 
som rör temat Ålder, sedan ett stycke som rör temat Arbete, sedan ett stycke med både temat Arbete 
och temat Eget ansvar, sedan ett stycke med temat Arbete och temat Boende, och avslutningsvis ett 
stycke med temat Ålder som övertas och avslutas av temat Uttag och förvaltning av pensionen 
(Pensionsmyndigheten 2013:4f).  
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Emellertid; ju fler modelläsare som ingår i ett tema, desto spretigare tenderar dessa stycken ändå att 
bli. Stycket med temana Arbete och Boende från uppslaget 4–5 ser ut som i exempel 14 nedan. Jag har 
i exemplet markerat varje pronomen där modelläsaridentiteter skapas med understrykning, och 
kommer vid genomgången att referera till var och en av de skapade modelläsarna genom att hänvisa 
till min lista över de 60 modelläsarna som finns i bilaga 1. För att lättare kunna referera till stycket har 
jag numrerat raderna.  

     Exempel 14. Pensionsmyndigheten 2013:5  (Mina understrykningar) 
1   Garantipensionen är ett grundskydd för dig som har haft liten eller ingen inkomst under  
2   livet. Den är baserad på hur många år du har bott i Sverige. För att få rätt till  

3   garantipension måste du ha bott minst tre år i Sverige. För att få full garantipension  

4  krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 år till och med  

5   det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid får du en garantipension som  

6   motsvarar det antal bosättningsår du har. Har du till exempel bott 20 år i Sverige har du  
7  rätt till halv garantipension.  

 
Stycket i exempel 14 skapar sju nya modelläsare, enligt följande: 
 
Modelläsare 1  
Det första pronomenet – dig på rad ett – rör temat Arbete och motsvaras av en modelläsare som haft 
liten eller ingen inkomst under livet – modelläsaridentitet nummer 9 i bilaga 1.  
 
Modelläsare 2  
På rad två ser vi ett du som skapar en modelläsare som ingår i temat Alla, eftersom alla har bott i 
Sverige en viss period; lång, kort eller obefintlig. Denna modelläsare har nummer 1 i bilaga 1.  
 
Modelläsare 3 och 4  
Duet som återfinns på rad tre är den tredje pronomenförekomst i stycket som skapar nya modelläsare. 
Det duet ingår i en villkorssats där läsaren antingen har bott i Sverige i minst 3 år eller (implicerat) har 
bott i Sverige i mindre än 3 år. Dessa modelläsare har nummer 10 och 11 i bilaga 1. 
 
Modelläsare 5 och 6  
Det understrukna duet på rad fyra ingår även det i en implicerat villkorad sats, och skapar dels en 
modelläsare som bott i Sverige i mer än 40 år, dels en som bott i Sverige i mindre än 40 år. 
(Modelläsare 12 och 13 i bilaga 1.) De två övriga du:na som förekommer i meningen återfinns på rad 4 
och 5, men skapar inga nya modelläsare utan är samma du som det understrukna duet på rad 4.  
 
Modelläsare 7  
Styckets sista modelläsare skapas av det understrukna duet på rad fem. Detta du skapar endast en 
modelläsare: en som bott i Sverige i 3–40 år. (Modelläsare nummer 14 i bilaga 1.) På rad fem och sex 
följer sedan ytterligare fyra du:n, men dessa skapar inga nya modelläsare och är därför inte 
understrukna. 
 
Ett stycke som det i exempel 14 innehåller alltså bara två modelläsarteman – Arbete och Boende – 
men eftersom det är teman med många möjliga underkategorier så avspeglas det i texten, och stycket 
skapar sju olika modelläsare som läsaren måste välja att identifiera sig med eller inte för att få veta 
vilken information som gäller för just sig. 
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7. Sammanfattande slutsatser 

I Du bestämmer själv – När du vill ta ut pension finns 174 verbprocesser knutna till antingen 
pronomenet du (160 st) eller pronomenet dig (14 st), vilket är duets form när det står i objektsposition 
i en sats. Dessa 174 verbprocesser svarar på frågan om vad du gör. 107 av dessa verbprocesser är 
materiella, och tillskriver alltså duet göranden i den yttre världen, såsom att få inkomstpension eller gå 
in på internet för att göra en beräkning. De resterande verbprocesserna fördelar sig ungefär lika 
mellan relationella processer (38 st), där duet är olika saker, exempelvis folkbokförd, och mentala 
processer (29 st), där duet tänker och vill olika saker, exempelvis ta ut pension. 

