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Sammanfattning 

För banker finns en mängd utmaningar med att uttrycka sig i skrift när man kommunicerar med sina 

kunder. Texterna behöver uppfylla ett flertal olika funktioner, och därtill är ofta en mängd olika 

skribenter inblandade i skrivprocessen. Denna uppsats ansluter till tidigare forskning om bankvärlden 

och dess texter. 

I den här uppsatsen undersöker jag intertextualitet och röster som finns i tre texter från SEB. Dessa 

handlar om produkten investeringssparkonto (ISK). ISK lanserades som ny produkt för två år sedan 

och är omgärdad av regleringar via lag, finansinspektion och bankens egna marknadsföringsstrategier 

och skrivriktlinjer. Genom att kartlägga rösterna med verktyg från den systemisk-funktionella 

grammatiken synliggörs flerstämmighet i texterna och flera olika modelläsare framträder.  

Flerstämmigheten syns utifrån olika sorters tilltal och omtal, språkhandlingar och 

rekontextualiseringar. Totalt framträder fyra stycken röster i texten. Dessa konstruerar var och en fyra 

olika modelläsare som textens empiriska läsare måste förhålla sig till.  
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1. Inledning 

Som konsument kan man göra oändliga val av vilka företag, branscher och produkter man vill gynna, 

men som det ekonomiska systemet är uppbyggt i dag så är det närmast tvingande att på något sätt ha 

en relation till en bank. Du behöver ett konto dit din lön betalas ut, du behöver kunna betala räkningar 

och på något sätt behöver du hantera dina ekonomiska tillgångar. Att välja en bank och att ha någon 

form av kontakt med denna blir med andra ord oundvikligt för alla med normala privatekonomiska 

förutsättningar. Förutom produkter för att kunna sköta sin privatekonomi erbjuder bankerna en uppsjö 

av olika finansiella produkter för bland annat sparande, krediter och pensionslösningar. Dessa 

produkter marknadsförs, dokumenteras och regleras på ett sätt som är unikt just för bankbranschen, 

vilket kommer vara utgångspunkten för denna uppsats.  

Textproduktion inom banker har varit ett stort föremål för språkvetenskapliga undersökningar, såväl 

vad det gäller marknadsföringsmaterial som interna texter. Kartläggningar, textanalys och etnografiska 

studier har gett oss stor kunskap om kollektivt skrivande och textproduktion, men även om hur texter 

påverkas av de diskurser och praktiker som förekommer i samhället.  

Investeringssparkonto (hädanefter omnämnt ISK) infördes som ny produkt den 1 januari 2012 och 

regleras av lagen om investeringssparkontot. Att helt nya finansiella produkter presenteras från 

riksdagshåll sker sällan. Det är därför ett unikt tillfälle att analysera texter som uppkommit i samband 

med införandet av en ny produkt då dessa påverkas av en mängd olika variabler. Genom en textanalys 

med grund i den systemisk-funktionella grammatiken går det att undersöka vad man ser för spår av 

olika kontexter och hur detta konstruerar flera olika modelläsare.  

Jag är själv anställd på SEB som kundrådgivare sedan 2008. ISK infördes i banken under tiden jag 

varit tjänstledig för att gå språkkonsultprogrammet, och jag har därmed haft möjligheten att undersöka 

produktinformationen och SEB:s texter som språkvetare, utan att själv ha den professionella kunskap 

jag skulle haft om jag arbetat dagligen med produkten. Jag har dock en bred allmän kompetens om 

finansiella instrument och SEB:s produkter, vilken gör att jag har en bakgrund och en förståelse för 

branschen och den kontext som texterna skapats i. Min bakgrund inom banken i kombination med 

mina teoretiska kunskaper från språkkonsultprogrammet ger mig möjligheten att se komplex finansiell 

information ur såväl ett ekonomiskt som ett språkvetenskapligt perspektiv.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Om SEB 

SEB grundades 1856 och är en av de som brukar benämnas de fyra svenska storbankerna. I dagsläget 

har de verksamhet i 20 olika länder och ungefär 16 000 anställda. Totalt har de över 4 miljoner 

privatkunder, 400 000 kunder som består av små eller medelstora företag och 2900 kunder som är 

stora företag eller institutioner (SEB). Min uppsats kommer dock enbart fokusera på 

informationsmaterial riktat till privatpersoner, därför kommer jag inte närmare beskriva bankens 

verksamhet som riktar sig mot de två senare.  
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SEB erbjuder tjänster och produkter som omfattar vardagsekonomi, sparande, kapitalförvaltning, lån, 

kort, pension och livförsäkring. För att bankens ansikte utåt ska vara konsekvent har man en 

gemensam internationell vision för hur kommunikationen ska fungera. Dessa skrivriktlinjer beskrivs 

närmare i materialavsnittet.  

Bankerna är ofta föremål för granskning av press, inte minst i samband med att deras vinstresultat 

presenteras. De tycks nästan ha en inofficiell status i samhället som ett mellanting mellan 

vinstdrivande företag och myndighet, vilket bland annat kan förklara varför det ofta uppstår kritik 

kring vinsterna. Tack vare internets framfart och den snabba utveckling som skett, har bankens kunder 

gått från att köa på kontor, till att bli mycket mer självständiga. Nästan samtliga av bankens tjänster 

går att få tillgång till via internetbanken eller telefonbanken, och inte ens att ansöka om ett bolån 

kräver en personlig kontakt. Samtidigt som kunderna har blivit mer självständiga, uppmuntras de från 

flera håll att ställa krav som konsumenter. Tidningarna uppmuntrar oss att jämföra bolån, att hitta de 

lägsta fondavgifterna, att pruta på kostnader och att ställa krav. Privatpersoner har även blivit mer 

insatta i frågor som rör fonder och placeringar, till stor del på grund av att alla har rätt att själva 

placera den del av pensionen som handlar i premiepensionen. Vi blir även överösta av budskap att det 

är statusgivande att ha koll på sin ekonomi och att vara ekonomisk oberoende. Tv-program om 

privatekonomi finns i såväl skandaltv-format som i medias finrum.  

I bankvärlden är det papperslösa samhället långt ifrån en verklighet. Det finns strikta legala krav på 

vilken dokumentation som ska finnas och hur den ska arkiveras. Det finns en uppsjö av texter med 

instruerande, reglerande, marknadsförande och avtalande funktioner, för att nämna ett fåtal. Att 

definiera en bankgenre blir naturligtvis omöjligt eftersom det finns en mängd olika texter och medier. 

Bland annat finns banken på fysiska kontor, på internet – både i form av en internetbank för bankens 

kunder och på den officiella sidan utåt – på Twitter, på den egna facebooksidan och på telefon via 

kundservice som är tillgänglig dygnet runt. Man syns även i media och bankens egna experter 

tillfrågas ofta i många olika sammanhang.  

Allt ovanstående gör att det ställs många olika krav på bankens texter och att dessa påverkas av att de 

måste uppfylla en mängd olika syften, samt att de måste förhålla sig till många olika faktorer. Till 

exempel kan vi tänka oss att SEB:s texter ofta har en säljande funktion som huvudsyfte, men dessutom 

även önskar informera om något, och dessutom, som underordnande syfte, upprätthålla en bild av 

banken som en professionellt och pålitligt finansiellt institut. Naturligtvis är det inte så enkelt som att 

alla texter går att koppla till ett och samma syfte. Många gånger finns det flera olika syften och att 

dessa framgår mer eller mindre explicit. Till exempel kan en text ha ett eller flera huvudsyften, och 

därtill ha ett eller flera underordnade syften (Fairclough 2003:71).  

