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Förord 

Ett stort tack vill jag rikta till Umut Kanyilmaz, Simon Lagerström, Esi Turkson och Hanna 

Knutsson som tillsammans har bidragit med värdefulla synpunkter när det gäller förändringar 

som förhoppningsvis bidragit till det bättre i denna uppsats.  

Jag vill rikta ett tack till Maria Dahlin som på intressant sätt tillämpat modellen konstruktiv, 

argumentativ respons i sin handledning och i sitt lärande under min studietid vid lärosätet 

Södertörns högskola.  

Ett stort tack vill jag även rikta till undervisande lärare, doktorander och lektorer vid lärosätet 

Södertörns högskola. Tillsammans har de, genom undervisning och kunskaper inom ämnet 

retorik, bidragit med mycket bra och värdefulla infallsvinklar inom det retoriska 

vetenskapliga forskningsfältet. 

 

Om du som läsare vill föra en dialog om denna uppsats eller vill ha hjälp 

med fortsatt forskning inom detta ämne, är du välkommen att kontakta mig 

på mail marcus@kramamig.nu eller telefon 073-723 68 59. 

 

// Marcus Arvesjö  
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Abstract 

This essay discusses how insurance companies inform policyholders regarding home 

insurance. What level of support do insurance companies offer policyholders in order to 

supply them with enough knowledge to make an informed decision? Is information regarding 

insurance communicated in simple terms, or is it riddled with industry specific terminology? 

The essays focus is important to examine from a social context; Swedish social process does 

not select an insurer for an individual who neglects to choose one for their home insurance. 

Sweden's welfare system does otherwise provide a helping hand for a lack of decision with 

regard to preschool and school choice.  
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1 Inledning 

Det svenska folkhemmet med en välfärdsmodell med vård, skola och omsorg kan ses som en 

framgångssaga för gemene person som ser på Sverige. Med ett trygghetssystem där alla har en 

solidarisk tanke till sina medmänniskor och bidrar efter förmåga, kan Sverige ses som ett 

samhälle där det finns grundläggande trygghet för alla.  

 

Inom denna välfärdsmodell får du ett grundläggande skydd i form av att samhället väljer för 

dig i de fall du själv inte aktivt väljer i olika val, som exempelvis barnomsorg1, förskola2 och 

premiepension3. Genom detta skydd hamnar du inte mellan två stolar i olika situationer och 

har därmed ett grundläggande skydd i den samhällsservice som finns i Sverige. 

 

I vissa fall finns dock inte detta grundläggande skydd, som exempelvis när det gäller 

hemförsäkringar. Funderingar som uppmärksammat mig sedan många år är vad som händer 

för den som inte har en (tillräckligt fullgod) försäkring för hemmet. Funderingarna har 

uppmärksammats vid flertal gånger, från bland annat erfarenheter som fackligt förtroendevald 

försäkringsrådgivare och som utbildad försäkringsrådgivare vid Försäkringsekonomiska 

Institutet i Stockholm. 

   Den lösning som just nu gäller i Sverige är att den som inte har en giltig hemförsäkring i 

samband med grundläggande skadehändelser i hemmet (som brand och vattenskador) får bära 

en ekonomisk kostnad som kan vara förödande för den oförsäkrade och som förmodligen är 

högre än vad premieinbetalningar för en hemförsäkring skulle vara. Kostnader från samhällets 

sida, primärt kommunen där den oförsäkrade är folkbokförd, för att vara behjälplig för 

exempelvis tillfälligt boende skulle även uppstå, vilket innebär att skattebetalare behöver 

finansiera oförsäkrades faktiska kostnader i stället för försäkringsbolags kollektiv för 

försäkringsformen hemförsäkring.   

 

Mot bakgrund av de lösningar som finns (och inte finns) inom den svenska välfärdsmodellen, 

kan jag se en retorisk analys av informationsmaterial om hemförsäkringen och med 

utgångspunkt i mottagaranpassning som mycket intressant. Detta för att se om 

försäkringsbolags information ger tillräckligt stöd för dig att ta ställning om hemförsäkringens 

                                                           
1 http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/val-av-grundskola-1.210176 
2 http://www.skolverket.se/skolformer/forskola/sa-fungerar-forskolan-1.196227 
3 http://secure.pensionsmyndigheten.se/Premiepension.html 
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vara eller icke vara för dig som försäkringstagare, vilket beskrivs närmare i forskningsfrågan 

(se avsnitt 1.1). En intressant aspekt är även om den mottagaranpassade 

försäkringsbroschyren vänder sig till gemene person eller om försäkringsbolag, genom sitt 

symboliska kapital, kan prioritera vissa målgrupper framför andra målgrupper. 

 

1.1 Forskningsfråga 

Jag avser undersöka hur försäkringsbolag synliggör och framställer hemförsäkringens roll för 

försäkringstagaren och vilka som inkluderas av försäkringsbolagens kommunikation till 

potentiella kunder, för att på så sätt kunna besvara följande övergripande forskningsfråga: Ger 

försäkringsbolagens information stöd för individens val att ta ställning till att ha en försäkring 

och kan individen gå till handling baserat på grunderna? I metodkapitlet preciseras denna 

övergripande forskningsfråga i form av konkret frågeställning. 

   Forskningsfrågan är viktig för samhället, eftersom det finns enskilda individer som hamnar 

mellan stolarna i den svenska välfärdsmodellen och det kan ligga ett ansvar hos samhället 

(stat och kommun) och aktörer (försäkringsbolag och hyresvärdar) att informera om att det 

inte finns ett komplett försäkringsskydd vid alla händelser som kan uppstå i 

vardagssituationer samt om försäkringsbolag kan exkludera vissa målgrupper genom sin 

mottagaranpassade försäkringsbroschyr.  

 

1.2 Avgränsning 

Det finns en mängd försäkringsformer i Sverige inom både liv- och sakförsäkringsområdet 

och som erbjuds av flera olika försäkringsgivare. Vissa försäkringsformer, som ålderspension, 

är lagstadgade och administreras helt av stat eller av stat utsedd instans och andra 

försäkringsformer, som privat sjukförsäkring, är frivilliga och administreras av privata 

försäkringsgivare.  

   I denna uppsats har jag valt att bara undersöka försäkringsformen hemförsäkring som är en 

individuell, frivillig försäkring som täcker försäkringstagare och de som är mantalsskrivna på 

försäkringstagares folkbokföringsadress. 

   Jag har valt att fokusera på det skrivna ordet i min undersöknings valda artefakter, då jag 

kan se det skrivna ordet som tillräcklig information som kan ge stöd för individen att ta 

ställning till att ha en försäkring. Den multimodala betydelsen kan vara relevant för ett 

ställningstagande för individen och kommer att tas i beaktande i min uppsats undersökning.  

   Även om jag kan finna det intressant, utifrån en samhällskontext, att se hur försäkringsbolag 
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informerar om vad som händer om försäkringstagaren väljer att inte ha en hemförsäkring, så 

är detta en fråga som ligger utanför ramen av min uppsats. Detta för att den infallsvinkeln kan 

vara av ideologisk karaktär och aspekt som inte försäkringsbolagen behöver beakta, i enlighet 

med nuvarande lagstiftning som råder i Sverige. Jag kommer dock att ha denna infallsvinkel i 

denna uppsats, även om den inte har någon större betydelse när det gäller besvarande av 

forskningsfrågan. 

 

1.3 Definitioner och centrala begrepp 

Jag vill här ge min definition om relevanta, centrala begrepp, så att du som läsare kan få 

relevant förförståelse i samband med fortsatt läsning.  

   När det gäller ”försäkringsbolag” så är den juridiska benämningen ”försäkringsgivare”. Jag 

har valt att använda den vardagliga benämningen ”försäkringsbolag” fortsättningsvis, då 

denna kan ha en mer lättbegripligt förståelse hos gemene person samt att den juridiska 

definitionen (”försäkringsgivare”) kan associeras till att det finns ett existerande 

försäkringsavtal mellan försäkringens parter samt att forskningsfrågan har dem som i dag ej 

har någon existerande försäkring i åtanke.  

   Med ”försäkringstagare” syftar jag på ”potentiell försäkringstagare”, då en befintlig 

försäkringstagare antas ha erhållit (tillräckligt) stöd av försäkringsbolag och/eller andra i sitt 

val för att ha en försäkring och gått till handling på de grunder som getts.   

   I de fall jag använder mig av ”gemene person” syftar jag på ”vem som helst” och inte på 

någon specifik person eller grupp. När ”målgrupp” syftas detta på försäkringsbolagens 

definierade målgrupp(er) och tänkbara sådana.  

   I samband med formuleringar som belyser försäkringsbolags information och om denna 

information ger tillräckligt med stöd för försäkringstagaren att ta ställning om hemförsäkring 

och ger grund för att gå till handling, avses om försäkringstagaren kan gå till handling att 

teckna hemförsäkring hos berört försäkringsbolag i första hand och hos vilket 

försäkringsbolag som helst i andra hand.  

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Min uppsats har jag lagt upp på följande sätt: först går jag igenom tidigare forskning som har 

betydelse för min uppsats och för att besvara min forskningsfråga. Därefter tar jag upp några 

teorier som ligger till grund för min metod och analys. När jag gjort min analys diskuterar jag 

mina slutsatser och försöker se hur försäkringsbolag kan ge tillräckligt med stöd till 
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försäkringstagaren, så att försäkringstagaren kan gå till handling baserat på informationen 

som ges av försäkringsbolagen. I diskussionskapitlet har jag valt att ta upp flera aspekter och 

infallsvinklar, utifrån en samhällsaspekt, när det rör försäkringsbolags roll i kombination med 

andra aktörer och intressenter i samhället för att belysa hemförsäkringens roll för 

försäkringstagaren och för samhället. Genom att diskutera hemförsäkringens roll och 

betydelse för försäkringstagaren och för samhället, kan forskningsfrågan och besvarande av 

denna sättas in i en större samhällskontext som på sikt kan påverka försäkringsbolagens 

framtida kommunikation och information, utifrån vad som den svenska lagstiftningen och 

olika aktörer och intressenter (som fackförbund och hyresvärdar) kan samverka och 

interagera.      

 

2 Tidigare forskning 

Mot bakgrund av min övergripande forskningsfråga som presenterats i avsnitt 1.1 ser jag 

kommunikation och information som viktiga forskningsområden för min uppsats. Nedan vill 

jag ge några viktiga bidrag inom tidigare forskning som behandlar kommunikation och 

information, vilka tillsammans har relevans för min uppsats. Den forskning som presenteras 

belyser marknadsföring och kommunikation utifrån ett samhällsperspektiv och ur ett 

försäkringsbolags syn, vilket kan ses som viktigt för att forskningsfrågan ligger på en 

övergripande samhällsnivå.  