Vid flera av dessa 174 du/dig-förekomster gör duet samma sak, som till exempel ”bor i Sverige” och ”är 
inte bosatt utomlands”, och sammanställer man dessa förekomster så får man 60 olika villkor för 
läsaren att identifiera sig med – 60 modelläsare. ”Vem är du?” Du är 60 olika.  

Dessa 60 modelläsare kan emellertid grupperas efter teman, då flera av dem ligger nära varandra. 
Således kan exempelvis alla modelläsare som definieras utifrån ålder eller födelseår (9 st) samlas 
under temat Ålder. Sammantaget kan broschyrens modelläsare grupperas i 9 teman. 

Broschyrtexten innehåller alltså 60 olika du, som växlar och blandas genom broschyren. Ibland växlar 
de från mening till mening, ibland är de samma i ett helt stycke. Oftast växlar de dock ett par gånger 
per stycke. Vid många tillfällen ställs läsaren även inför villkorssatser, som implicit ställer läsaren 
inför två modelläsare i samma mening: dels en som satsen stämmer in på (exempelvis ”Om du är född 
före 1938”), dels automatiskt en som satsen inte stämmer in på (”Om du [inte] är född före 1938”).  

Vid alla förekomster av nya modelläsaridentiteter, uppdykande såväl genom villkorssatser som från 
mening till mening eller stycke till stycke, måste läsaren aktivt välja om hen stämmer in på villkoren 
för modelläsaren eller inte, och därmed om hen är mottagare för informationen som följer eller inte. 

Tittar man istället på modelläsarna som teman är broschyrens text mer strukturerad och koherent, 
med oftast ett, ibland två, modelläsarteman per grafiskt stycke. Emellertid avspeglar ändå dessa 
stycken huruvida temana omfattar många modelläsare, då de identifikationsmöjligheter och val dessa 
modelläsare representerar tenderar att träda fram genom texten. 

 

8. Diskussion 

I det här kapitlet kommer jag att diskutera undersökningens resultat, samt ställa det mot den tidigare 
forskningen på området. Jag kommer att diskutera mina frågeställningar i den ordning jag undersökt 
dem, och således under 8.1 diskutera svaret på ”Vad gör du?”, under 8.2 diskutera ”Vem är du?” och 
under 8.3 diskutera ”Hur blandas de olika du:na, om de är flera?”. Under 8.4 kommer jag att 
sammanfatta med en avslutande diskussion, knyta resultaten till mitt kommande språkkonsultyrke 
samt ge förslag på vidare forskning.  
 

8.1. Vad gör du? 
 
Vad duet i en text gör handlar i grunden om identifikationsmöjligheter för läsaren. Om jag som läsare 
identifierar mig i textens du – om jag gör yoga på morgonen precis som duet i texten, eller precis som 
duet i texten ser över mina fondval varje fredag, så känner jag mig rimligtvis mer tilltalad av texten än 
om duet gör något jag inte alls känner igen mig i. ”Mottagarperspektiv handlar i grund och botten om 
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att försöka sätta sig in i mottagarens situation” skriver Catharina Nyström Höög i sin artikel Den 
mottagaranpassade myndigheten (2006:91).  

Vilken situation tillskrivs då mottagaren av Du bestämmer själv – När du vill ta ut pension? 
Mestadels materiella verbprocesser, visade det sig – det vill säga göromål i den yttre världen, såsom 
väljer fondförsäkring, laddar ned en blankett från internet eller ansöker om allmän pension. Detta är 
samma resultat som Ohlsson fann i sin undersökning av PPM-material 2005, och den läsare han 
tyckte sig se genom detta – en läsare som får ta ett stort ansvar för sin pension, men som också 
tillskrivs möjligheter (Ohlsson 2005:265) – är samma läsare som jag tycker mig se att 
Pensionsmyndigheten skapar såhär åtta år senare. En del av duets göranden rör visserligen sakernas 
tillstånd, eller duets tankar eller önskningar, men 107 av broschyrens 174 verbprocesser är trots allt 
materiella, och större delen av dem skapar en läsare som är till synes både medveten, kunnig och aktiv 
i sitt förhållningssätt till pensionen och det nya pensionssystemet. Denna aktivt handlande läsare 
känns igen även från Lassus studie av Försäkringskassematerial (Lassus 2006:177), så detta sätt att 
konstruera läsare är inte unikt för vare sig Pensionsmyndigheten eller denna broschyr. 