 

1.1.2 Om Investeringssparkontot 

Ett investeringssparkonto (ISK) är ett värdepappersförvar där man kan ha flera olika tillgångsslag 

såsom aktier och fonder. Med en vanlig depå eller fondkonto måste man redovisa vinst eller förlust i 

deklarationen när man säljer sina värdepapper. Om man i stället har ett ISK beskattas kontot med en så 

kallad schablonbeskattning och banken ansvarar för att redovisa detta till Skatteverket. I stället för att 

betala skatt vid försäljning, så dras det årligen skatt på tillgångarna oavsett om de ökat eller minskat i 

värde.  

 

 



3 

 

Hur stor schablonskatten är beror på två olika saker: 

1. Föregående års statslåneränta. Statslåneräntan fastställs en gång i veckan av Riksgälden och 

fungerar som ett referensvärde. Det används till exempel för beräkning av olika 

förmånsvärden inom skattelagstiftningen. Den procentsats som statslåneräntan har i slutet på 

november, ligger till grund för beskattningen av tillgångarna i ISK följande år. 

2. Tillgångarnas värde, ett så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget är det genomsnittliga 

värdet tillgångarna haft under året. Man räknar fram det genom att beräkna värdet av 

tillgångarna på kontot i början på varje kvartal. Man slår ihop den summan med de 

inbetalningar och överföringar som gjorts till kontot under samma kvartal. För att få ett 

genomsnitt över året delar med sedan dessa framräknade värden med fyra. Detta genomsnitt 

kallas för schablonintäkt.  

Slutligen multiplicerar man den framräknade schablonintäkten med föregående års statslåneränta. Den 

summa man då får fram ska sedan beskattas som kapital i deklarationen, alltså med 30 procents 

skattesats. Nedan visas ett fiktivt exempel från Skatteverkets hemsida (2014) som är beräknat med en 

statslåneränta på 1,49 procent.  

 

Sedan produkten infördes 2012 har man inte gjort någon konventionell marknadsföring för produkten. 

Detta får ses i ljuset av att den i vissa aspekter konkurrerar med bankens egen produkt kapitalspar, 

som också är en schablonbeskattad sparform. Det blir en unik marknadsföringssituation eftersom man 

inte försöker sälja in en viss produkt (kontot är kostnadsfritt), utan enbart erbjuda information som ska 

uppfylla juridiska krav från myndighetshåll, men även bankens egna riktlinjer och lönsamhetskrav.  
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1.2 Syfte 

Man kan alltså konstatera att bankens skribenter har en komplex uppgift framför sig när det gäller att 

informera om ISK. De måste förhålla sig till bankens egna riktlinjer, men även de många instanser 

som reglerar finansiella institut. Jag söker kartlägga hur dessa svårigheter kan skönjas rent konkret i 

texten. Därför har jag valt att undersöka hur texterna förhåller sig till den egna verksamhetens uppsatta 

mål, likväl som vad vi kan se för spår av den samhällskontext och inblandade aktörer som omgärdar 

texten. Syftet med denna uppsats är därför tudelat och består av att:  

1. kritiskt granska hur information om en ny finansiell produkt förhåller sig till bankens egna 

skrivriktlinjer.  

2. urskilja och beskriva de dominerande rösterna och de modelläsare som konstrueras via 

interpersonella strategier och av andra rekontextualiserade texter, diskurser och genrer.  

1.3 Teori  

Nedan beskrivs de teorier och begrepp som kommer vara utgångspunkter i undersökningen. Avsnittet 

innefattar en kort beskrivning av den systemisk-funktionella grammatiken, intertextualitet och 

rekontextualisering, röstbegreppet samt modelläsare.  

 

1.3.1 Systemisk-funktionell grammatik 

Den teoretiska ram jag kommer att hålla mig inom är den systemisk-funktionella grammatiken med 

grund i lingvisten Michael Hallidays teorier. Denna beskrivs teoretiskt i t.ex. Grammatik med 

betydelse (Holmberg & Karlsson 2006) och mer tillämpat i Funktionell Textanalys (Holmberg, 

Karlsson & Nord 2011) och Vägar genom texten (Hellspong & Ledin 1997) som jag kommer använda 

begrepp och förklaringsmodeller ur. Den systemisk-funktionella grammatiken utgår från språkets 

betydelse och funktion, snarare än form. Modellen tar oss utanför språket och hjälper oss att säga 

något om situationskontexten, talarna och verksamheten som berörs (Holmberg & Karlsson 2006).  

Den funktionella grammatiken utgår från att betydelse kan uttryckas och tolkas utifrån språkets tre 

metafunktioner: interpersonell, ideationell och textuell metafunktion. Det interpersonella handlar om 

hur relationer skapas mellan deltagare i kommunikationen, det ideationella visar hur det omtalade 

konstrueras och beskrivs, och det textuella visar vilka språkliga val vi gör för att uttrycka de tidigare 

metafunktionerna (Holmberg & Karlsson 2006). De interpersonella kategorierna som används i 

undersökningen beskrivs närmare i metodavsnittet.  

 

1.3.2 Intertextualitet och rekontextualisering 

Alla texter påverkas av tidigare texter och bär därmed spår av andras röster och historiska skeenden.  

Även kontexten den skapas i, och de normer som råder, formar texter. Dessa påståenden är grunden 

för förstå begreppet intertextualitet. Begreppet myntades på 1960-talet när Julia Kristeva introducerade 

Michail Bachtins texter för en bredare publik. Bachtin själv använde aldrig begreppet intertextualitet 

utan beskrev i stället språket som dialogiskt och fyllt av olika röster, vilket innebär att språk (och 

individer) existerar i förhållande till andra texter, människor och skeenden, och att vår existens 

definieras av vår relation till andra. Synsättet innebär även att alla texter är riktade är riktade till någon, 
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något som Bachtin benämner som adressivitet       n- Lester, Ledin & Rahm 2003). Röstbegreppet 

beskrivs ytterligare under 1.3.3.  

Johanna Ledin (2011:195) beskriver i sin artikel om adressivitet hur det påverkar texten och förutsätter 

en viss läsare: 

                                                                                                  

                                                                                                 

                                                                                               

                                                                                                 

textkompetens.  

Johanna Ledin (2011:196) skriver vidare att dessa riktade yttranden både skapar en dialog mellan 

skribent och läsare, men även mellan skribent och text:   

                                                                                                    

                                                                                                      

                                                                                                    

                                                                                                   

                                          .  

Genre och diskurs är begrepp som kommer användas genomgående i denna uppsats. Dessa termer kan 

definieras på flera olika sätt och är därför problematiska termer inom fältet för språkvetenskap. 

Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Enligt Fairclough (1992) är det ett sätt att se 

på språkanvändning som en slags social praktik, snarare än ett användande av språket hos en enskild 

person, eller ett sätt att reagera på vissa kontexter. Winther Jørgensen & Phillips menar att de sociala 

praktikerna såväl återknyter till som förändrar kunskap, identitet och sociala relationer, samtidigt som 

de formas av andra sociala praktiker och strukturer (2002). 

Holmberg, Karlsson & Nord skriver att ”inom diskursen är det också tydligt att vilka yttranden som 

helst inte är möjliga, relevanta eller giltiga” (2011:163). Till exempel blir det löjeväckande att låna in 

en reklamgenre från ett produktblad i ett språk som hör till en juridisk diskurs, som i det fiktiva 

         ” ärskilda bestämmelser för överförmyndarspärrad depå o                      ”   

I Per Ledins forskningsöversikt av genrebegreppet (1996:26-28) söker han avgränsa genrebegreppet 

och gör en grov sammanfattning i fyra punkter:  

 En genre kopplar texter till en återkommande social process där människor samhandlar 

genom texter.  

 En genre innefattar prototypföreställningar om textutformningen. 

 En genre är normalt namngiven och på så sätt språkligt och socialt kodifierad.  