 

2.1 ”Forskning om marknadsföring i försäkringsbranschen” 

I artikeln Forskning om marknadsföring i försäkringsbranschen, skriven av ekon mag Mikael 

Gidhagen och ekon dr Carl G Thunman vid företagsekonomiska institutionen på Uppsala 

universitet och som publicerats i tidskriften NFT år 1998, behandlas ämnet marknadsföringen 

av försäkringar till potentiella försäkringstagare.  

   Artikeln tar upp flera olika aspekter som kan vara relevanta för att kunna en del för att ge 

svar på forskningsfrågan. Relevanta aspekter är relationsmarknadsföring som bygger på 

marketing mix (och de fyra P:na; pris, produkt, plats och promotion) och beskriver bland 

annat en amerikansk undersökning där drygt hälften hellre ville ha en långsiktig relation än 

det lägsta priset. Artikeln presenterar en slutsats från en studie vid Uppsala universitet som 

visar att den låga intensiteten av kontakttillfällen kan medföra att det uppstår ett ömsesidigt 

misstroende mellan försäkringsbolag och försäkringstagare - där försäkringstagaren har en 

potential att vinna på bedrägligt beteende och där försäkringstagaren misstror 
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skaderegleringen som utförs av försäkringsbolagen. En åtgärd som presenteras i samband med 

detta är att låta kundansvarige ta hand om skaderegleringen. 

 

Denna artikel kan jag se som viktig för försäkringsbolag och i kommunikationen med 

försäkringstagare. Detta för att det kan vara viktigt för försäkringsbolag att ha en kontinuerlig 

dialog och relation med försäkringstagare, både med befintliga som potentiella.  

 

2.2 ”Informationsplikten – en konsekvensanalys” 

I magisteruppsatsen Informationsplikten – en konsekvensanalys, skriven år 2005 av Marie 

Bengtsson vid Linköpings universitet, behandlar ämnet informationsplikten som finns ålagda 

försäkringsbolagen. Informationsplikt innebär att information ska lämnas innan försäkring 

tecknas, även benämnd förköpsinformation. Med informationsplikten så kan det uppstå 

problem om vad som är viktig information och om dess oväntade och väsentliga 

begränsningar i samband med förhandsinformationen till potentiell försäkringstagare.       

   Magisteruppsatsen behandlar bland annat definitioner och tolkningar som finns, beroende 

på vem den försäkrade är och vilken situation som den försäkrade befinner sig i och brister i 

samband med informationsplikten kan leda till att försäkringsbolaget inte kan åberopa 

villkoret.  

  

Denna magisteruppsats ser jag som intressant för min uppsats och i en jämförelse mellan mina 

resultat och jämförelser mellan försäkringsbolags informationsmaterial, eftersom 

magisteruppsatsen behandlar definitioner och begrepp av väsentlig karaktär för både 

försäkringsbolag och försäkringstagare och att det behöver kommuniceras på sådant sätt som 

gör att det är lättbegripligt för försäkringstagaren, utan att behöva göra avkall på 

försäkringens innehåll eller krav som finns uppsatta av olika aktörer och intressenter som 

finns i samhället.  

 

2.3 Hemförsäkring, informationsplikt och Internet 

Maria Körner har avlagt magisteruppsatsen Hemförsäkring, informationsplikt och Internet år 

2002 vid Göteborgs universitet. I magisteruppsatsen undersöker Körner hur 

försäkringsbolagen informerar konsumenter i samband med tecknande av försäkring på 

Internet. Hon har undersökt nio försäkringsbolag som verkar i Sverige och som erbjuder 

försäkringsformen hemförsäkring på Internet.  Hon konstaterar att ”försäkringsbolagen 
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uppfyller de flesta av de kriterier som numera gäller i KOV:s riktlinjer… (och) endast ett 

försäkringsbolag i undersökningen uppfyllde skyldigheten att ge en påminnelse att 

konsumenten ska läsa igenom försäkringsbrevet” och drar slutsatsen att ”försäkringsbolagen 

generellt nästan uppfyller kraven som ställs i KOV:s riktlinjer, men bolagen når inte ändra 

fram” (Körner 2002, s 37-38). KOV är förkortning på Konsumentverket.  

 

Denna uppsats ser jag som intressant för min undersökning på så sätt att försäkringsbolag kan 

informera och kommunicera med försäkringstagaren genom olika kanaler (som annonsering i 

tidningar och TV, information på Internet och tryckta informationsfoldrar) och på ett sätt som 

antingen förenklar eller försvårar för försäkringstagaren att kunna gå till handling baserat på 

det stöd som försäkringsbolagen ger.  

 

3 Teori 

Nedan presenterar jag de teorier som jag har använt för att kunna tolka materialet och 

förklarar resultatet utifrån en större ekonomisk kontext och samhällskontext.  

 

3.1 Den retoriska situationen 

Lloyd F. Bitzer presenterar i sin artikel Den retoriska situationen (Bitzer 1968) teorin om 

retorisk situation, som innebär att det finns ett problem som kan lösas med ordet som verktyg 

och att det finns en retorisk publik och retoriska villkor som tillsammans skapar den retoriska 

situationen.  

   Det retoriska problemet (exigence) innebär att det uppstådda problemet som finns måste 

lösas med ordet som verktyg, den retoriska publiken (audience) att det finns en publik som 

vill ha (eller skapa) förändring och de retoriska villkoren (constraints) att det finns 

omständigheter som påverkar problemet i sig och publiken som vill (eller kan) förändra.   

Omständigheter som kan finnas är att det finns problem runtomkring som påverkar på något 

sätt; som att lagar och förordningar som begränsar möjligheterna för att nå ut med sitt tal och 

att talaren kommer till en publik som har en annan grundläggande värdering än vad talaren 

kan förvänta sig att den besitter4. 

   Bitzers teori om den retoriska situationen har mött motstånd från bland annat professor 

                                                           
4 Till begränsningar räknas också till exempel teknisk utrustning, väder och andra oförutsedda 

händelser som ligger utanför talarens kontroll. 
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Richard Vatz som i artikeln The Myth of the Rhetorical Situation5 menade på att den retoriska 

situationen inte var påträngande på så sätt att det fanns ett problem som kan lösas med ordet 

som verktyg, utan att problemet uppstod först när retorn (en som talar) uppmärksammade om 

att problemet fanns.  

   Magnus Ullén beskriver den retoriska situationen i sin essä Den retoriska situationen – 

Jimmie Åkessons sommartal om Anders Behring Breviks 2083 (Fischer, Mehrens & Viklund 

2014). Ullén använder sig av en annan terminologi om den retoriska situationen än vad 

tidigare översättningar av Bitzer gör. Ullén använder begreppen tvingande omständigheter för 

exigence och tvingande begränsningar i stället för constraints (Fischer, Mehrens & Viklund 

2014, s 200).   

   

För denna uppsats ser jag Magnus Ulléns terminologi för den retoriska situationen som mest 

lämplig att använda, eftersom jag anser att de speglar Bitzers teori väl. Jag väljer även att inte 

beakta problematisering som görs av Bitzers teori av Vatz, då jag ser Bitzers teori och 

definitioner som bäst beskrivet med utgångspunkt av en större samhällskontext som kan 

finnas.  

 

3.2 Att uttrycka sig klart och tydligt på ett anpassat sätt 

Det kan vara en självklarhet att man ska anpassa sitt språk och ordval för den publik som en 

vänder sig till, för att kunna göra sig förstådd och nå ut med sitt budskap och det gäller för en 

att kunna beakta olika infallsvinklar för att kunna se effekten av ens intention blir likalydande 

eller likvärdigt. Detta är också en central tanke inom retoriken.  

Marcus Tullius Cicero presenterade tre olika perspektiv (Cicero, Om talaren 2, s 178-216) för 

att lyckas med ett tal; delectare (att behaga sin publik), docere (att undervisa sin publik) och 

movere (att beröra sin publik). För att försäkringsbolag ska kunna ge tillräckligt med stöd för 

en försäkringstagare att ta ställning om hemförsäkringens vara eller icke vara för 

försäkringstagaren, behöver försäkringsbolag informera (undervisa) om fördelar med en 

hemförsäkring och belysa vad som kan hända om försäkringstagare inte har en hemförsäkring 

överhuvudtaget (genom beröring). Ciceros perspektiv kring docere och movere är därför 

nödvändiga i min uppsats.  

   Perspicuitas och aptum är två viktiga delar inom elocútio som tillsammans kan ses som att 

                                                           
5 http://www.public.iastate.edu/~drrussel/www548/vatz.pdf 



14(42)  
 
 

”uttrycka sig klart och tydligt på ett anpassat sätt”. Dessa två delar inom elocútio kan 

tillsammans med inventio vara viktiga för den som vill förändra en syn hos publiken. Inom 

inventio kan en använda sig av analysering genom topos för att finna olika argument som är 

anpassade för den aktuella publiken. Perspicuitas innebär att det gäller att använda sig av ord 

som en kan förvänta sig att publiken kan förstå och aptum innebär att det gäller att uttrycka 

sig passande (Kjeldsen 2008, s 207).  

   För den som talar eller producerar informationsmaterial är topos6 och nämnda delar inom 

elocútio viktiga (Cicero, Om Talaren 3, s 19-222) och båda är en del av partesmodellen. 

Partesmodellen går i korthet ut på att en behöver finna argument och uttrycka dessa på ett 

sådant sätt att argumenten kan nå fram till publiken på ett sådant sätt att publiken kan 

påverkas i en sådan riktning som talaren önskar7.   

   Även vilka ordval som används har betydelse för budskapet uppfattas och teoretikern 

Kenneth Burke beskriver ordvalets betydelse i sin bok Language as symbolic action: essays 

on life, literature, and method. Kenneth Burke presenterar teorin om att det finns olika slags 

glasögon att se allt utifrån. Kenneth Burke beskriver sin teori terministic screen på så sätt att 

om en byter ”skärm” eller glasögon så kan en finna flera olika vägar och infallsvinklar för att 

finna en lösning och sätt att beskriva någonting. Denna teori (”terministic screen”) har fyra 

grunder som är poetik, logik, retorik och etik, som tillsammans behandlar vårt språks 

symboliska karaktär. De fyra nämnda grunderna behandlar mer ingående om grammatisk 

dimension, användande av språk och de sätt vi använder oss av det när vi kommunicerar med 

andra (Burke 1966, s 28). Teorin kan tillämpas på så sätt att man kan (och behöver) använda 

sig av olika infallsvinklar genom denna ”skärm” och glasögon för att ”oavsett vilka termer 

som vi använder, måste de utgöra en nödvändig sida av skärmen” (Burke 1966, s 50). Teorin 

ger en bra grund att ge en möjligheter att se flera olika perspektiv av ett informationsmaterial 

som producerats och om de ordval som finns i informationsmaterialet kan uppfattas på samma 

eller likvärdigt sätt som den intention som den som producerar informationsmaterialet önskar.     