Är då detta sådant som man kan tro att vanliga 60-65-åriga svenskar identifierar sig med? Är denna 
aktiva pensionsmedvetenhet en del av deras person och deras identitet? En av de blivande pensionärer 
som sagt till mig att hon upplevde broschyren som ”svår” är en vanlig 64-årig människa, med ett liv 
fyllt av barnbarn och hem och hobby, som inte har valt fonder aktivt, inte är bekväm med internet, och 
överlag har ganska lite kunskap om det nya pensionssystemet, som hon dessutom tycker är krångligt 
att förstå. Tar texten hennes perspektiv? Hjälper den henne att identifiera sig? Jag skulle inte påstå 
det. 

Men – de delar av broschyrtexten som är svårast för en sådan läsare att identifiera sig med tänker jag 
är just dessa aktiva verbprocesser; med fondval, möjlighet till beräkningar, ansökningar, och 
önskemål om skattesatser. Och de stammar ju inte primärt ur texten i sig, utan ur det nya 
pensionssystemet. För, i det här fallet finns ett system som tillskriver läsaren stort eget ansvar, 
möjligheter och risker. Och här ser vi den tydligt; Pensionsmyndighetens ”hybridliknande funktion” 
(Ohlsson 2007:192), och uppgiften att så lättfattligt som möjligt informera människor om ett 
avreglerat och till stor del fondbaserat pensionssystem som ger fria val men kräver kunskap. Detta är 
själva grundförutsättningarna i pensionssystemet. Givetvis avspeglas detta i vad läsaren ges att 
identifiera sig med i texten.  

Men vilken roll spelar det att läsaren, duet, tillskrivs göromål så direkt? Precis som Lind Palicki skriver 
i sin avhandling så skapas ett ”snävt deiktiskt rum”, där den som pekas ut som tilltalad blir tydligt 
avgränsad. Jag tror att det spelar roll, och instämmer med Lind Palicki i hennes efterlysning av mer 
nyanserade sätt att rekommendera mottagaranpassning än bara du-tilltal (Lind Palicki 2010:81). 
Kanske hade det faktiskt varit lättare för läsaren av Du bestämmer själv – När du vill ta ut pension att 
ta till sig informationen om fler meningar hade sett ut som de i exemplen 15 och 16 nedan – två av 
totalt tre förekomster av tilltal med demonstrativa pronomen i broschyren: 

Exempel 15. Pensionsmyndigheten 2013:4  (Min understrykning) 
Garantipension får den som haft låg eller ingen inkomst.  

Exempel 16. Pensionsmyndigheten 2013:14  (Min understrykning) 

Det är en inkomstprövad förmån som kan betalas ut till den som har låg pension.  

Jag tror nämligen inte att ett genomgående du-tilltal är det bästa sättet att tilltala läsaren i en sån här 
broschyr. När du i broschyren inte är jag som läsare tror jag att duet och de identifikationsmöjligheter 
eller icke-identifikationsmöjligheter det skapar rentav står i vägen för att läsaren ska kunna ta till sig 
texten. Jag tror att meningar som de två exemplen ovan kan skapa minst lika stora möjligheter till 
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identifikation. Det är inte vad jag gör. Det är vad någon gör. För mig som läsare blir det då mer 
uppenbart att det är jag själv som väljer om jag identifierar mig eller inte.  
 

8.2. Vem är du? 
 
Du i Du bestämmer själv – När du vill ta ut pension är inte ett du, utan 60 olika. Genom att 
sammanställa duets göranden i grupper så framträder 60 modelläsare i texten, var och en definierad 
utifrån separata villkor. Det kan vara en modelläsare född efter 1954, en som har ersättning från 
Försäkringskassan, en som planerar att flytta utomlands, en som bott i Sverige i mer än 40 år, och 
vidare med ytterligare 56 stycken modelläsare. Vad händer med läsarens möjligheter att vara 
modelläsaren – att identifiera sig med textens du och dess pensionsrelaterade göranden – när det ser 
ut så? När du inte bara är ett du, utan växlar mellan 60 olika? 