 En genre är en tradition som tas i bruk i en situation, varför den förändras över tid.  

Jag komm                                   H                                   ”         är en 

social förankrad textsort som har fått sitt namn av sina användare och som är rotad i en viss 

verksamhet” (1997:24). Likväl som en genre kan variera och förändras över tid, så kan de även ha 

olika betydelsen inom olika meningsprovinser som till exempel hemmet, skolan och arbetslivet 

(Fairclough 1992).  

”      ! E          !               Molanders analys!” I                                               - 

genre som snarare brukar hänga ihop med kvällspress- och skvallerdiskursen än c-uppsatsskrivande. 

Att låna drag från andra instanser, eller att infoga hela delar av andra texter i en befintlig text gör att 

dessa rekontextualiseras. Det innebär att texter kan befinna sig i flera olika kontexter och därmed få 

olika innebörd. Genom att anknyta till olika diskurser och genrer, men även genom att anspela på eller 
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direkt citera andra fysiska texter rekontextualiseras dessa i den aktuella texten eller samtalet (     n- 

Lester, Ledin & Rahm 2003).  

Det faktum att alla texter och samtal återknyter eller på annat sätt baseras på andra existerande och 

kommande texter, genrer och diskurser, gör samhället genomsyrat av olika röster. 

 

1.3.3 Röstbegreppet 

Det dialogiska synsättet beskriver texter som en mötesplats för olika röster som kan vara mer eller 

mindre invävda i varandra. I ett samhälle i förändring blir det naturligt att texter blir mångstämmiga, 

och att olika genrer, röster och accenter blandas och bryts mot varandra (Ledin 1997).  

     n- Lester, Ledin & Rahm (2003) menar att texter kan tendera att bli mångröstade i ett 

senmodernt samhälle där auktoritetsförhållandena är oklara och där till exempel läkare, politiker, 

lärare med flera inte är självklara eller oomtvistade experter, vilket var fallet utan att vi behöver gå 

tillbaka alltför många decennier. Att olika accenter, genrer, stilar och röster bryts mot varandra i texter 

brukar uppfattas som kännetecknande för perioder av social förändring.  

Hellspong och Ledin menar att ingens röst är                    ”texter förutsätter, använder och ger 

upphov till olika accenter och tonlägen som till stor del formar våra sociala relationer och hållningar” 

(1997:183). Alla röster måste även ses i ljuset av de förändringar som sker i samhället i form av bland 

annat ökad kommersialisering – vilket påverkar bankerna i form av ökad konkurrens från nya aktörer; 

informalisering – vilket leder till ett mer personligt tilltal och mer vardagligt ordval; och 

individualisering där kunder ofta lockas med personliga rådgivare och förväntar sig individuellt satta 

villkor på till bland annat avgifter och räntor. 

 

1.3.4 Modelläsare 

Modelläsarbegreppet har sin grund i semiotikprofessorn Umberto Ecos forskning (1984), som utgår 

från att läsare finns inkodade i själva texten (Björkvall 2003:24). Modelläsare som 

undersökningsobjekt har bland annat analyserats i svensk forskning av Anders Björkvall (2003) i en 

studie av svenska reklamannonser, vilken delvis ligger till grund för denna uppsats. Björ      

                           ”                                         , en mer eller mindre komplett 

identitet som erbjuds i texten”  2003:7). Modelläsaren konstrueras genom de stilmässiga, språkliga 

och typografiska val som gjort i texten, men även genom att öppet eller underförstått referera till andra 

texter, och genom att förutsätta vissa kunskaperna och egenskaperna hos läsaren (Björkvall 2003:26). 

Modelläsaren är ingen faktiskt person, och ska inte blandas ihop med den faktiska mottagaren – den 

empiriska läsaren – av texten. 

Genom en funktionell textanalys kan vi dra en mängd slutsatser. Vi kan undersöka vilka roller som 

erbjuds läsaren, vilka som är aktiva i en text, vad som förutsätts att läsaren känner till eller 

solidariserar med och utifrån det identifiera en eller flera modelläsare, och resonera kring hur den 

empiriska läsaren läsaren måste förhålla sig till dessa.  
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1.4 Tidigare forskning 

Bankvärlden och dess texter  

Att bankers texter påverkas kraftigt av den kulturella samhällskontexten visas tydligt i Britt-Louise 

Gunnarssons (2001) jämförelse av en svensk och en brittisk bank. Till exempel var det en klar skillnad 

mellan det svenska och engelska materialet i hur man markerade avsändaren – alltså hur man 

omnämnde den egna banken med namn eller pronomen. I broschyrtexterna från Barclays Bank hittade 

hon en tydlig avsändare i 61 % av meningarna, däremot var motsvarande andel för texter från 

Handelsbanken enbart 2 %.  

Texterna skiljde sig även kraftigt åt på det sättet att det engelska materialet i trefaldigt större 

                                                                                           ”W      

offer you a range of mortgages at highly attractive rates, like the Barclays Fixed Rate Mortgages 

              ” (2001:12). Gunnarsson (2001:13) kopplar detta till kulturella skillnader som hon 

beskriver i form av maskulina och feminina kulturer  ”En maskulin kultur, som den engelska, innebär 

en stark uppskattning av tävling och kamp, medan en feminin kultur, som den svenska, innebär en 

stark uppskattning av jämställdhet, solidaritet, konfliktundvikande, förhandling       ”  

Claes Ohlsson (2007) undersöker i sin avhandling Folkets fonder hur texter spelat roll i hur 

pensionssparandet domesticerats. Detta genom att undersöka vilka strategier 

premiepensionsmyndigheten och t.ex. banker använder för att avdramatisera fondplaceringar och 

                                                     ”                                    ” 

(2007:4). Han använder den funktionella grammatikens analysverktyg med stor fokus på det 

dialogiska och intertexuella för att konstatera att bland annat informaliserat tilltal i stor utsträckning 

används som strategi, men även att strategierna skiljer sig åt mellan olika genrer.  

Ohlsson (2007:75) analyserar utifrån bland annat röst och intertextualitet, vilket han beskriver på 

följande vis: 

I undersökningen av hur olika deltagare i texterna kan komma till tals är analyser av intertextualitet 

och röst centrala verktyg. Ett huvudskäl till det är att dessa metodverktyg förutsätter att det finns en 

dynamik i förhållandet mellan avsändare och läsare och att texten inte kan ses som ett statiskt 

        …)                                                                                         )      

att beskriva och förstå de effekter en avsändare använder för att uppnå syften och legitimera budskap.  

 

Mångstämmighet i Apoteket  

Röstbegreppet har bland annat beskrivits av Per Ledin (1997) som applicerat delar av Faircloughs 

intertextuella analysmodell på en text om smärta, utgiven av Apoteket. Hans resultat presenteras i 

textsamspel och normsamspel, där textsamspel handlar om vem som har ordet i texten och hur detta 

presenteras, till exempel i form av citat, referat eller direkt anföring. Normsamspelet avser hur den 

som har ordet talar och vilka diskurser och genrer som aktualiseras med varje röst. I Apotekets texter 

växlar avsändarrösten mellan flera olika roller. Till exempel en medicinsk expert som undervisar om 

smärta, en inkännande vän som lyssnar och ger råd, och en säljande röst som vill sälja smärtstillande 

medel. Dessa olika röster, som Ledin identifierar som totalt fem stycken, gör att läsaren erbjuds flera 

olika läsarroller som hen måste förhålla sig till och ibland inta samtidigt.  
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Modelläsare i svensk reklam 

I Anders Björkvall avhandling Svensk reklam och dess modelläsare undersöks hur reklam utformats 

som vänder sig till olika målgrupper, och hur modelläsare konstrueras utifrån verktyg från den kritiska 

diskursanalysen och sociosemiotisk teori. Björkvall undersöker ideationell och interpersonell 

betydelse, samt rekontextualiseringar och bildernas komposition, och konstaterar stor skillnad i hur 

manliga och kvinnliga modelläsare konstrueras. Män förväntas i större utsträckning än kvinnor ha en 

aktiv livsstil och solidarisera med män och värdera manligt sällskap högre än kvinnligt. Den kvinnliga 

modelläsaren har i stället stort fokus på utseende och uppmuntras konsumera för att uppnå vissa 

eftersträvansvärda ideal. Min undersökning är inspirerad av Björkvalls metod och utgångspunkter. En 

stor skillnad är dock att min undersökning inte är en multimodal textanalys utan analyserar det skrivna 

ordet, snarare än att ansluta till ett vidgat textbegrepp. Jag har således lånat delar av analyskategorierna 

för att kunna göra kopplingen till modelläsare, i stället för att analysera bilder.  