   Om exempelvis försäkringsbolag, utifrån ett symboliskt kapital (som jag beskriver närmare i 

avsnitt 3.4), vill höja sitt sociala kapital gäller det att använda ett vardagligt språk i 

informationsmaterialet och vill försäkringsbolag höja sitt kulturella kapital gäller det att 

använda ett fackterminologiskt språk i informationsmaterialet. Detta för att kunna ha ett 

anpassat perspektiv utifrån tänkt förförståelse och doxa hos definierad målgrupp. 

                                                           
6 Maria Wolrath Söderberg ger en utförlig översikt och diskussion om topos i Topos som 

meningsskapare (2012) 
7 Denna partesmodell har sett ut olika ut genom retorikens historia.  
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De olika perspektiven och ordet som verktyg påverkas även av filosofen Aristoteles teorier 

om ethos. Aristoteles teorier om ethos bygger på att karaktären påverkar så att talet kan 

framföras på ett sätt att talaren framstås som trovärdig (Aristoteles 1.2.4-7) och tillsammans 

kan det bidra till att effekten av ett informationsmaterial kan tas emot på olika sätt eller bidrar 

till att mottagaren inte tar del av informationsmaterialet överhuvudtaget.  

   Aristoteles teori kan kategoriseras i tre olika delar, fronesis, arete och eunoia (Kjeldsen 

2008, s 128, Aristoteles 1.1.13 och Aristoteles 1.2.7), som beskriver förtroende utifrån en 

handlingsklokhet, dygd/duglighet och välvilja.  

 

För den som vill skapa en relation som bygger på förtroende kan det vara viktigt att använda 

sig av ord som är förståeliga för publiken och på ett sätt som passar i kommunikationen som 

äger rum. En förtroendeingivande relation kan gälla även för försäkringsbolag där det kan 

finnas en fackterminologi som ibland kan vara svårbegriplig för gemene person som inte 

använder försäkringsbranschens språkbruk till vardags. Denna fackterminologi kan uppfattas 

som juridisk och intetsägande, då det kan finnas fler undantag än huvudregler. Det kan finnas 

omständigheter, som lagar och förordningar, som gör att försäkringsbranschen behöver 

använda sig av ord som kan uppfattas som svårbegripliga, men det går att förklara dessa ord 

på ett sådant sätt och i sammanhang som gör att försäkringstagaren kan förstå dessa utifrån 

den kontext som finns och utifrån den situation som försäkringstagaren befinner sig i just för 

stunden.   

  

3.3 Texten i sammanhanget  

Hur ett informationsmaterial är presenterat kan vara viktigt för försäkringstagaren för att 

kunna ta ställning om behovet av en hemförsäkring. Försäkringsbolaget behöver därför beakta 

hur de olika textelementen i informationsbroschyren är presenterade. Olika texter kan också 

ha olika hierarkier och ju mer framskjutet ett textelement är, desto viktigare är det (Björkvall 

2009, s 100) och kan rangordnas genom storlek, typsnittsvariation, färg, fokus, 

förgrund/överlappning och kulturella symboler (Björkvall 2009, s 101).  

   Anders Björkvall menar att ”kompositionen innefattar… hur framskjutna element är i 

relation till andra, och hur de kan förenas och separeras utifrån olika semiotiska principer för 

att skapa sammanhållande, meningsfulla texter” (Björkvall 2009, s 85). Enligt Björkvalls teori 

om multimodalitet innebär det att ”ju högre upp ett element är placerat, desto mer ´idealiserat´ 

eller ´generellt´ kan dess informationsvärde vara” (Björkvall 2009, s 87). Björkvall menar 
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också att det finns en dimension som är djupt rotad i västerländska kulturer som innebär att 

det som finns till vänster i en multimodal text är given för läsaren och att den nya 

informationen presenteras till höger och att en logotyp därför kan ligga till vänster (Björkvall 

2009, s 88). Det som finns presenterat i centrum av ett material kan ses som någonting 

centralt, där omgivande element kretsar till och är beroende till (Björkvall 2009, s 89).  

   Detta kan ha betydelse för den som producerar informationsmaterial till exempelvis 

försäkringstagare så att denne kan få tillräckligt med stöd för att ta ställning om behovet av 

hemförsäkring.  

    

3.4 Betydelsen av förtroendekapital 

För att förstå de undersökta texterna i ett större sammanhang har jag valt att använda 

sociologen Pierre Bourdieus teori som behandlar det symboliska kapitalet, vilket kan delas 

upp i ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital (Bourdieu 1999, s 16 ff).  

   Det ekonomiska kapitalet utgår från vilka ekonomiska tillgångar och kunskaper om 

ekonomin som en har. Det kulturella kapitalet utgår från hur en kan agera i och har kunskaper 

om ”det fina rummet” (som kan ses som den akademiska sfären). Det sociala kapitalet utgår 

från vad en kan definiera som ”social kompetens” och hur en kan agera i kontakten med andra 

människor i olika (verbala som icke-verbala) kommunikativa situationer. De olika kapitalen 

kan ha olika mycket betydelser i olika sammanhang och ett högt kapital kan bidra till 

framgångar, genom en position som gynnar en i samhället. 

   De olika kapitalen kan användas i olika fält av en som agent (aktör som handlar). Fälten kan 

vara någon form av social sammanslutning, bransch, företag eller gruppering. Bourdieu menar 

att ett fält ”definieras bland annat genom att en bestämmer vilka insatser och intressen som är 

specifika för fältet, som endast kan uppfattas av den som formats för att träda in i fältet” 

(Bourdieu 1992, s 42).   

   Att kunna kommunicera det som passar, så kallat aptum, är viktigt för den som vill stärka 

sitt symboliska kapital som en helhet och inte minst sitt sociala kapital. Detta går att göra 

genom att göra vad en kan för att ha en hög trovärdighet. Om trovärdighet skriver Rolf 

Hedquist i rapporten Trovärdighet – en förutsättning för förtroende (Hedquist 2002) att 

kommunikationsförmågan är väsentlig för trovärdigheten, att ”kravet på tydlighet är vanligt i 

rekommendationer för hur man ska kommunicera” och att det är ”väsentligt att kunna uttrycka 

sig på olika vis beroende på vilken målgrupp man har för att framstå som trovärdig” 
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(Hedquist 2002, s 50). Några förutsättningar som kan vara viktiga att beakta för bland annat 

försäkringsbolag i sitt arbete att framställa informationstexter och distributionen av dessa. 

Det symboliska kapitalet kan stärkas på många olika sätt för den som vill ha ett högt 

symboliskt kapital. Genom framställning av information kan detta målgruppsanpassas på ett 

sådant sätt att det sociala kapitalet stärks på så sätt att försäkringsbolagen kan visa på att de 

befinner sig där det händer i samhället just för stunden, vilket kan vara viktigt för exempelvis 

försäkringsbolag. Eftersom ett försäkringsbolag kan ha ett starkt kulturellt kapital (som 

förtroende i försäkringsbranschen), samtidigt som det har ett svagare ekonomiskt kapital (som 

dålig soliditet för företaget, som kan medföra stor risk för konkurs för företaget etc.), gäller 

det att försäkringsbolaget har ett samlat symboliskt kapital som kan medföra att 

försäkringsbolags trovärdighet är högt för försäkringstagare. Med ett symboliskt kapital (en 

samlad bedömning) kan försäkringsbolagen göra vad de kan för att få försäkringstagaren att 

bedöma försäkringsbolagens trovärdighet som hög. Försäkringsbolagen anpassar sin text 

utifrån målgruppsanalys och tvingande omständighet i syfte att bland annat skapa trovärdighet 

för verksamheten hos försäkringstagaren.  

 

4 Metod 

För att besvara min forskningsfråga har jag analyserat materialet vad gäller både innehåll och 

språkdräkt. Detta genom att jag, mot bakgrund av Anders Björkvalls teorier om 

multimodalitet om textelementets hierkier (Björkvall 2009, s 100) och förgrund/överlappning 

och storlek (Björkvall 2009, s 101), analyserar genom avstamp i om vad en får veta om 

hemförsäkringen och hur det förmedlas språkligt (det vill säga hur mottagaranpassningen är 

gjord på en språklig nivå). Om multimodal tillämpning i min analys kan läsas vidare senare i 

kapitel 4.  

  

Min metod bygger på att jag ser hur försäkringsbolagen uttrycker sig på ett sätt som kan ses 

som klart och tydligt, i enlighet med Ciceros perspektiv och teorier om delectare (att behaga 

sin publik), docere (att undervisa sin publik) och movere (att beröra sin publik). Detta gör jag 

genom att se över hur texterna i informationsmaterial som försäkringsbolag använder sig i 

kommunikation med försäkringstagare är utformade i primärt det skrivna ordet, hur dessa 

uttrycks och förklaras samt i en större kontext och sekundärt i förhållande till en multimodal 

kontext.  
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   När jag granskar försäkringsbolagens informationsmaterial granskar jag om det finns vissa 

ord som kan ses som nyckelord och om dessa ord kan ses som ”vanliga ord”, det vill säga 

vanligt förekommande i åtminstone svensk dagspress, eller ord som bygger på en 

fackterminologi och om dessa sätts i ett sammanhang, där försäkringstagaren kan ha en 

förståelse för dessa. Som stöd för bedömningen har jag använt Språkbanken8 (som är 

Göteborgs universitets forskningsenhet för språkteknologi) som ett verktyg i fall där det kan 

vara tveksamt om vilken kategori som nyckelordet ska placeras i. Ordens betydelse kan ha 

betydelse för försäkringsbolagens benägenhet att kommunicera och informera med gemene 

person och om denna benägenhet kan vara mottagaranpassat utifrån Ciceros perspektiv och 

teorier samt utifrån Pierre Bourdieus teorier om det symboliska kapitalet (Bourdieu 1999, s 16 

ff).  

 

Tillvägagångssättet ska kunna ge svar på följande frågor: vilka ord som används (”vanliga 

ord” vs. ”fackterminologiska ord”, varav förklarande och icke-förklarande), hur text och bild 

samverkar med varandra genom textens multimodalitet, om individen fått tillräckligt med 

information av informationsmaterialet om vad det innebär att ha en hemförsäkring (oavsett 

vilket försäkringsbolag som individen väljer) och om informationen kan ses som stöd för 

individen att gå till handling baserat på grunderna (och kan säga ja eller nej till en 

hemförsäkring).  

 

En analys för multimodala texter kan genomföras på olika sätt utifrån möjliga läsvägar. 

Anders Björkvall menar att ”genom att analysera visuell framskjutenhet kan det till och med 

vara möjligt att identifiera en önskad läsväg” (Björkvall 2009, s 104). I min undersökning 

ämnar jag se vad som presenteras med större text (som rubriker), hur färgerna är beaktade i 

informationsbroschyren och hur texterna är överlappade gentemot varandra.     