För, läsaren måste identifiera sig, och veta klart och tydligt vem hen själv är, och utifrån det aktivt 
välja sin väg genom broschyrens text och vad hen ska ta till sig eller inte. Den läsare som inte vet vem 
hen är, och vad hen har och vill och gör, går lätt vilse i broschyren.  

Läsaren måste välja att identifiera sig med modelläsarna i broschyren, och kan identifiera sig med 
vissa, men inte med alla, eftersom flera står i motsats till varandra, som exempelvis har privat 
pensionsförsäkring och har inte privat pensionsförsäkring. Läsaren måste alltså vara säker på sin 
identitet, och känna igen den i en kontext som är ett system som för 25 år sedan inte ens fanns och 
som läsaren i ärlighetens namn kanske inte tänkt på eller satt sig in så mycket i sedan dess heller. 

Och var sägs detta? Var berättas för läsaren om den outtalade förutsättningen att hen vid läsningen 
måste veta vem hen är, och utifrån det välja att identifiera sig från modelläsare till modelläsare texten 
igenom? Det sägs ingenstans. Och jag tror inte att man kan utgå ifrån att den primära målgruppen – 
människor i 60-65-årsåldern – är vana vid detta sätt att läsa. 

Jag tror på framtiden i det här fallet. När vi alla har mikrochip i handlederna med myndigheternas och 
livets alla uppgifter om oss prydligt lagrade, och papper såväl som datorer har mottagarchip som läser 
av vår data och presenterar information relevant för just bara oss. Då får den 62-åriga mannen som 
bott sjutton år i Sverige och har tre tjänstepensioner och efterlevandepension och just nu a-
kasseersättning bara information i sin broschyr skräddarsydd för sig och just bara sig. Inga 60 
modelläsare, inga aktiva val i läsningen som ska snitsla den rätta vägen genom den information som 
gäller och den som inte gäller. Det kommer att bli briljant, och mottagaranpassat till max. 

Men den framtiden är inte här än. Istället är vi här och nu och har komplexa pensionssystem som ska 
beskrivas i broschyrtexter som riktar sig till en av de mest heterogena mottagargrupper jag kan tänka 
mig: ett par hundra tusen mottagare med var sina hela livs innehåll i bagaget, förenade endast av att 
de har haft 60-65 år på sig att skapa detta livs innehåll, och av sitt intresse för att gå i pension. 

Återigen vill jag problematisera du-tilltalet, och det Mårtensson benämner som ”myndigheternas 
urskiljningslösa duande” (Mårtensson 1988:127). För, 60 modelläsare i en broschyr på 16 sidor är vad 
detta duande skapar, och det känns inte helt bra ur mottagaranpassningssynpunkt. I broschyrer som 
den här, med stora heterogena mottagargrupper ”kan du omöjligt syfta på en och samma person hela 
vägen” skriver Mårtensson, och uppmanar skribenter att överväga att istället för ett så utvidgat och 
indefinit du istället använda man (Mårtensson 1988:125). Jag kan inte annat än instämma i denna du-
problematisering. Men, givetvis och problemet till trots: jag är inte säker på exakt vad som skulle vara 
bättre för en broschyr som den här. Hälften så många modelläsare? Hälften så mycket du-tilltal? 
Modelläsarpersonas utmejslade efter ett antal teman, presenterade i början av broschyren, refererade 
till med förnamn broschyren igenom? En duad modelläsare broschyren igenom skulle skapa det alltför 



 

	   20 

snäva, och därmed exkluderande, deiktiska rum Lind Palicki skriver om i sin avhandling, och inte 
heller det är gynnsamt för mottagaranpassningen. Kanske ska vi ta bort du-tilltalet helt? Jag vet helt 
enkelt inte.  

8.3. Hur blandas de olika du:na, om de är flera? 
 
Du:na i Du bestämmer själv – När du vill ta ut pension är flera. De är 60 olika, och de blandas till 
synes utan struktur i texten. Ett du, en modelläsare, är introducerad i texten, och plötsligt dyker en 
mening eller ett stycke upp som riktar sig till en ny modelläsare, kanske en rakt motsatt, för att sedan 
ändras lika snart igen. Denna ostruktur kan givetvis göra det problematiskt för läsaren att ta till sig 
informationen. 