2. Material 

Undersökningens materialet består av SEB:s egna skrivriktlinjer samt tre stycken texter som uppfyller 

olika syften i rådgivningsprocessen.  

2.1 Skrivriktlinjer 

Enligt SEB:s egna kommunikationsplattform ska banken ha samma röst i alla lägen, oavsett 

målgruppen och de kulturella skillnader som kan finnas. Man skriver även att riktlinjerna ska följas 

avsett vilket språk man uttrycker sig på. En del av riktlinjerna beskriver hur bankens närvaro ska 

presenteras i texterna. Intentionen är att banken ska ha en personlig relation till läsaren och att det 

tydligt ska framgå vad banken menar. Närvaron beskrivs på följande sätt: 

-Being human.  

-We say "we/our" and not "SEB/SEB's". We are also clear about how the matter will affect the client. 

SEB                                                                                           ”  ” 

           ” EB”  M                                                    ntas komma i uttryck genom 

                         ”  ”  M   skriver uttryckligen att man ska vara tydlig med hur något kommer 

påverka kunden, vilket även det skulle underlättas av ett direkt tilltal.  

En annan punkt är att banken ska ta ansvar för det som sägs, prioritera vad som ska sägas och inte 

linda in i obegripligt språk för att milda budskapet.  

-Taking responsibility 

We do not hide behind authoritarian wording in matters of a sensitive nature or if our reply is 

negative. 

Man eftersträvar även enkelhet i språket och att undvika bank-jargong och onödigt komplicerat ordval:  

-Simplicity 
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Being confident in our role as experts means we can express ourselves in a way that anyone can 

understand. We do not need to prove our knowledge by using jargon or over-complicated wording. 

Instead, we take the time to explain what we mean and are not afraid to use simpler language to 

express ourselves. We like to be brief and concise, but never so brief that our message doesn't get 

across. 

Slutligen vill man undvika gammalmodiga uttryck och auktoritärt bankspråk:  

-Contemporary 

We avoid old-fashioned expressions and the authoritarian tone of the banking world. 

De undersökningsmetoder jag valt för att se hur informationsmaterialet nedan förhåller sig till dessa 

skrivriktlinjer presenterar jag närmare under metod.  

2.2 Informationsmaterial  

I undersökningen har jag analyserat tre stycken olika texter som handlar om ISK. Samtliga är texter 

vars innehåll riktar sig till SEB:s kunder; jag har alltså valt att inte undersöka den interna 

kommunikationen vad det gäller produkten. Dessa tre texter vänder sig inte till någon specifik 

kundgrupp och vi kan alltså anta att det är en relativt genomsnittlig kund man försöker skriva för. 

 

2.2.1 ISK på webben 

En av de valda texterna i materialet är den information om ISK som finns på www.seb.se och kan ses 

av alla som besöker webbplatsen. Till skillnad från produktbladet och avtalet är det en mindre klar 

läsväg utstakad för läsaren eftersom textens olika delar ligger under olika flikar på seb.se. 

Informationen om produkten är presenterad så att man bläddrar mellan olika flikar för att se 

                                                                                                 ”V   

kan du ha på       ”  ”J                ”  ”               ”     ”F              ”  T            

sidor består av tabeller och kortfattade jämförelser av olika produkter. Om man räknar bort dessa 

består denna text av fyra sidor text, varav två består av en intervju om produkten med bankens expert 

Gunilla Nyström.  

 

2.2.2 Produktbladet 

Banken har ett tvåsidigt produktblad som anställda kan ta fram från intranätet för att ha som underlag i 

kundmöten eller skicka som information via mejl eller brev. Det ger allmän upplysning om produkten 

och dess fördelar vilket presenteras i löpande text och i punktlistor. Man skriver bland annat om hur 

man gör för att öppna kontot, hur schablonbeskattningen går till, vad för olika tillgångsslag man kan 

förvara, allmän information att tänka på, hur man gör i deklarationen och var man kan hitta mer 

information. I texten hänvisar man till flera andra delar av bankens verksamhet, till exempel 

internetbanken, telefonbanken, rådgivningssamtalet, fondsortimentet, private banking och 

kapitalrådgivning.  
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2.2.3 Avtalet 

Själva avtalet för produkten är totalt 27 sidor långt, och inleds med två sidor där ISK och dess 

egenskaper beskrivs mer i detalj men med liknande uppställning som i produktbladet. Därefter följer 

två sidor med kunduppgifter, kontonummer, information om t.ex. avimottagare, redovisning och 

särskilda villkor samt plats för påskrift. Därefter följer ytterligare 23 sidor med villkor, bankens ansvar 

och prisuppgifter. Enligt lag ska avtalet undertecknas av kunden för att sedan arkiveras. Kunden ska 

även få en kopia, även om det är mindre troligt att man läser igenom det eller får det beskrivet i helhet 

innan avtal ingås.  

3. Metod 

Min analysmetod består av flera olika steg. För att undersöka hur texterna förhåller sig till bankens 

egna skrivregler har jag använt några analysverktyg från den interpersonella metafunktionen: tilltal 

och omtal, samt språkhandlingar. Dessa beskrivs närmare under 3.1. Utifrån dessa har jag kunnat 

konstatera att det går att urskilja fyra stycken återkommande röster. Denna analys har jag sedan använt 

för att kunna säga något om hur de olika rösterna rekontextualiserar andra diskurser, genrer och texter, 

vilket beskrivs i 3.2. Slutligen använder jag detta för att beskriva rösternas modelläsare, se 3.3.  

3.1 Interpersonella analyskategorier 

För att undersöka hur texterna förhåller sig till bankens egna skrivriktlinjer kommer jag analysera dem 

utifrån de interpersonella kategorierna tilltal och omtal och språkhandlingar. Tilltal och omtal kommer 

visa hur bankens framställer sig själva och hur de tilltalar läsarna. Via språkhandlingar kommer jag se 

om det är tydligt vad läsaren uppmuntras att göra och om detta framställs som exempelvis tvingande, 

valfritt eller uppmuntrande. 

 

Tilltal och omtal  

Genom att undersöka hur texten tilltalar läsaren kan vi se vilken mottagarroll som konstrueras, och vi 

kan få ledtrådar om hur avsändaren ser på målgruppen. Till exempel skapar ett direkt du-tilltal en 

närmare relation till läsaren och stilen blir mindre formell. I Johanna Ledins artikel om adressivitet 

skriver hon bland annat att ”                              -tilltal kan göra                           

                                                                                                 

genom sin i vissa situationer utpekande funktion ” (2011: 201). 