   Typsnittsvariationen och kulturella symboler väljer jag bort därför att typsnittsvariationen 

ser jag som mindre viktig för att kunna besvara min forskningsfråga samt att valda 

försäkringsbolag har sitt säte i Sverige och vänder sig till målgrupper som befinner sig i 

Sverige (då hemförsäkringen bara omfattar det hem i Sverige där målgrupperna varaktigt 

befinner sig). 

 

Genom min metod där jag analyserar textens innehåll och dess språkdräkt och ser dess 

                                                           
8 http://spraakbanken.gu.se/ 
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multimodalitet kan jag även se hur dessa två delar kan kopplas till en social kontext. Den 

sociala kontexten kan vara viktig för att se hur försäkringsbolag informerar om vad som 

omfattas i hemförsäkringen och information om vad försäkringstagaren kan tänka på vid ett 

icke-val av hemförsäkring, baserat på vad samhället kan erbjuda vid ett icke-val. Samhällets 

betydelse för hemförsäkringens roll för försäkringstagaren är viktigt att beakta och därför 

tillämpar jag även en kritisk diskursanalys som Norman Fairclough företräder (Fairclough 

1993, s 136). Denna kritiska diskursanalys består av texten i sig, en diskursiv praktik och 

social praktik. Analysen går ut på att en analyserar hur textens grammatik är uppbyggd för att 

därefter se hur den diskursiva praktiken ser ut och hur texten produceras, distribueras och 

konsumeras. En social praktik sätter texten i ett större sammanhang där samhället är 

inkluderad och beaktas.  

   För försäkringsinformation är Faircloughs diskursanalys tillämplig för att se orden i 

informationen är av karaktären ”vardaglig” eller ”fackmannamässig” och hur de används i 

informationsbroschyren i förhållande till en kontext (det vill säga om det är förståeligt med 

samtliga valda ord eller inte för försäkringstagaren) och om orden och informationsmaterialet 

ger försäkringstagaren stöd för att kunna ta ställning för att ta ställning om hemförsäkring 

behövs för försäkringstagaren. 

 

5 Material  

För att undersöka denna uppsats forskningsfråga kommer jag att tillämpa en kvalitativ analys 

av ett urval av informationstexter från två av de största försäkringsbolagen av 

hemförsäkringar som finns på den svenska marknaden och som är medlemmar av Svensk 

Försäkring. 

 

De två försäkringsbolagen som jag ämnar undersöka i mitt kvalitativa urval är Folksam 

Ömsesidig Försäkring AB (som framöver benämns Folksam) och Trygg-Hansa 

Försäkringsbolag AB (som framöver benämns Trygg-Hansa) som båda erbjuder 

försäkringsformen hemförsäkringar och har likvärdiga organisationsstrukturer (med ett 

huvudkontor och lokala kontor runt om i landet som ingår i samma juridiska person som 

huvudkontoret).  Båda de valda försäkringsbolagen är bland de fem största försäkringsbolagen 
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i Sverige, enligt statistik (som tagits fram av Svensk Försäkring9) över premieinbetalningar till 

skadeförsäkringar som försäkringsformen hemförsäkring ingår och har tillsammans cirka 32 

% av marknaden10 mätt i premieinbetalningar. 

   Materialet som jag erhållit från valda försäkringsbolag skiljer sig åt sinsemellan och därmed 

kan det bli svårt att kunna ha enhetlig referens gällande försäkringsbolagens 

informationsmaterial. I samband med analys av respektive artefakt beskriver jag mer ingående 

hur jag refererar till aktuellt artefakt.  

   Folksam har två olika informationsfoldrar som täcker olika skadehändelser för olika 

egendomar. Hemförsäkring täcker lös egendom, som huset (lägenhet, villa etc.), och 

Bostadsrättsförsäkring täcker fast egendom, som trädgårdsmarken, och här kan en ha 

Jordabalken11 som utgångspunkt om vad som definieras som fast respektive lös egendom. 

Eftersom jag, i min forskningsfråga, gjort avgränsning så att det är hemförsäkring som ska 

undersökas, så väljer jag att bara undersöka Folksams informationsfolder som berör 

hemförsäkring och försäkringsvillkor som gäller från 2014-01-01. Den valda 

informationsfoldern är i A5 och kan vikas upp till tre A4-sidor med information på både fram- 

och baksida. Informationsfoldern innehåller flera olika färger (grönt, blått/turkost och rosa) 

med trolig intention från Folksams sida om att belysa om vad som ingår i de olika 

paketlösningarna inom försäkringsformen hemförsäkring (som benämns bas, mellan och stor). 

Trygg-Hansa har en informationsfolder i storleken A5 och som består av 100 sidor (inklusive 

fram- och baksida). Denna informationsfolder gäller för hemförsäkring avseende alla slags 

boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, villa och fritidshus). Informationsfoldern har inga bilder 

(förutom logotypen på fram- och baksidan) och har genomgående svart och grått som 

textfärger på vit bakgrund. Viss information i Trygg-Hansas informationsfolder återges i 

tabellform och beskriver vad försäkringen täcker respektive inte täcker och annat som kan 

jämföras (som åldersavdrag för olika saker eller situationer).  

 

Dessa två informationsfoldrar, som är av skriftlig och tryckt karaktär, är sådana foldrar som 

valda försäkringsbolag använder sig av i sin kommunikation med försäkringstagare och kan 

användas som ett stöd och underlag i samband med beslutsfattande för försäkringstagare att 

                                                           
9 http://www.svenskforsakring.se/Huvudmeny/Fakta--

Statistik/Fakta/Undersidor/Forsakringsforetagen/ 
10 http://www.svenskforsakring.se/Huvudmeny/Fakta--

Statistik/Fakta/Undersidor/Forsakringsforetagen/ 
11 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-

1970994_sfs-1970-994/ 
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välja om denne vill teckna hemförsäkringslösning hos aktuellt försäkringsbolag.  Båda 

informationsfoldrarna kan beställas av respektive försäkringsbolag av gemene person, bland 

annat av mig som försäkringstagare, då jag beställt nämnda informationsmaterial från 

försäkringsbolagen.  

   Mot bakgrund av att jag erhållit vad som kan ses som olika material när det gäller omfång 

och funktion, kan det uppstå problem när jag ska göra en jämförbar analys. Tänkbara problem 

som kan bidra till en ojämförbar analys kan vara försäkringsbolags syfte med informationen 

och det multimodala intrycket som informationsfoldrarna kan ge. De tänkbara problemen 

hade kunnat elimineras på så sätt att jag tagit en andra kontakt med försäkringsbolagen för att 

be om kompletterande informationsfoldrar för att få en mer jämförbar analys. Då den erhållna 

informationen från försäkringsbolagen är sådan information som används vid en första 

kontakt med försäkringstagare, har jag valt att använda mig av den information som erhållits 

vid den första kontakten. Denna information kan återspegla försäkringsbolagens intention att 

ge (eller att inte ge) tillräckligt med stöd för försäkringstagaren att ta ställning om behovet av 

hemförsäkring och om att kunna gå till handling.  

 

Ett alternativt sätt att arbeta med undersökningen hade varit att inte göra någon begräsning, 

utan välja samtliga försäkringsbolag som står under Finansinspektionens insyn alternativt de 

fem största försäkringsbolagen inom skadeförsäkringsområdet och att granska all extern 

information från försäkringsbolagen kring försäkringsformen hemförsäkring och tillämpa på 

olika teorier. Detta hade i sig blivit ett väldigt stort arbete som jag anser inte ryms inom ramen 

för en uppsats på kandidatnivå. En avgränsning till två av de fem största bolagen var därför 

nödvändig.  

 

6 Analys 

I detta kapitel analyserar jag de valda informationsbroschyrerna som jag valt och som 

presenterats i kapitel 5 och med utgångspunkt från metod som jag presenterat i kapitel 4. När 

jag gör min analys gör jag enligt följande: först ser jag över vilket helhetsintryck som jag får 

genom att kolla i broschyren utifrån ett översiktligt perspektiv. Sedan granskar jag vad jag kan 

få om och när jag väljer hemförsäkring hos försäkringsbolaget, för att därefter granska ord 

som förekommer och analyserar om de är vanligt förekommande eller av fackterminologisk 

karaktär. På grundval av det som jag kommer fram till så analyserar jag detta och sätter detta i 

relation till de teorier som jag presenterat i kapitel 3.  
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Informationsbroschyrerna från valda försäkringsbolag kan vända sig till en retorisk publik, då 

en kan förvänta sig att den som beställer informationsbroschyren är benägen att inhämta 

information för att kunna ta ställning om hemförsäkringens roll för den enskilde.  

   Utifrån de tvingande begränsningarna som råder vid skrivande stund, måste 

försäkringsbolagen aktivt verka för att försäkringstagare får tillräckligt med information för 

att välja hemförsäkring, för alternativet för försäkringstagaren är att inte har någon 

hemförsäkring överhuvudtaget. En alternativt tvingande begränsning hade varit om den 

svenska lagstiftningen hade meddelat att försäkringstagaren, vid ett icke-val om 

hemförsäkring, hade erhållit en obligatorisk hemförsäkring som administrerats av samhället 

eller utsedd aktör av samhället (likt trafikförsäkringen, vård eller skola). I min analys beaktar 

jag den retoriska situationen på ett sådant sätt att jag ser hur försäkringsbolagen informerar 

vad som ingår i en hemförsäkring och vad försäkringstagaren omfattas av. Jag beaktar dock 

inte om vad som händer vid ett icke-val från försäkringstagarens sida. Faircloughs 

diskursanalys kan tillsammans med Björkvalls teori om multimodalitet och teorier om 

symboliskt kapital och ethos beaktas för att kunna besvara min forskningsfråga. 

 

Varken Folksam eller Trygg-Hansa har informationsmaterial på annat språk än svenska, vilket 

gör att förståelsen för informationsmaterialet kan medföra vissa svårigheter för den som inte 

behärskar det svenska språket fullt ut. Varken Folksam eller Trygg-Hansa kan anses ha 

beaktat Ciceros perspektiv (Cicero, Om talaren 2, s 178-216) avseende docere och movere (att 

undervisa och beröra sin publik) på ett tillfredsställande sätt för att kunna kommunicera och 

informera till flera olika målgrupper av försäkringstagare. Dock kan de beakta detta delvis i 

sin kommunikation och information på svenska. Ett bortval av information på flera olika 

språk kan ha en betydelse för att informera på ett anpassat och klart sätt, då ett ords språkliga 

betydelse kan ha en konnotativ betydelse som en som inte besitter det svenska språket kan 

missuppfatta och att det därmed kan bli olika (och därmed felaktiga) associationer. Det kan 

därför vara viktigt att se hur orden beskrivs i sitt sammanhang och i en kontext, oavsett om 

orden är kategoriserade som ”vardagliga” eller som ”fackmannamässiga”.   