Emellertid: det blir bättre om man tittar på texten mer tematiskt. När jag låter de 60 modelläsarna 
formera sig i 9 teman framstår broschyren som långt mer strukturerad och logisk. Hellspong och 
Ledin skriver i sin klassiska textanalysbok Vägar genom texten att ”för att en text ska fungera måste vi 
uppfatta hur informationen flyter fram genom den från del till del” (Hellspong & Ledin 1997:80f), och 
vid en tematisk blick på Du bestämmer själv – När du vill ta ut pension är det lätt för en kognitivt 
fullfungerade läsare att göra just detta. Att ett stycke rör temat ålder och nästa stycke rör temat arbete 
är inte ett problem. 

Problemet kommer istället än en gång an på de många modelläsarna. När något av dessa övergripande 
teman omfattar många unika modelläsare, många valmöjligheter, kommer detta av nödvändighet förr 
eller senare visa sig i texten, med spretighet och många val att göra för läsaren som följd. Jag skulle 
därför vilja påstå att det är de många valen och identifikationsmöjligheterna som är den här 
broschyrens mottagaranpassningsproblem, snarare än textstrukturen.  

Vägen genom den här broschyrtexten är baserad på val som följer på val, och varje unik läsare ställs 
genom dem i någon mån inför sin egen personliga textstruktur. Om jag stämmer in på villkoren som 
presenteras och tillskrivs duet i den här meningen så gäller informationen i stycket mig en liten bit 
ytterligare, och om inte så måste jag sökläsa mig fram till nästa du för att se om jag stämmer in på det, 
och så vidare. Det är broschyrens svaghet och problem när det gäller mottagaranpassningen. 

8.4. Avslutande diskussion 
 
För mig som blivande språkkonsult i en språkvårdarkultur som på många håll vurmar för du-tilltal 
som begriplighetsgörande faktor är denna undersöknings resultat värdefull kunskap: att du-tilltal 
faktiskt inte är ett automatiskt mirakelmedel när det gäller tilltal, begriplighet och mottagar-
anpassning. Jag har fått en mer komplex bild av tilltal, och vad duandet skapar i texter i form av 
modelläsare och identifikationsmöjligheter för mottagaren. Jag har fått en fördjupad kunskap i hur jag 
som skribent medvetet eller omedvetet skapar en modelläsar-väg genom texten, hur mitt du-tilltal 
skapar val på val för läsaren, och hur det inte alltid är helt problemfritt. Jag tror mig ha blivit en bättre 
mottagaranpassare genom detta. 

När det gäller fortsatt forskning vore det mycket spännande att knyta detta till verkligheten och 
intervjua de faktiska läsarna av Du bestämmer själv – När du vill ta ut pension kring hur de läser och 
uppfattar broschyren. Ställer valen och modelläsarna alls till problem för dem? Hur? Givetvis vore det 
också mycket spännande att jämföra dessa intervjuresultat med intervjuresultat kring andra, enkom 
för undersökningen skapade, varianter av samma broschyrtext – exempelvis en med genomgående 
den som tilltalspronomen istället för du, kanske rentav tillsammans med ett par tre-fyra 
modelläsarpersonas presenterade i början av broschyren och refererade till med förnamn texten 
igenom? Det finns många varianter att tänka sig och att testa ur ett verkligt mottagarperspektiv. 
Mycket spännande och viktigt skulle kunna upptäckas. 
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Bilaga 1 (sid 1) 

Modelläsare som förekommer i broschyrtexten 

I Du bestämmer själv – När du vill ta ut pension förekommer 60 olika modelläsare – 60 olika villkor 
för läsaren att identifiera sig med i texten. Dessa 60 modelläsare presenteras här enligt den ordning i 
vilken de dyker upp första gången i broschyrtexten: 