Omtalet handlar om hur texten konstruerar det egna jaget. Ett exempel är att det kan vara svårt att 

                                      ”   ” – om det är folk i allmänhet, avsändaren, eller 

avsändaren och läsaren tillsammans (Hellspong & Ledin 2007). Genom att sammanställa hur många 

gånger olika omtal förekommer i de olika texterna drar jag slutsatser om huruvida banken själva syns i 

texterna, och hur de i så fall omtalar sig själv, och om de försöker solidarisera och skapa en närmare 

kontakt med läsaren. 
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Språkhandlingar 

Språket fyller alltid en funktion, och när vi gör ett yttrande utför vi en språkhandling som syftar att 

åstadkomma något. Till exempel kan vi charma, ifrågasätta, konstatera och klaga. De grundläggande 

språkhandlingarna kallar Hellspong och Ledin (1997) för allmänna språkhandlingar, till dessa räknas 

påståenden, frågor, uppmaningar, interjektioner och utrop.  

Utöver de allmänna språkhandlingarna finns de speciella språkhandlingarna. Dessa är mer 

situationsbundna och kan uttrycka en mängd olika saker. Man brukar skilja på positiva och negativa 

språkhandlingar. De positiva uttrycker ofta ett erbjudande eller visar uppskattning, medan de negativa 

till exempel beskriver vad någon inte får göra, eller syftar till att förolämpa, förminska eller såra 

mottagaren. T                      ”                   ?”                                              

på, utan en retorisk sådan som dessutom yttrats för att förolämpa och förminska. När en språkhandling 

uttrycker någon annat till funktion än till form, benämns det indirekt språkhandling.  

3.2 Rekontextualisering 

Genom att se vad som rekontextualiseras av de olika rösterna försöker jag närma mig vilken 

modelläsare som konstrueras. Analysen bygger på att undersöka vilka diskurser och genrer som finns 

närvarande i texterna. Då det finns få identifierbara inslag av uttryckliga spår från andra texter, som 

citat eller utdrag, blir det i stället en mer abstrakt analys som fokuserar på genre- och 

diskurskonventioner. Dessa identifierar jag bland annat utifrån ordval, mängden synonymer, fackspråk 

och andra utmärkande drag.  

Denna metod för att kartlägga rekontextualisering utgår från Anders Björkvalls avhandling som 

sammanfattar den med följ             ”V                                närvarande           ? V     

                              ? V                                                                

                                             ?”  2003 79) 

3.3 Modelläsare 

Modelläsaren är inte en målgrupp eller en specifik läsare utan konstrueras av de olika val som används 

i texten för att uttrycka betydelse (Björkvall 2003). En text som är tydligt flerröstad borde med andra 

ord konstruera flera olika modelläsare än en text som är mer homogen. Genom att titta på varje rösts 

tilltal och omtal, modalitet och språkhandlingar, samt vad som rekontextualiserats, resonerar jag kring 

modelläsare och vilken sådan vardera röst adresserar. Detta för att sammanfatta vad modelläsaren har 

för relation till banken, och vilka förkunskaper det presupponeras att hen har.  

4. Analys/Resultat 

Jag inleder detta avsnitt med en översikt av hur de fyra identifierade rösterna beskriver 

schablonskatten och hur den räknas ut (förutom i fallet med den säljande rösten som inte närmare 

beskriver detta). Därefter presenterar jag i avsnitt 4.1 de valda analysmetoderna, samt resonerar kring 
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rekontextualiseringar, och sedan beskriver jag modelläsaren. I 4.2 presenteras hur de olika rösterna 

blandas i de tre texterna. Alla kursiveringar i citat är infogade av mig för att förtydliga. 

 

De fyra rösterna: 

Den säljande rösten 

Du betalar en låg schablonskatt en gång om året i stället för att behöva skatta och deklarera varje 

affär. 

Den rådgivande rösten 

Schablonskatten räknas fram i två steg. I steg ett multiplicerar vi kapitalunderlaget* på kontot med 

statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret. Då får vi fram en schablonintäkt. I steg två 

beskattas schablonintäkten med 30 procent i inkomst av kapital.  

Den juridiska rösten 

Därefter multipliceras kapitalunderlaget med statslåneräntan vid utgången av november året för 

beskattningsåret. 

Den på detta sätt framräknade schablonskatten ska redovisas i deklarationen i inkomstslaget kapital. 

Det innebär att skatten på den uträknade schablonintäkten blir 30 procent, oavsett vilken avkastning 

du har fått på dina investeringar på Investeringssparkontot under året.  

Myndighetens röst 

Kapitalunderlaget multipliceras med en räntefaktor beräknad som statslåneräntan den 30 november 

året före beskattningsåret. Detta resulterar i en schablonintäkt som ska tas upp till beskattning med 30 

procent i inkomstslaget kapital oavsett om värdet på investeringssparkontot ökar eller minskar. 

4.1 Analys av de fyra olika rösterna 

4.1.1 Den säljande rösten 

Interpersonell analys 

Omtal och tilltal 

Den säljande rösten har ett personligt tilltal                              ” u kan köpa och sälja dina 

                             ”  B                                     ”  ”  Man försöker skapa 

närhet till läsaren genom tilltalet och genom att visa hur banken kan vara till nytta med konstruktioner 

    “                                             ”     ”                              ”   

Du           I                                                                                   . 

Kontot passar dig                                                                                 – du 

                           du vill helt enkelt      du                                        

I                                                                         E                           

beskattas. 

Säljaren använder sig uteslutande av du-tilltal och meningarna inleds i de flesta av fa         ”  ” 

som subjekt. Att                   ”   ”                   I                       ”  ”      

                                                                                ”G        e översikt 

                  ”     ”E                                    ”   
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Språkhandlingar  

Säljaren kommer med en stor mängd erbjudanden och uppmaningar. En frekvent språkhandling är 

erbjudanden som uttrycks med konstruktioner så som ”      ”  ”      ”     ”           ”  Den 

frekventa användningen av kan visar även att det finns en modalitet i erbjudandet. 

 Du kan förvara de flesta typer av fonder och värdepapper. På seb.se/isk kan du läsa mera om 

vilket sparande du kan ha på kontot.  

 Du kan köpa och sälja dina värdepapper på Internetbanken.  

 Du får ränta på pengar som du har på kontot.  

 

Rekontextualisering 

Den säljande rösten har tydliga drag från reklamens vokabulär. Ordvalet påminner i mångt och mycket 

                   M                                                                  ”      ” och 

            ”    ”  ”     ”  ”           ”          ”        ”  Läsaren erbjuds ”               ”      

“            ”                  ”                 ”                                                      

är hög, eller i alla fall högre. Övriga typiska drag för reklamgenre är bilden (se nedan) som ska tolkas 

metaforisk. 

M    EB   I                                   överblick                                            

                                                                                                     . 

 

 

Alla produktblad har samma utformning med en bild i ovankant som sträcker sig över hela sidans 

bredd. Produktbladet för ISK har en bild föreställande ett barn i (gissningsvis) förskoleåldern, som är 

klädd i hängselbyxor och randig, något bylsig tröja. Bilden är beskuren så vi enbart ser barnets kropp 

från midjan till halsen. I vardera hand håller hen en planta i en svart planteringskruka. I bakgrunden 

finns växter men dessa i är i ofokus. Endast en gång nämns att ISK skulle vara lämpligt för just 

sparande till barn; rimligen är det något annat man vill åt än den uppenbara kopplingen 

“            ”                ill exempel frihet, gemenskap eller tillväxt, vilket kan tolkas dubbelt då 

vi dels ser ett barn som kommer växa upp, dels plantor som kommer sättas i jorden och växa.  

I texten nämns inget om varför man borde spara eller fördelarna med olika sorters sparande (t.ex. 

pension, buffert, långsiktigt). Texten är med andra ord en del av en bakomliggande sparandediskurs 

och förutsätter att kunden redan har de kunskaper och intresse som krävs för produkten. 
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Modelläsare 

Modelläsaren är någon som är positivt inställd till ett sparande och i någon mån redan har ett sådant. 