Informationsmaterialets multimodalitet kan ha en påverkan för försäkringstagaren i dennes 

val om hemförsäkring och kan underlätta för förståelse av textens konnotativa och associativa 

förståelse, på så sätt att om ord eller stycken exempelvis är fetmarkerade eller skrivs med 

större text kan detta ge ett budskap om att detta kan ha en större betydelse än för de delar som 
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inte är fetmarkerade eller skrivna med större text. 

Hur jag refererar till valda artefakter varierar eftersom artefakterna skiljer sig åt på många sätt 

(se kapitel 5 Material). 

 

6.1. Folksam 

Folksam har en informationsfolder för försäkringsvillkor som gäller från år 2014. I de fall jag 

refererar till en specifik mening eller stycke, anger jag hur en kan finna detta i nämnda 

informationsfolder. Den nuvarande informationen från Folksam kan ses som ett erforderligt 

stöd för försäkringstagaren att ta ställning till hemförsäkring som en grund att gå till handling 

att teckna hemförsäkring hos Folksam, vilket jag konkretiserar genom min analys nedan. 

 

När försäkringstagaren öppnar Folksams broschyr och ser stycket ”Hem ljuva hem” så 

använder Folksam sig av en övergripande beskrivning om hemmet som vill väcka känslor hos 

läsaren (försäkringstagaren) genom att beskriva en sinnesnärvaro och minnen som kan vara 

mentalt värdefulla för läsaren, eller movere som Cicero skulle benämna detta som (Cicero, 

Om talaren 2, s 178-216). Sedan presenterar Folksam (genom ”Precis det du behöver”) en 

översiktlig lösning som Folksam erbjuder, dels genom bilder över de tre försäkringspaket som 

försäkringsbolaget har, dels en textlig beskrivning om försäkringspaketen som 

försäkringsbolaget har.   

   När försäkringstagaren vecklar upp informationsfoldern får hen en översiktlig bild av de 

olika försäkringspaketens omfattning. Den översiktliga bilden ges i form av text i kolumner 

och i löpande text och i olika färger. De olika färgerna belyser om inom vilket 

försäkringspaket som något inkluderas eller exkluderas.  

   Jag kan dra en slutsats om att Folksam kan ha beaktat Anders Björkvalls teori avseende 

multimodalitet (Björkvall 2009, s 101) på så sätt att de tillämnat olika färger och gjort en 

rangordning i sitt informationsmaterial. Detta medför att försäkringstagaren kan ha fokus på 

det som är viktigt rörande försäkringsformen hemförsäkring och vad som kan vara viktigt att 

veta för försäkringstagaren. 

   En flik (”Om försäkringen”) beskriver vad som gäller för försäkringen och här finns 

övergripande information om försäkringsvillkor, utan att Folksam går in på var i 

försäkringsvillkoren som en kan finna dessa. Folksam har inte med fullständiga 

försäkringsvillkor i informationsfoldern, utan dessa får en beställa separat vid intresse eller 

behov av dessa.  
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   Folksam beskriver vad som täcks i respektive försäkring och vad som inte täcks i respektive 

försäkring samt vad som förutsätts för att inkluderas i det som täcks. Olika skadehändelser 

som tas upp är vad som ersätts (och inte ersätts) när det rör exempelvis inbrott, stöld eller 

skadegörelse, rån eller stöld samt brand, blixt eller explosion.  

   Andra händelser som beskrivs är ansvarsförsäkring, om saker skadas när du på väg (i 

samband med trafikolycka och vid resa) och i samband med överfall. Folksam tar även upp 

olika tilläggsförsäkringar som kan tecknas och allriskförsäkring (som till vardags kan 

benämnas ”drulleförsäkring”). En grundläggande hemförsäkring hos Folksam omfattar mer än 

bara det som berör hemmet och det som finns inom hemmets fyra väggar.  

 

Det finns flera ord som genomgående tas upp i Folksams informationsbroschyr, vilka är (i 

bokstavsordning): ”Allrisk”, ”Ansvarsförsäkring”, ”Egendomsskador”, 

”Rättsskyddsförsäkring”, ”Självrisk”, ”Skador”, ”Vi ersätter”, ”Vi ersätter inte” och 

”Värdering”. 

   Genomgående definieras inte orden i sig, utan de beskriver olika händelser som vad som 

försäkringen inkluderar eller exkluderar. Informationsfolderns språk kan ses som ett 

vardagligt språk där orden som används brukas i många olika sammanhang och där 

fackterminologiska ord kan vara begripliga, sett i relation till kontexten. Läsaren av 

broschyren förutsätts alltså känna till innebörden av ordvalen.  

   Med ett vardagligt språk som kan ses som målgruppsanpassat, kan Folksam ses som 

trovärdiga i sin framställning av information till försäkringstagare. Detta för att Folksam 

använder av ord som exempelvis ”skador” som har samma (eller likvärdig) betydelse ”inom 

försäkringssfären” som i det vardagliga livet där försäkringstagaren befinner sig. ”Vi ersätter” 

och ”vi ersätter inte” är ord och ordval som kan ses som förståeliga för gemene person som 

har förståelse för ett vardagligt språkbruk av det svenska språket, då det kan innebära 

ersättning av (i detta fall) ekonomisk karaktär som på annat sätt (som av ny vara i butik).     

   Flera av de återkommande orden som Folksam tar upp är av karaktären sammansatt ord, 

vilket gör att om försäkringstagaren ser orden som flera ord (som ”all risk”, ”försäkring för 

ansvar”, ”skador på egendom” och ”försäkring för skydd i samband med rättegång”) och 

genom att se orden som flera så kan de sammansatta orden bli mer förståeliga och kan sättas 

in i en större kontext på ett lättförståeligt perspektiv för försäkringstagaren.  

   Sett till sitt symboliska kapital (som beskrivits under avsnitt 3.4) kan det sociala kapitalet 

anses vara högt för försäkringsbolaget, då de har anpassat sig till många olika grupper genom 
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ett ”enkelt” språk som är vardagligt och som inte förutsätter en högre utbildning inom 

ekonomi eller juridik och som inte är allt för akademiskt.  Jag kan även dra slutsats om att 

Folksam besitter högt arete och eunoia (Aristoteles 1.1.13 och Aristoteles 1.2.7), då de kan 

uppvisa en intention och duglighet rörande kommunikation och information till 

försäkringstagaren. Detta för att de använder sig av ett tänkbart målgruppsanpassat perspektiv 

som är vardagligt och utan facktermologiska ord som inte förstås utifrån sin kontext, vilket 

kan vara viktigt för att ha ett perspektiv som bygger på försäkringstagarens förutsättningar för 

att läsa och förstå informationsbroschyrer. Folksam kan därmed ha beaktat Kenneth Burkes 

teori om ”terministic screen (Burke 1966, s 28) som underlättar för försäkringstagaren att ta 

ställning för en hemförsäkring.  

  

Folksam informerar översiktligt om vad som inkluderas och exkluderas i olika 

försäkringspaket och försäkringstagaren kan få tillräckligt med information för att välja 

hemförsäkring och att Folksams hemförsäkring (grundläggande som utökad och 

tilläggsförsäkring) omfattar mer än det som finns inom hemmets fyra väggar.  

   Det framgår inte explicit av vald artefakt om vad som händer om försäkringstagaren inte   

väljer hemförsäkring (hos Folksam), vilket kan ses som en brist när det gäller information 

utifrån ett samhällsperspektiv. Vad Folksam skulle kunna förändra i sin 

försäkringsinformation är att komplettera denna del, så kan Folksam förbättra sitt sociala 

kapital (och därmed även symboliska kapital) och ethos gentemot försäkringstagaren.  

   För att försäkringstagaren ska kunna få en komplett bild av Folksams hemförsäkring, 

behöver försäkringstagaren inhämta ytterligare dokument (de fullständiga 

försäkringsvillkoren) från försäkringsbolaget, vilket kan ses som ett extra steg för 

försäkringstagaren som redan tagit steget att inhämta information från Folksam. Att inte ha 

med försäkringsvillkor i informationsbroschyren kan vara en brist för att uppfylla 

informationsplikten (Bengtsson 2005) som finns i Sverige och i relation till Körners slutsatser 

(Körner 2002, s 37-38) kan det vara som en belastning för Folksam på så sätt att de inte följer 

KOV:s riktlinjer fullt ut och på ett tillfredsställande sätt.  

 

6.2 Trygg-Hansa 

Trygg-Hansa har en informationsfolder för försäkringsvillkor som gäller från 2013-04-01. 

Informationsfoldern inkluderar försäkringsinformation om flera boendeformer (som hyresrätt, 

bostadsrätt och villa) och om det så krävs för jämförelser med Folksam (se avsnitt 6.1) så 
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utgår jag bara från vad som gäller för hyresrätt. I de fall jag refererar till en specifik mening, 

stycke eller kapitel, anger jag sidnumret i nämnda informationsfolder.  

Försäkringsinformationen från Trygg-Hansa kan dock anses ge tillräckligt stöd för 

försäkringstagaren att ta ställning till hemförsäkring och därmed ge en grund för att gå till 

handling och teckna hemförsäkring hos Trygg-Hansa, vilket jag konkretiserar genom min 

analys nedan.  

 

När försäkringstagaren öppnar Trygg-Hansas informationsfolder, så får försäkringstagaren se 

innehållsförteckning över ”Boendeförsäkring” (s 3-4). Boendeförsäkringen är indelad i nio 

olika kapitel som behandlar giltighet, grundskydd, egendomsskydd, personligt skydd, valfria 

tillägg, ersättnings- och värderingsregler, försäkringsregler, tillvägagångssätt vid tvist (”Om 

du inte tycker som vi”)och hantering av personuppgifter (”Information om 

personuppgiftslagen”). Trygg-Hansas informationsfolder består av fullständiga 

försäkringsvillkor avseende boendeförsäkringen. 

 

Trygg-Hansa beskriver vad som täcks i boendeförsäkringen om vad som täcks och inte täcks i 

försäkringen samt vad som förutsätts för att inkluderas i det som täcks. Trygg-Hansa 

beskriver i det första kapitlet (s 5 ff) om var, när och för vem boendeförsäkringen omfattar 

och vilka (aktsamhets)krav som ställs på den boendeförsäkringen omfattar. I kommande 

kapitel (B-D, s 8-57) beskrivs vad boendeförsäkringen omfattar, vilket är bland andra vilken 

egendom som omfattas, vad som händer vid stöld och skadegörelse, brand, läckage, resa, kris, 

ansvar och rättsskydd.  Trygg-Hansa tar även upp olika tilläggsförsäkringar (i kapitel E, s 58 

ff) som behandlar ”drulleförsäkring” och utökade försäkringar rörande bland annat 

bostadsrätt, resa och hemelektronik. En grundläggande hemförsäkring hos Trygg-Hansa 

omfattar mer än bara det som berör hemmet och det som finns inom hemmets fyra väggar.  