1. Alla. 
2. Modelläsare som vill och har tänkt gå i pension, börjat tänka på det, ”planerar”. 
3. Modelläsare som har en privat pensionsförsäkring. 
4. Modelläsare född efter 1954. 
5. Modelläsare född före 1954. 
6. Modelläsare född mellan 1938 och 1953. 
7. Modelläsare född före 1938. 
8. Modelläsare som arbetar/har arbetat, och som fått inkomst av det. 
9. Modelläsare som har haft liten eller ingen inkomst under livet. (Ej arbetat, eller bara lite.     
     Exempelvis hemmafruar eller sjukskrivna.) 
10. Modelläsare som har bott i Sverige i mer än 3 år. 
11. Modelläsare som har bott i Sverige i mindre än 3 år. 
12. Modelläsare som har bott i Sverige i mer än 40 år mellan 16 och 64 års ålder. 
13. Modelläsare som har bott i Sverige i mindre än 40 år mellan 16 och 64 års ålder. 
14. Modelläsare som har bott i Sverige i 3–40 år mellan 16 och 64 års ålder. 
15. Modelläsare född efter 1938. 
16. Modelläsare som inte har börjat ta ut pension. 
17. Modelläsare som har börjat ta ut pension. 
18. Modelläsare som har arbetat och har tjänstepension. 
19. Modelläsare som har arbetat och har flera tjänstepensioner. 
20. Modelläsare som har möjlighet att gå in på internet eller få hjälp att gå in på internet. 
21. Modelläsare som inte har en privat pensionsförsäkring. 
22. Modelläsare som är född efter 1938 (dvs berättigad till premiepension) och väljer traditionell  
       försäkring. 
23. Modelläsare som är född efter 1938 (dvs berättigad till premiepension) och väljer fondförsäkring. 
24. Modelläsare som har en partner/sambo/make/maka. 
25. Modelläsare som har en partner/sambo/make/maka och vill ansöka om efterlevandeskydd. 
26. Modelläsare som bor i Sverige nu. 
27. Modelläsare som bor utanför Sverige nu. 
28. Modelläsare som har sjuk- eller aktivitetsersättning månaden innan 65-årsdagen. 
29. Modelläsare som har fyllt 60 år. 
30. Modelläsare som bor inom EU, Norge, Island, Schweiz eller Lichtenstein. 
31. Modelläsare som bor utanför EU, Norge, Island, Schweiz eller Lichtenstein. 
32. Modelläsare som betalar svensk skatt på sin pension. 
33. Modelläsare som har både pension och arbetsinkomst eller tjänstepension. 
34. Modelläsare som har pension men inget mer. 
35. Modelläsare som vill att mer skatt ska dras från hens pension. 
36. Modelläsare som inte vill att mer skatt ska dras från hens pension. 
37. Modelläsare som vill att mindre skatt ska dras från hens pension. 
38. Modelläsare som inte vill att mindre skatt ska dras från hens pension. 
39. Modelläsare som vill att mindre skatt ska dras från hens pension på grund av stora ränteutgifter. 
40. Modelläsare som har pension samt a-kasseersättning. 
41. Modelläsare som är arbetslös med a-kasseersättning (men ingen pension). 
42. Modelläsare som har a-kasseersättning samt tar ut bara låga pensionsbelopp. 
43. Modelläsare som har ersättning från Försäkringskassan. 
44. Modelläsare som inte har ersättning från Försäkringskassan. 



 

	  

Bilaga 1 (sid 2) 

45. Modelläsare som har sjukersättning från Försäkringskassan. 
46. Modelläsare som har fyllt 61 år. 
47. Modelläsare som inte har fyllt 61 år. 
48. Modelläsare som har (haft) en partner/sambo/make/maka och redan har efterlevandepension. 
49. Modelläsare som har (haft) en partner/sambo/make/maka och inte har efterlevandepension. 
50. Modelläsare som planerar att flytta utomlands. 
51. Modelläsare som inte planerar att flytta utomlands. 
52. Modelläsare som bor inom EU, Norge, Island, Schweiz, Lichtenstein eller Kanada. 
53. Modelläsare som bor utomlands och flyttar till en annan adress utomlands. 
54. Modelläsare som bor utomlands men inte flyttar till en annan adress utomlands. 
55. Modelläsare som tar ut hel allmän pension samt hel premiepension. 
56. Modelläsare som funderar på bostadstillägg. 
57. Modelläsare som redan får bostadstillägg. 
58. Modelläsare som har fyllt 65 år. 
59. Modelläsare som är intresserad av äldreförsörjningsstöd. 
60. Modelläsare som är intresserad av mer information eller kontakt med Premiepensions- 
       myndigheten. 

 

 
 
 