Hen förväntas även solidarisera med en önskan om att betala en låg skatt. Man förväntas inte ha en 

större kunskap om ekonomiska spörsmål, men antas vara positivt inställd till banken; i alla fall har 

modelläsaren en personlig och informaliserad relation till banken med tanke det personliga tilltalet och 

                  ”  ”.  

Rösten förutsätter att läsaren har en rådgivare och att kunden har ett sparande sedan tidigare, eftersom 

texten bland annat handlar om att överblicka ett pågående sparande, snarare än att börja spara. Samma 

                        “     ”                                                                       

Införskaffandet av ISK har alltså föregåtts av ett tidigare sparande och förutsätter således en 

konsument som är medveten om värdepapper och vilka alternativ som finns.  

4.1.2 Den rådgivande rösten 

Interpersonell analys 

Omtal och tilltal 

Rådgivaren växlar mellan att tilltala kunden            ”  ”                                     ”   ” 

   /   /                                                ”  ”                                         

säljaren.                                                              ”V ”     ” EB”      

fokuserar mer på egenskaper som produkten har och uttrycker sig i flera fall enbart med hjälp av 

nominalfraser i stället för fullständiga satser. Detta sker dock ofta i punktlistor och båda varianterna 

förekommer, till exempel ”I         gssparkontot är kostnad      ”     ”I     preliminärskatt på 

         ”  Exempel på typiska sätt att uttrycka sig är dessa:  

                           I                                                         . 

                                                                              . 

  I                                                              ). 

 

Språkhandlingar  

Rösten kommer med påståenden, konstateranden och beskrivningar, och säger till läsaren vad ”    

   ” göra. Man ömsom uppmuntras, ömsom uppmanas att göra olika saker.  

                                                       ska                                        

                               I                    . Man                                         . 

Den rådgivande rösten uppmanar dock                                                          ”   ” 

man vara uppmärksam på till exempel utveckling av fonder och att dessa är i linje med 

rekommenderad avkastning. 

 

Rekontextualisering 

I texten finns en större mängd ord som anknyter till främst en ekonomisk och rådgivande diskurs. Man 

                         ” ikvida medel”, ”               ”     ”avkastning”               

bestämme           ”    lesta typer av värdepapper som handlas på reglerad marknad eller 

handelsplattform (MTF) till exempel svenska aktier, börshandlade certifikat och strukturerade 
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placeringar.” Direkt anföring till andra röster                               ”                      

inlåsta.”                           on skulle kunna påstå att de faktiskt är inlåsta.  

 

Modelläsare 

Den rådgivarende rösten konstruerar en modelläsare som har en större kunskap om ekonomi än 

säljarens modelläsare. Det finns bitvis ett personligt tilltal vilket talar för en nära relation till banken, 

men det är enbart så länge det handlar om att uppnå positiva fördelar som vi ser det personliga tilltalet. 

Detta försvinner när man talar om begränsningar eller eventuella nackdelar. På texterna på seb.se 

omnämns värdepappersaffärerna som något som redan skett                      ”                    

   …”                                                                .  

 

4.1.3 Den juridiska rösten 

Interpersonell analys 

Omtal och tilltal 

Den juridiska rösten använder väsentligt färre pronomen än både säljaren och rådgivaren. Här blir det 

än tydligare att det är produkten som är i fokus och inte längre kunden. När man talar om eller med 

kunden före            ”  ”  ”   ”  ”      ”  ”     ”     det mer opersonliga ”        ”  På 

flera ställen undviks det personliga tilltalet och i stället blir texten mer informerande med 

                   ”                        ” i stället     ”               ”   

 EB         ”      ”  ” i”      ” EB”  M                                    mängden 

passivkonstruktioner och bruk av grammatiska metaforer, som i exemplet nedan: 

För detaljerade regler om förvärv, förvaring, överföring av Investeringstillgångar och 

Kontofrämmande tillgångar hänvisas till avtal om investeringssparkonto och lagen om 

investeringssparkonto. 

              ”   ”     ”    ”         i stället     ”  ”     ”    ”                      ”        

         ”     ”                          ”     använder även infinitiv och passiver vilket får agenten 

               M                                                       ”  ”                     

jobbiga eller krångliga saker.  

Kapitalunderlaget multipliceras                                                     30          

                                                                         tas                          30 

                                                     I                                          

B                                                                 . 

 

Språkhandlingar 

Texten består till stor del av påståenden och reglerar och beskriver vad man får göra, men framförallt 

vad man inte får göra. Några stycken avslutas med uppmaningar – snarare än erbjudanden – att läsa 

mer. Detta skiljer sig från övriga stycken där läsaren inbjuds till att hitta information på olika ställen, 

här är det i stället en något mer auktoritär uppmaning i imperativ  ”       ”. Man kan dock även se det 

som en strategi att skapa en dialogisk relation genom att ge en direkt uppmaning och därmed försöka 

återknyta till läsaren och dess relation till banken genom att dra in hen i texten igen på ett mer direkt 

sätt. 
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I                                                                           I                     

                                                                                     

schablonbeskattning. 

I avtalet består alla rubriker av frågor, och då sådana som en kund rimligen skulle kunna ha. Det kan 

man tolka som att SEB försöker anta rösten av läsaren och att det är en strategi att skapa närhet. Man 

kan tolka detta som är banken är väl medveten om hur den juridiska rösten uppfattas och därför aktivt 

försöker minska distansen till kunden.  

 

Rekontextualisering 

Den juridiska rösten beskriver ett flertal av kontots restriktioner och möjliga negativa konsekvenser 

och är en del av en reglerande diskurs som sätter ramar för finansiella produkter. Informationen 

kommer från den bakomliggande lagen som hörs i första hand och bankens egna riktlinjer i andra 

hand. Många specialiserade uttryck förekommer såsom ”finansiella instrument”, ”kontanta medel” och 

“               tillgångar”.  

 

Modelläsare 

R                                                                              ”                         

                        ”  G                ”    ”                                                        

förväntas känna till vad det innebär. Man inl                             I         “   

                          ”                                                                               

                                                                                        ”           

    ”  som i exemplet nedan.  

                                                                                         30          

                                                                                            

kapitalunderlaget. 

Modelläsare har stor kunskap om ekonomi och finansiella instrument, och är van vid att läsa 

avancerade texter. Det finns en mängd specifika termer, komplicerade meningar och långa och många 

          I                          ”                             ”      vidare kommentar och 

förutsätter därmed att kunden vet vad detta innebär och vad icke-konventionellt beskattad depå skulle 

innebära. I dessa avsnitt finns många specialiserade fackuttryck som inte förklaras närmare, såsom 

”                  ”  ”             ”     ”                 ”  I och med att tilltalet växlar mellan 

många olika varianter är det svårare att tolka modelläsarens relation till banken, men i första hand är 

det inte någon som ska ha en nära relation till banken, utan någon som ska undervisas och varnas för 

vad man inte får eller bör göra.  

 

4.1.4 Myndighetsrösten 

Interpersonell analys 

Omtal och tilltal 

Till skillnad från de tre tidigare beskrivna rösterna så tillhör denna röst inte själva banken. I stället 

antar rösten en roll som utomstående part som kommer medla mellan banken och kunden. 

M                                ”  ”  ”  ”       ” EB”                                             
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sådana som är utanför bankens egen verksamhet, såsom Riksgälden och Finansinspektionen. Om 

kundförhållandet beskrivs så talar man framförallt om ”kunden” och ”banken”. I och med det verkar 

rösten komma från Finansinspektionen och Riksgälden som beskriver insättningsgarantin och 

investerarskyddet i exemplet nedan.  