Det finns flera ord som genomgående tas upp i Trygg-Hansas informationsbroschyr, vilka är 

(i bokstavsordning): ”Aktsamhetskrav”, ”Definitioner”, ”Försäkringen omfattar”, ”Högsta 

ersättningsbelopp”, ”Lös egendom”, ”Lösöre”, ”Självrisk” och ”Särskilt aktsamhetskrav”. 

Precis som för Folksam så är flera av de genomgående orden som Trygg-Hansa tar upp av 

karaktären sammansatt ord (som ”krav på aktsamhet” för ”aktsamhetskrav”, ”egen risk” för 

”självrisk” och ”belopp för ersättning” för ”ersättningsbelopp”) och kan bli mer förståeliga i 

en större kontext för försäkringstagaren. Genomgående definieras dock inte orden i sig, utan 

de beskriver olika händelser som vad som försäkringen inkluderar eller exkluderar. Flera ord 
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kan därmed vara svårbegripliga för den som inte varit i kontakt med orden i sig sedan tidigare 

i något sammanhang. Vissa ord kan förstås utifrån kontexten och vad som beskrivs i aktuellt 

stycke där orden förekommer. I kapitlet ”B. Grundskyddet” som behandlar om vad 

försäkringen omfattar och inte omfattar kan en se att ordet ”lös egendom” inte definieras (s 8). 

”Lösöre” definieras dock som ”lös egendom som inte utgörs av pengar och värdehandlingar” 

(s 9). Denna definition är dock inte helt enkel att tolka, eftersom det inte i sig säger vad som 

inkluderas i definitionen, utan bara vad som exkluderas.  

Sammanfattningsvis kan jag dra slutsats om att informationsbroschyren inte är utformad på 

sådant sätt att den är skriven på ett klart och tydligt sätt för försäkringstagaren (baserat på 

perspicuitas och aptum som beskrivits i avsnitt 3.2), utan förutsätter att gemene person 

behöver en förförståelse för betydelse av ord och ordets språkliga denotation. Trygg-Hansa 

informerar konkret om vad som inkluderas och exkluderas i försäkringsbolagets 

boendeförsäkring och försäkringstagaren kan få tillräckligt med information för att välja 

hemförsäkring och att Trygg-Hansas boendeförsäkring (grundläggande som 

boendeformsanpassat samt tilläggsförsäkring) omfattar mer än det som finns inom hemmets 

fyra väggar. 

 

Sett till tidigare forskning om informationsplikten avseende försäkringar (Bengtsson 2005) 

och att undervisa och beröra sin publik, tillika försäkringstagare, (Cicero, Om talaren 2, s 178-

216), så kan informationsbroschyren uppfylla informationsplikten avseende försäkringar. 

Broschyren kan dock ge en motsatt effekt för försäkringstagaren som kan avstå försäkring på 

grund av broschyrens utformning och fackterminologi. Broschyrens utformning ger inte heller 

några tecken på att försäkringsbolaget beaktat sitt eventuella sociala kapital i samband med 

framställningen av sitt informationsmaterial, det kan vara så att de fokuserat mer på sitt 

kulturella kapital baserat på hur broschyren ser ut utifrån ett multimodalt perspektiv. Trygg-

Hansa kan dock vara trovärdiga gentemot sin definierade målgrupp som de önskar framstå 

som trovärdiga gentemot (Hedquist 2002, s 50) på det sätt som de uttrycker sig. Genom att 

uttrycka sig på det sätt som Trygg-Hansa gör, kan de därmed utesluta vissa målgrupper och 

detta kan vara i linje med vad de själva kan ha definierat avseende framtagande av 

målgrupper.  

   Att uppfylla de krav som ställs bland annat svensk lagstiftning och branschpraxis (som kan 

tas fram av Svensk Försäkring och Konsumenternas Försäkringsbyrå) kan göras på olika sätt 

och Trygg-Hansa har genom sitt sätt att producera och framställa sitt informationsmaterial 
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valt att ha med fullständiga försäkringsvillkor i informationsbroschyren som kommuniceras 

med försäkringstagaren utifrån den juridiska aspekten (som kan vara en del av det kulturella 

kapitalet inom symbolisk kapital som presenterats under avsnitt 3.4). Valet att utgå från den 

juridiska aspekten kan medföra att försäkringstagaren tar visst avstånd från försäkringsbolaget 

och därmed inte ta till sig informationen överhuvudtaget efter att ha sett innehållet som en 

helhet i informationsbroschyren.  

 

6.3 Slutsatser 

 Be-

skrivs 

vad 

som 

ingår? 

Vilket 
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Ja Vardagligt Ja Nej Ja Ja 

Trygg-
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Ja Facktermino-

logiskt 

Nej Nej Nej Ja 

Figur 3: Översikt om slutsatser av undersökningens analys 

Genom min undersökning, där jag granskat hur försäkringsbolag skapat behov för 

hemförsäkringen och om försäkringsbolag informerar på ett ”vardagligt sätt” eller använder 

sig av olika fackord som kan exkludera individer, kan jag dra vissa slutsatser som presenteras 

dels i ovanstående figur, dels nedan mer konkret. Mot bakgrund av att jag valt att använda 

mig av det informationsmaterial som försäkringsbolagen skickat ut i samband med den första 

kontakt som jag tagit med försäkringsbolagen, så har det varit delvis svårt att jämföra dessa på 

ett tillfredsställande sätt och fullt ut (eftersom bolagen gjort olika val när det gäller att ha med 

försäkringsbolag). Trots allt så har jag kunnat vara konsekvent i mitt tillvägagångssätt i min 

analys.  

    

Folksam har ett mer vardagligt språkbruk i sin kommunikation med försäkringstagare med 
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övergripande försäkringsinformation och Trygg-Hansa ett mer fackterminologiskt språkbruk.   

Folksam kan ha försäkringsinformation som är mer ”lockande” för gemene person i 

förhållande till Trygg-Hansa, genom att kombinera text med bilder och i olika färger och har 

därmed en mer trevligt multimodalt utseende och rangordning av text och färger (Björkvall 

2009, s 101), även om båda försäkringsinformationerna kan ses som mottagaranpassade 

beroende på hur önskade och analyserade målgrupper ser ut. Dessa faktorer kan ge olika utfall 

om var i det symboliska kapitalet som försäkringsbolagen har och kan sikta mot att få ett 

högre kapital inom samt vilken trovärdighet som önskas av den definierade målgruppen på så 

sätt som försäkringsbolagen önskar uttrycka sig på (Hedquist 2002, s 50).    

   En skillnad i användande av ordval och språkbruk kan bero på att Folksam inte har med sina 

försäkringsvillkor i själva försäkringsinformationen (bolaget hänvisar till separat dokument), 

medan Trygg-Hansa har med försäkringsvillkoren i försäkringsinformationen. Att ha med 

försäkringsvillkor kan medföra att det blir ett svårbegripligt språk för den som inte har 

förförståelse för språkets konnotation eller association, men ett sätt att beakta den 

informationsplikt som ställs och råder i Sverige. Det kan finnas olika perspektiv och 

utgångspunkter från Folksam och Trygg-Hansa när det rör ”glasögonperspektiv” i enlighet 

med Kenneth Burkes teori om ”terministic screen” (Burke 1966, s 28). De olika perspektiven 

och utgångspunkterna genomsyras genom att ha med försäkringsvillkor kan ett 

försäkringsbolag välja att exkludera personer som inte har förståelse för ett mer formellt språk 

och försäkringsbolaget kan därmed ha en annan målgrupp där gemene person inte är 

inkluderad.  

 

Den informationen som försäkringsbolagen skickar ut till försäkringstagare kan vara 

tillräckligt som stöd för försäkringstagaren att ta ställning för att gå till handling att välja 

hemförsäkring oavsett val av försäkringsbolag.  

   Något gemensamt för båda försäkringsbolagen är att de informerar om vad som ingår (och 

inte ingår) i respektive hemförsäkring. En hemförsäkring kan täcka skadehändelser som rör 

själva hemmet och det som finns inom hemmets fyra väggar (som brand, läckage och inbrott) 

och för försäkringstagaren vid vistelse utanför hemmet (som stöld, ansvarsförsäkring och 

rättsskyddsförsäkring), vilket innebär att en hemförsäkring omfattar mer än bara hemmet och 

dess egendom, vilket kan vara ett argument för försäkringsbolagen i sin kommunikation med 

försäkringstagare.  

   Att försäkringsbolagen har löst informationspliktens juridiska del på olika sätt är intressant, 
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där Folksam har en mer mottagaranpassat material som är mer tilltalande, medan Trygg-

Hansa valt att gå på den mer strikta linjen som är mer anpassat till just den juridiska aspekten. 

Medan Trygg-Hansa har fördel genom att ha gett relevant information, så krävs det ytterligare 

ett steg för försäkringstagaren i kommunikationen med Folksam i form av att rekvirera 

försäkringsvillkoren. Detta kan sättas i relation till det som Körner konstaterar i sin 

magisteruppsats om att ”försäkringsbolagen generellt nästan uppfyller kraven som ställs i 

KOV:s riktlinjer, men bolagen når inte ändra fram” (Körner 2002, s 37-38), när det gäller 

påminnelse om att läsa igenom försäkringsbrevet (och de försäkringsvillkor som hör till) och 

där Trygg-Hansa har nått längre än Folksam när det gäller att fullgöra sina skyldigheter 

rörande informationsplikten. 

 

Gemensamt för båda försäkringsbolagen är att det inte framgår av respektive 

försäkringsbolags informationsbroschyrer om vad premierna är, vilket kan bero på flera olika 

faktorer, som exempelvis var försäkringstagaren bor i landet, vad som ska omfattas i 

hemförsäkringen och vilket värde hos sakerna som finns i hemmet som ska försäkras. 

Försäkringstagaren kan få reda på nödvändiga uppgifter av både Folksams och Trygg-Hansas 

material, även om det språkligt beskrivs på olika sätt. Folksam använder ett vardagsspråk och 

Trygg-Hansa ett mer fackterminologiskt språk. Det kan finnas för- och nackdelar med båda 

tillvägagångssätten, beroende på vilken eller vilka målgrupper som försäkringsbolagen har 

definierat utifrån deras målgruppsanalyser och hur de önskar uppfattas av olika tänkta och 

önskade målgrupper.  