Myndighetsrösten, som framförallt syns i avtalet, inleder där me                     ” ellan 

kontoinnahavaren, nedan kallad kunden, och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), nedan kallad 

banken, träffas avtal om investeringssparkonto, enligt nedan angivna villkor samt enligt vid varje tid 

gällande(…) ”  ”      ”         övervägande                  ”        ” när man talar om 

innehavaren av värdepapper. På vissa ställen i avtalet finns avsnitt tagna direkt från information och 

avtal som avser andra produkter, i ett fåtal av des         ”  -tilltal. F       ”      ”     

                                  ”          ”     ” EB”  

De kontanta medlen på kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av 

Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett 

belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar 

från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Här ser man tydliga drag av en myndighetsröst som informerar om insättningsgaranti. Rösten har 

växlat från bankens till att vara någon annan, en typ av ekonomisk/juridisk expert. Att man skriver att 

”V                                  ” i stället         ”                ”                           är något 

som kommer hända just kunden, till skillnad från de direkta fördelar kunden kommer få av produkten. 

Genom att göra texten mer abstrakt fjärmar den läsaren från tankar på att det (att banken går i konkurs) 

faktiskt skulle kunna ske.  

Här skulle banken kunna markera textsamspelet och visa att det handlar om en direkt anföring från 

Finansinspektionen eller Riksgälden med citattecken eller i en metatext.  

 

Språkhandlingar  

Rösten konstaterar, reglerar, sätter gränser, förbjuder och varnar. I informationen som inleder avtalet 

består alla rubriker av frågor. Man försöker därmed skapa en möjlig dialog med hjälp av frågorna. 

Enbart ett mycket litet antal garderande eller förmildrande ord i form av modalisering förekommer. 

                                                              2                 I                      

                                                          I                                           

                       I                                                                             

                                                                                                   

                       . 

 

Rekontextualisering 

I texten finns direkta citat från Skatteverket som inte markeras som citat i texten. Detta upptäckte jag 

av en slump när jag sökte information om produkten hos Skatteverket; det kan med andra ord finnas 

flera som gått mig förbi. Myndighetsspråket syns i form av passiver och långa meningar. Man hittar 

även ord som Svarta listan råder en att undvika, som                ” tgå ”  Ordvalet anknyter till en 

invecklad ekonomisk diskurs som avhandlar ”kontanta      ”     ”finansiella instrument”. Många 

avsnitt i avtalet rekontextualiseras då de är hämtade från andra avtal rörande produkter i banken, då 

ISK är ett ihopbyggt ”     ”              flera separata produkter i bankens sortiment för att fungera 

som en sammanhållen produkt.  
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Modelläsare 

När myndighetsrösten hörs finns princip inget personligt tilltal; detta är inte banken som talar till en 

kund, och modelläsaren är inte heller i första hand någon som vill läsa på och lära sig lite om avtal 

eller få tips om hur man ska hantera sitt konto. I stället förutsätts stora kunskaper om juridisk diskurs 

och avtal. Det dialogiska synsättet menar att alla texter förutsätter en deltagande läsare. I fallet med 

den invecklade juridiska texten så är det dialogiska inom en juridisk friskrivningsdiskurs snarare än 

den mellan försäljare och kund.  

4.2 Hur rösterna blandas 

I texterna finns fyra olika röster som blandas. Nedan beskrivs hur dessa röstskiften sker i texterna.  

Produktblad 

I produktbladet hör vi framförallt den säljande rösten, huvudsakligen på den inledande sidan. 

Inledningsvis benämner man            ” EB”         skriver    ” EB   I                    ”  

men därefter utesluta    ”  ”     ”    ”            På baksidan däremot blandas den säljande rösten 

med den rådgivande, den juridiska och myndigheten och konstruerar således flera stycken 

modelläsare.  

Anledningen till att rösterna blandas tycks vara att texten avhandlar flera olika teman, och att 

strategierna för att uttrycka dessa är att förändra den bakomliggande rösten. I början på produktbladets 

andra sida försvinner den säljande röstens personliga tilltal och språket blir mindre personligt och 

röstens tycks inte längre vara bankens egen, utan snarare höra till själva produkten och dess 

egenskaper. Rösten är nu rådgivande och i stället för ”pengar” omnämns ”likvida medel”, 

”kontobehållning” och ”kontanta medel”. I en punktlista beskrivs investeringssparkontots egenskaper. 

Dessa regleras inte av banken, utan här ser vi spår i texten från den lag som reglerar ISK och rösten 

har lämnat över till myndigheten. 

Efter punktlistan med fakta om investeringssparkonto är det personliga tilltalet tillbaka och det följer 

två avsnitt om hur schablonbeskattningen fungerar och vad man kan förvara på ett ISK. När SEB 

beskriver hur de räknar fram beskattningen (vilket förenklar för kunden) benämner de sig själva som 

”  ”       är potentiellt negativa konsekvenser beskrivs skapar man distans till läsaren, och det krävs 

att denne kan göra en stor mängd inferenser för att tolka vad som menas, i kontrast till hur de positiva 

egenskaperna beskrivs.  

På produktbladets andra sida gör man ingen ansats att popularisera eller förklara fackuttryck. I stället 

använder man sig av synonymer som läsarens förväntas förstå är samma sak. Till exempel skriver man 

                “               ”      på baksidan om såväl ”             ”  ”              ”, 

”               ”  ”               ”  ”          ”     ”investeringstillgångar”.  

 

Texten på seb.se 

Liksom produktbladet inleds texten på www.seb.se med bankens personliga röst med tydlig 

reklamkaraktär. Till exempel ska                     ”                   ”       sidan inleds med 

ett stycke om vad ISK är för något, och ett stycke om hur man öppnar kontot. Därefter följer samma 
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text om Insättningsgaranti och investerarskyddet som fanns i produktbladet, och som är tagen direkt 

från Skatteverket.  

Via direkt anföring lämnar bankens röst ifrån sig ordet. Genom att använda sig av intervjugenren och 

besvara frågor om ISK via bankens expert Gunilla Nyström, blandas den rådgivande rösten med den 

juridiska. Hon blandar ekonomiska termer med vissa vardagliga och populariserade uttryck såsom 

”          ”                                                        

                                G                ”               ”                                

juridiska och rådgivande rösten. Man lånar snarare hennes namn och kunskap för att skapa en 

personlig relation och vilja göra informationen mer förståelig, men i vissa fall är texten den samma 

som på andra ställen. Skillnaden är att den här fungerar som svar på en fiktivt ställd fråga, och att 

                       ”  ”       ”   ”   

 

Avtalet  

I avtalet dominerar myndighetsrösten men blandas till viss del med den juridiska rösten och den 

rådgivande. Framförallt avhandlas begränsningar och vem som har olika skyldigheter att utföra vissa 

saker. Första sidorna i avtalet blir en slags övergång för kunden från rådgivning till avtalet och ett 

språk som inte tillhör det vardagliga språket, utan snarare en expertröst.  

5. Sammanfattning och diskussion 

Fyra röster och fyra modelläsare 

Analysen visar att bankens framträder med fyra stycken röster som på olika sätt anknyter till en mängd 

andra texter, genrer och diskurser. Genom olika sätt att tilltala läsare på olika sätt och uttrycka diverse 

språkhandlingar skapas ett flertal olika modelläsare som läsaren måste förhålla sig till.  

I texterna blandas de olika rösterna och de går ofta omlott om varandra. Till exempel är direkt du-

tilltal vanligare när kunden erbjuds fördelar, men grammatiska metaforer och passivkonstruktioner 

används i större utsträckning när det handlar om vad kunden inte får göra eller vad som skulle kunna 

innebära negativa konsekvenser.  

På SEB.se, som är öppet för såväl kunder som icke-kunder, förekommer en mer undervisande ton med 

erbjudanden och en överlag mer inbjudande ton. Produktbladet vänder sig mer till den insatte och 

intresserade potentiella kunden, och har i större utsträckning än de andra två texterna drag från 

reklamdiskurser. I avtalet dominerar en röst med tydlig myndighetskaraktär som anknyter till en 

juridisk friskrivningsdiskurs och tycks vara gjord av experter för experter. 

I jämförelse med Ledins undersökning sätter banken på vissa ställen citattecken vid allmänna ord, där i 

stället                                             “                                                   ” 

och därmed försöka skapa en relation med läsaren. Ledin skriver: “                         

cittattecken ser jag som en mottagaranpassning. Genom att reservera sig mot det medicinska 

fackspråket visar Apot                                                       ”        997 7 )  I SEB:s 

texter är det i stället det kända som inte passar in, snarare än att det juridiska skulle vara något 



20 

 

avvikande. Man förväntar sig på många ställen att läsaren ska ha expertkunskaper och i stället ha lite 

överseende med det vardagliga språket. 

 

Informalisering av olika diskurser 

Genom att visa solidaritet med läsaren och till exempel förklara saker, positionerar man sig mot en 

viss grupp. Då detta i ganska stor utsträckning saknas i texten kan man anta att SEB förutsätter att 

sparandet redan är domesticerat, i alla fall inom den grupp som produkten främst vänder sig till. 

Tillhör du inte den gruppen, då har du möjligtvis för lite pengar och/eller kunskap för att vara 

intressant för banken.  

De olika diskurser som texten rekontextualiserar har alla kommit olika långt i den språkliga 

förändringsprocessen. Man skulle kunna anta att den säljande, reklamdiskursen och delvis även den 

rådgivande privatekonomiska diskursen befinner sig på annat ställe vad det gäller ökad informalisering 

och intimisering än den juridiska.  

 

Bankens skrivriktlinjer 

Bankens egna skrivriktlinjer uttrycker att det ska finnas ett personligt tilltal, en tydlig avsändare och 

att man inte ska dölja sig bakom komplicerade ord för att låta auktoritär eller dölja vad kunden 

förväntas göra. Detta uppnås delvis, främst i den säljande och rådgivande rösten, men framförallt när 

det gäller positiva ämnen. Texterna innehåller en mängd synonymer, framför allt den juridiska rösten 

och myndighetsrösten, vilket går stick i stäv med bankens egna riktlinjer om enkelhet och att 

invecklade termer bör undvikas. 

I och med att dessa texter vänder sig till en bred kundgrupp snarare än en viss sorts sparare kan de 

olika rösterna vara en strategi för att så många som möjligt ska känna att texten berör dem. Här skulle 

man i så fall behöva forskning om hur en sådan positionering går till och hur man får en text att vända 

sig till en så bred grupp som möjligt, utan att utesluta någon. Risken med röstblandningen och de olika 

nivåerna av formalitet och avancerade termer kan i stället bli att ingen läsare känner sig korrekt 

tilltalad. Då texterna består av genreblandningar blir det naturligt med röstbyten, vilket dock gör att 

texterna inte fungerar i enlighet med skrivriktlinjerna. 

Det är möjligt att det är svårt att förhålla sig till skrivriktlinjerna eftersom de är framtagna för en 

internationell norm. Gunnarssons forskning visade ju en klar skillnad mellan svenska och brittiska 

banktexter, där de svenska meningarna i broschyrtexterna hade en tydlig avsändare i 2 procent av 

fallen, när motsvarande för brittiska banker var 61 procent. Man skulle alltså kunna anta att 

skrivriktlinjerna är framtagna för ett språk med andra sätt att uttrycka artighet och engagemang, och att 

det inte är möjligt att följa rekommendationerna genomgående i svenska texter utan att det låter 

underligt.  

Banken tycks alltså göra sig egen tolkning av när det är lämpligt att använda ett personligt tilltal och 

inte. Frågan är om man då använder sig av och gör en tolkning av bankens skrivriktlinjer, och att 

texterna faktiskt har ett personligt tilltal i stor utsträckning, jämfört med hur texter som rör 

bankvärlden formulerats historiskt. Eller om det är så att man inte använder sig av skrivriktlinjerna 

alls, och om det i så fall är ett problem. Sammanfattningsvis finns det brister i hur texterna förhåller 

sig till de internationella skrivriktlinjerna, däremot besvarar inte denna undersökning frågan om hur 

detta faktiskt påverkar textens läsbarhet och hur kunden uppfattar texten och dess syften. 
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6. Metod- och materialreflektion 

Som ibland är fallet med språkvetenskaplig metod kan det tyckas godtyckligt vilka analyskategorier 

som används och hur objektiv analysen då blir. Jag hade självklart kunnat analysera rösterna utifrån 

andra variabler, till exempel tror jag det hade varit väldigt givande att titta på processer i texten för att 

se hur de olika rösterna förutsätter en agerande aktör eller en mer statisk syn på de olika modelläsarna. 

Det hade även varit intressant att arbeta mer etnografiskt vid produktionen av texterna för att kunna 

kartlägga hur de olika instanserna har inverkan på textens slutresultat.  

En nackdel är att jag inte har undersökt om de faktiska läsarna upplever några problem med texterna, 

och jag har inte heller gjort någon jämförelse med andra texter. Skulle texterna kanske rentutav 

uppfattas som mindre professionella om de hade konsekvent du-tilltal? En jämförande studie om 

huruvida flerstämmigheten är mer markant i dessa texter än de som hör till exempelvis kapitalspar, 

som funnits längre i banken, hade troligtvis kunnat ge intressanta resultat. Man kan dock säga något 

om hur texterna återspeglar bankens egna skrivriktlinjer om hur man önskar uttrycka sig. Däremot är 

det svårare att konstatera huruvida texterna är svårlästa eller dåligt mottagaranpassade.   

En stor fördel med de interpersonella analyskategorier som jag använt är att de är högst tillämpbara ute 

i arbetslivet. De är konkreta verktyg som visar på tydliga skillnader i en och samma text, och som 

dessutom relativt enkelt går att förstå och koppla till bankens egen verksamhet. Jag ser därför 

uppsatsen som en god övning inför ett kommande yrkesliv där de akademiska kunskaperna bör kunna 

”översättas” till något användbart och konkret i många situationer.  

Att analysera rekontextualiseringar handlar ju till stor del om vad jag som individ kan identifiera för 

något och vad min språkkänsla säger mig. Detta påverkas självklart av mina erfarenheter och mina 

konnotationer gentemot texterna utifrån att vara relativt ung kvinna som är född och uppvuxen i 

Stockholm, och som har erfarenheter i form av att ha studerat på universitetetsnivå och att ha arbetat 

inom banksektorn. Även om jag tycker mig ha viss distans till bankens språk, så är det möjligt att jag 

            ”        ”                                                                               

med en analys gjord av någon som inte arbetat med just dessa frågor.   

Jag hoppas att mitt blygsamma bidrag till forskningen om skrivande inom bank kommer kunna leda 

till en fortsatt diskussion om hur man kan jobba med att förhålla sig till skrivriktlinjer. Arbetet med 

uppsatsen har varit en ögonöppnare för mig själv och kommer troligen göra mig till en mer medvetet 

skribent, vilken jag är tacksam för. Jag har uppskattat att få kombinera mitt intresse för ekonomi och 

språkvetenskap, samt det metaperspektiv jag fått på skrivprocessen; jag underskattar inte det lärorika – 

och något ironiska – i att undersöka intertextualitet i texter som handlar om en produkt som är en 

rekontextualisering av en lag i syfte att skriva en c-uppsats som rekontextualiserar en uppsatsgenre och 

universitetsexaminerande diskurs.  
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