 

I relation till tvingande omständigheter kan jag se att försäkringsbolag informerar genom 

ordet för att de har en intention om att få fler kunder som försäkrar hos just det 

försäkringsbolaget och att se andelen försäkringar per ett visst datum kan ge en indikation om 

intentionen har nått sina kvantitativa mål. Branschorganisationen Svensk Försäkring kan i sig 

se hur branschen utvecklas över lag och politiker kan se om det krävs vissa förändringar (som 

lagförändringar och direktiv genom Finansinspektionen) inom branschområdet. Aktörerna och 

intressenterna (som staten, kommunen och hyresvärden) kan därmed se hur det kan se ut för 

individer och kollektiv som har och inte har en hemförsäkring och om hur detta påverkar den 

individuella ekonomin och den kommunala respektive statliga ekonomin i samband med 

skadehändelser som sker för oförsäkrade.   
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7 Diskussion  

Denna uppsats uppmärksammar att det kan finnas möjligheter för försäkringsbolag att 

kommunicera på olika sätt med försäkringstagare på ett sätt som kan underlätta eller försvåra 

för försäkringstagaren att fatta beslut och därmed handla genom att teckna försäkring hos ett 

försäkringsbolag. I detta diskussionskapitel vill jag diskutera om olika perspektiv och aspekter 

som kan vara värda att belysa för att kunna få till stånd för att kunna underlätta för 

kommunikationen mellan försäkringsbolag och försäkringstagare, så att försäkringstagare ska 

kunna fatta ett välgrundat beslut för om denne ska behöva teckna en hemförsäkring i ett 

skadeförsäkringsbolag.  

 

7.1 Fördelar och nackdelar hos Folksam och Trygg-Hansa 

Både Folksam och Trygg-Hansa har sina fördelar och nackdelar som jag konstaterat i mina 

slutsatser (i avsnitt 6.3). Om en vill se ett mer vardagligt språk i försäkringsinformationen, har 

Folksam sina styrkor och fördelar i sin kommunikation och om en vill se försäkringsvillkoren 

i försäkringsinformationen, har Trygg-Hansa sina styrkor och fördelar i sin kommunikation. 

Svagheter och nackdelar kan vara det kan krävas ytterligare ett steg i beslutsprocessen för den 

som vill erhålla fullständiga försäkringsvillkor hos Folksam, medan dessa fullständiga 

försäkringsvillkor som finns med hos Trygg-Hansa kan bidra till att det kan krävas en viss 

facktermologisk förförståelse för att förstå all försäkringsinformation. Om vad som kan ses 

som fördelar och styrkor respektive nackdelar och svagheter beror på vem mottagaren är och 

vilken förförståelse som denne har i samband med kontakt med respektive försäkringsbolag. 

Både Folksam och Trygg-Hansa kan i samband med framtagande av informationsmaterial om 

försäkringsformen hemförsäkring använda sig av olika glasögon och perspektiv (jmf. Burke 

1966, s 28), så att fler infallsvinklar kan beaktas innan distribution av tryckt material till 

försäkringstagare.  

 

7.2 Försäkringsbolags kommunikation 

Ett försäkringsbolags information till försäkringstagare kan kommuniceras på olika sätt som 

förenklar eller försvårar för försäkringstagaren att ta ställning för behov av hemförsäkringen 

och val av försäkringsbolag. Språket och dess terminologi kan ha en mycket stor betydelse i 

kommunikationen mellan försäkringsbolag och försäkringstagare, eftersom gemene person 

har sin förförståelse när det gäller det svenska språket och förstå en konnotativ betydelse av 

en ordboksbetydelse av ett ord. Ciceros perspektiv om docere och movere (Cicero, Om talaren 
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2, s 178-216) kan vara viktigt för försäkringsbolags kommunikation med försäkringstagare, då 

det gäller att informera på ett rätt och lyckat sätt och att berör försäkringstagaren med 

informationen. Om en försäkringstagare har svenska som modersmål och vistats hela sitt liv i 

Sverige kan det vara lättare för denne att förstå en reell innebörd av ord och ordets del i en 

kontext i förhållande med en försäkringstagare som nyligen kommit till Sverige och har ett 

annat modersmål än svenska och inte kommit i kontakt med det svenska språket förrän i 

samband med denne försäkringstagares ankomst till Sverige. Kommunikationen kan ske på 

flera olika sätt, vid sidan av texten och ordet i sig, som exempelvis utifrån ett multimodalt 

perspektiv där text, typsnitt och bilder samverkar i en symbios. Vilken roll som 

hemförsäkringen har för försäkringstagaren är viktigt och det kan finnas sätt att besvara detta 

på ett mottagaranpassat sätt, som utifrån ekonomiska aspekter, även om det är svårt att ge ett 

konkret prisförslag i första skedet av kontakt mellan försäkringsbolag och försäkringstagare 

(då premie för hemförsäkring varierar utifrån faktorer som exempelvis bostadsort och vad 

värdet är på det som en vill försäkra). Försäkringsbolag kan beskriva exempel på vad det kan 

kosta för en genomsnittlig person inom målgruppen och belysa att kostnaden för 

hemförsäkringen kan inkluderas i det ekonomiska försörjningsstöd som kommunerna beviljar 

i de fall detta kan behövas. Genom att beskriva utifrån flera olika perspektiv, i enlighet med 

Kenneth Burkes teori om ”terministic screen” (Burke 1966, s 28), kan försäkringsbolagen 

anpassa sin marknadsföring på ett mottagaranpassat sätt, vilket kan underlätta för 

försäkringstagaren om behovet av hemförsäkring och som därmed kan ligga i linje med den 

forskning om marknadsföring som presenterats av Gidhagen & Thunman 1998.  

 

7.3 Försäkringsbolag som aktör 

Försäkringsbolagen, som aktör, har en påverkansmöjlighet att belysa för försäkringstagare om 

hemförsäkringens roll, inte bara för den enskilde försäkringstagaren utan för samhället i stort. 

Utifrån ett ideologiskt perspektiv kan man se om de ekonomiska kostnaderna för 

grundläggande skadehändelser för hemmet ska ligga på den enskilde vid en situation där 

försäkringstagaren är oförsäkrad eller diskutera om samhället (eller annat kollektiv) ska stå 

för dessa. Även om försäkringsbolagen inte är bundna av den svenska lagstiftningen, kan det 

vara intressant att se om det går att diskutera om försäkringsbolagens roll som aktör att 

informera om vad som händer vid sådana situationer och utifrån företagsinterna dokument 

som kan vara till gagn för att höja andelen försäkringstagare hos respektive försäkringsbolag. 

Baserat på var i det symboliska kapital som försäkringsbolaget önskar vara, går det att handla 
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som aktör på ett sätt som gör att alla kan inkluderas eller exkluderas av försäkringsbolagens 

information genom framställningen av denna. Om ett försäkringsbolag önskar nå ut till flera 

potentiella målgrupper, och därmed möjligheter att få nya kunder, gäller det att ha ett 

vardagligt språkbruk i sin kommunikation om hemförsäkringens betydelse för 

försäkringstagaren.  Utifrån en målgruppsanalys som förhoppningsvis tagits fram av 

försäkringsbolagen kan det symboliska kapitalet och dess relevanta delar (Bourdieu 1999, s 

16 ff) beaktas fullt ut för att nå fram till önskade målgrupper. 

 

 

7.4 Försäkringsbolags målgrupper 

Försäkringsbolagen har valt att använda sig av en strategisk kommunikation som i sig kan 

öppna upp för nya målgrupper och kollektiv för att få information om hemförsäkringens 

betydelse för den enskilde. Genom en kommunikation som är anpassat för nya målgrupper 

kan försäkringsbolagen vara delaktiga för att bibehålla (och kanske förbättra) den 

välfärdsmodell som finns i Sverige. Försäkringsbolagen kan således vara en aktiv aktör som 

kan skapa sig ett högt symboliskt kapital (Bourdieu 1999, s 16 ff). Genom en högre 

marknadsandel inom försäkringsformen hemförsäkring med mer premieinbetalningar, kan 

försäkringsbolagen och dess kollektiv sprida ut risken för skadehändelser för hemmet. Genom 

en bra tydlig kommunikation som är anpassad till olika målgrupper, går det att skapa 

trovärdighet, vilket Rolf Hedquist menar i sin rapport (Hedquist 2012, s 50). Att skapa 

trovärdighet kan gynna det enskilda bolaget, men i förlängningen också allmänhetens 

förtroende för försäkringsbolagen i allmänhet. 

 

7.5 Retorikens påverkan för information om hemförsäkringen 

Inom det retoriska vetenskapliga forskningsfältet kan en diskutera om försäkringsbolag 

kommunicerar bra och uttrycker sig klart på klart och tydligt sätt på ett anpassat sätt i dag med 

försäkringstagare och hur detta på sikt kan leda till marknaden för hemförsäkringar kan ha ett 

förtroende från alla, direkt eller indirekt, berörda (försäkringsbolag, försäkringstagare samt 

andra aktörer och intressenter). Detta kan ske dels utifrån Ciceros teorier (Om talaren 3, s 19-

222), dels utifrån försäkringsbolagsinterna fastställda styrdokument. 

En fråga som man kan ställa sig är om försäkringsbranschen vill höja andelen 

försäkringstagare inom försäkringsformen hemförsäkring eller om försäkringsbranschen är 

nöjd med den anslutningsgrad som finns i nuläget. Vill man se utifrån ett strategiskt 
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perspektiv och kommunikation, så kan det ligga i försäkringsbranschens intresse att det införs 

en obligatorisk hemförsäkring på likvärdigt sätt som trafikförsäkringen. Då kan det finnas 

trovärdiga argument för försäkringsbolagen avseende pris för hemförsäkring. I enlighet med 

Burkes teori (1966, s. 28) kan försäkringsbranschen använda sig av flera olika ”glasögon” och 

perspektiv och på så vis ta ställning till vad som kan passa bäst för respektive 

försäkringsbolag och för försäkringsbranschen överlag. 

 

7.6 Kollektivt tänkande 

Av analyserade informationstexter från Folksam och Trygg-Hansa kan jag konstatera att det 

kan finnas möjligheter till att förändra och förbättra informationstexter för att nå ut till fler 

målgrupper och få nya kunder inom önskade målgrupper. För genom en högre andel 

försäkringstagare som erlägger försäkringspremier, desto fler kan dela på risken för olika 

skadehändelser som kan uppstå och ett kollektivt tänkande när det gäller försäkringsformen 

hemförsäkring kan förbättras. Förbättring av det kollektivt tänkande för försäkringsformen 

hemförsäkring kan ske genom att försäkringsbolagen arbetar med att höja sitt samlade kapital, 

vilket jag har beskrivit i avsnitt 3.4.  

   Att valda försäkringsbolags informationsmaterial bara är på svenska kan vara problem för 

den som inte behärskar svenska språket fullt ut eller är van vid fackterminologiska texter. Att 

kunna erbjuda skriftligt informationsmaterial på flera olika språk, vid sidan av svenska, skulle 

möjliggöra försäkringsbolagen att nå ut till fler målgrupper när det gäller information om 

försäkringsformen hemförsäkring. Försäkringsbolagen skulle kunna erbjuda 

informationsmaterial på flera språk, utifrån de vanligaste talade språken som används i 

Sverige (som kan tas fram genom exempelvis statistik från Statistiska Centralbyrån) eller i 

vart fall ha engelskt informationsmaterial som komplement till nuvarande språk i 

informationsmaterialet. 

 

8 Framtida forskning  

Flera aktörer och intressenter (som exempelvis försäkringsbolag, försäkringstagare, 

kommuner och hyresvärdar) kan gynnas av att försäkringsbolagen ger tillräckligt stöd för 

försäkringstagaren att ta ställning om hemförsäkringens vara eller icke vara. Genom att 

uttrycka sig på ett klart och tydligt sätt i rätt ögonblick kan försäkringstagaren bli 

uppmärksammad på att det kan finnas luckor i den svenska välfärdsmodellen, när det gäller 

försäkringsskyddet avseende det egna hemmet.  
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   Nedan vill jag ge några reflektioner, funderingar och frågeställningar när det gäller framtida 

forskning och eventuellt tänkbara aktörer som skulle kunna vara intresserade av att delta i 

denna fortsatta forskning och/eller ha intresse av den fortsatta forskningens resultat. Mina 

reflektioner, funderingar och frågeställningar är tänkta att ge en grundläggande infallsvinkel 

som kan arbetas vidare för att kunna ge ett tillräckligt stöd för försäkringstagaren att kunna 

fatta beslut och för att gå till handling för att teckna hemförsäkring i skadeförsäkringsbolag (i 

de fall så krävs och där det inte möjliggörs att försäkringstagaren kan omfattas av en 

hemförsäkring på annat sätt, antingen via frivilliga överenskommelser som ingås eller via en 

obligatorisk hemförsäkring som administreras av samhället och de parter som samhället 

utses).  

   Vad som kan vara viktigt och bra att ha i beaktande är att ensam inte alltid är starkast, utan 

att det ofta kan behöva finnas en symbios av samverkan mellan flera olika aktörer för att 

skapa ett helhetsperspektiv som är till gagn för både samhället och individen när det gäller 

hemförsäkringen och dess roll för de parter och aktörer som påverkas direkt och indirekt av 

hemförsäkringen och dess innehåll, vilket görs att det är en fördel för det fortsatta 

forskningsarbetet är att det förs i samverkan mellan samhällets valda företrädare, 

fackföreningsrörelse, bostadsföretag, byggbolag, Svensk Försäkring och inte minst företrädare 

från försäkringstagare som har en direkt insyn om vad som kan vara viktigt i samband med 

beslut som påverkar den enskilde försäkringstagaren.  

 

8.1 Försäkringsinformation på flera språk 

För försäkringsbolagen kan det vara viktigt att anpassa sin marknadsföring på ett sätt så att 

försäkringstagaren får (större) förtroende för försäkringsbolaget, dels när det gäller  

hemförsäkringens betydelse för försäkringstagaren, dels när det gäller val av 

försäkringsbolag.  

   Det skulle vara intressant att forska vidare när det gäller att ge försäkringsinformation på 

flera olika språk och se hur en kan informera på ett klart och tydligt sätt, så att 

försäkringstagaren, oavsett vilket modersmål denne har och vilka förkunskaper i det svenska 

språket, kan få stöd för att ta ställning om försäkringstagaren har behov av en hemförsäkring.  

   Detta är ett forskningsområde som försäkringsbolagens branschorganisation Svensk 

Försäkring skulle kunna vara intresserade av att delta i, då det ligger i försäkringsbranschens 

intresse av att ha en så hög anslutningsform som möjligt inom försäkringsformen 

hemförsäkring (vilket i sig kan skapa synergieffekter i fler försäkringsformer som finns i 
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Sverige).  

   En fortsatt forskning avseende informationen kring hemförsäkringen kan även vara 

intressant för den svenska fackföreningsrörelsen. Det finns fackförbund som i dag erbjuder 

hemförsäkring som en del av medlemsavgiften (som Handels12 och Kommunal13) och detta 

kan vara intressant att se hur hemförsäkringens roll kan belysas och erbjudas utifrån ett 

helhetsperspektiv för både individen och om det finns några fördelar utifrån ett 

fackföreningsperspektiv.  

   Utifrån ett samhällsperspektiv kan det gynna både Svensk Försäkring och den svenska 

fackföreningsrörelsen om fortsatt forskning om hur information på flera språk skulle kunna 

gynna en hög(re) anslutning inom försäkringsformen hemförsäkring. Ju fler som är med och 

delar på risken för att bli utsatt för skadehändelser i hemmet, desto lägre kan premien bli om 

det ej behöver bli någon skada i hemmet. Ju fler som är anslutna till en försäkring inom 

försäkringsformen, desto fler försäkringstagare kan försäkringsbolagen kontakta och 

informera för att få nya kunder till sig respektive medlemmar för den svenska 

fackföreningsrörelsen. 

 

8.2 Hyresvärd- och hyresgästsperspektivet 

En fortsatt forskning skulle även kunna ske utifrån hyresvärds- och hyresgästperspektivet. 

Hur skulle informationen från hyresvärden se ut om hyresvärden informerade i samband med 

kontraktsskrivning om att hyran var inkluderad i det totala beloppet som hyresgästen ska 

erlägga till hyresvärden varje månad? Skulle informationen vara mottagaranpassat och 

anpassat så att hyresgästen kan ta ställning om hemförsäkringen är bra för hyresgästen eller 

inte? Skulle informationen uppfattas som att hemförsäkringen ses som något obligatoriskt för 

hyresgästen och hur skulle aktörer som exempelvis försäkringsbolag och politiker uppfatta 

informationen som hyresvärdar ger till hyresgäster i samband med kontraktskrivningen 

(utifrån perspektivet om hyresgästens valfrihet att välja försäkringsbolag om hyresgästen vill 

ha hemförsäkring eller inte)?  Forskning utifrån dessa perspektiv skulle kunna vara intressanta 

för Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och andra intressenter (som 

bostadsbyggbolag) som verkar på den svenska hyresrättsmarknaden (vilket kan påverka andra 

boendeformer som bostadsrätt och villa/radhus).  

 

                                                           
12 http://handels.se/medlem/forsakringar/ 
13 http://www.kommunal.se/Kommunal/medlem/forsakringar/ 



37(42)  
 
 

8.3 Hemförsäkringen i det svenska samhället 

För samhället i Sverige finns det i skrivande stund motioner från riksdagsledamöter i den 

svenska riksdagen om att införa en obligatorisk, grundläggande hemförsäkring. 

Riksdagsledamoten Barbro Westerholm (folkpartiet) har i motion 2014/15:78014 motionerat 

om en utredning om att se över möjligheter avseende en obligatorisk hemförsäkring i Sverige, 

likvärdigt trafikförsäkringen som är en obligatorisk försäkringsform, för att ge en trygghet 

även för den som inte i dag har ett försäkringsskydd inom försäkringsformen hemförsäkring. 

Även riksdagsledamoten Anders Hansson (moderaterna) har motionerat om en obligatorisk 

hemförsäkring (motion 2014:15:26715) som ska gälla för den som bor i ett flerfamiljshus.  

Det skulle vara intressant att forska vidare när det gäller att se varför försäkringstagaren väljer 

att inte ha en hemförsäkring efter att erhållit information från försäkringsbolag, hyresvärdar 

och samhällets olika aktörer. Har valet berott på att informationen varit bristande eller ett 

aktivt val utifrån individens egna förutsättningar efter att ha fått tillräckligt med information? 

En samlad utredning skulle behövas göras för att få dessa frågor besvarade och se vem som 

inte har en försäkring inom försäkringsformen hemförsäkring. Genom forskning om vad som 

behöver informeras och på vilket sätt kan vara bidragande för att se om vilka som står utanför 

den svenska välfärdsmodellen avseende försäkringsformen hemförsäkring och se orsakerna 

till detta. Kan denna forskning bidra till att se hur försäkringsbolag kan förändra sin 

marknadsföring till dessa målgrupper, i de fall det inte beror på ett aktivt val att stå utanför 

den svenska välfärdsmodellen avseende hemförsäkringslösningar.  

En vidare forskning om behovet av en hemförsäkring överhuvudtaget skulle vara intressant. 

Hur skulle samhället (genom dess folkvalda ledamöter i Sveriges riksdag, kommunerna och 

landstingen i Sverige) kommunicera att försäkringsbranschen inte längre behöver erbjuda en 

hemförsäkring, då ersättningen för det som inkluderas i försäkringsformen ges av samhället, 

då premieinbetalningen görs helt och hållet genom skattsedeln?  

 

8.4 Hemförsäkringens roll för den enskilde försäkringstagaren 

En vidare forskning om hur kommunikation och information kring hemförsäkringens roll för 

den enskilde kan vara intressant utifrån flera vetenskapliga fält, vid sidan av det retoriska 

vetenskapliga forskningsområdet. Utifrån det samhällsvetenskapliga forskningsfältet och det 

företagsekonomiska vetenskapliga forskningsfält kan en ställa sig funderingar om det är 

                                                           
14 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/_H202780/?text=true 
15 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/_H202267/?text=true 
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samhället i stort som ska stå för kostnaderna för de som inte har en giltig hemförsäkring och 

behöver ekonomisk hjälp för exempelvis tillfälligt boende på sådant sätt som det är i dag 

(vilket blir att hemförsäkringen direkt eller indirekt blir en skatt). Om det är så att samhället 

ska ge ett grundläggande skydd för försäkringstagaren på så sätt som det är i dag, hur skulle 

det se ut om allt är lagt i ett statligt försäkringsbolag? Vad skulle det statliga 

försäkringsbolaget ge för grundläggande skydd och hur skulle detta påverka skattebördan för 

alla skattskyldiga som bidrar med skattemedel till stat, kommun och landsting?  Kan det vara 

så att ett försäkringsbolags kollektiv ska stå för ekonomiska kostnaderna även för de som inte 

har en giltig hemförsäkring och hur ska kostnaderna fördelas mellan försäkringsbolag som ska 

dela på dessa kostnader? Vilken valfrihet ska individen ha att själv välja när det gäller val och 

behov avseende hemförsäkringen? Ska valfriheten vara som det är i dag (där individen står för 

hela risken) eller ska det vara en valfrihet likvärdigt trafikförsäkringen (där försäkringstagaren 

kan välja att ha en dyr premie vid ett icke-val eller en lägre premie vid ett aktivt val)? 

   Retoriken som ämne och vetenskapligt forskningsfält är tvärvetenskapligt och kan 

integreras i både det samhällsvetenskapliga fältet som företagsekonomiska vetenskapsfältet. 

Med retoriken som ämne och verktyg kan det dras många synergieffekter när det gäller att 

beskriva och framställa vad, hur, när och varför någonting ska vara som det är eller genom 

förändring avseende hemförsäkringens roll för samhället och för den enskilde medborgaren. 

Allt för att kunna uttrycka sig klart och tydligt på ett anpassat sätt när det gäller att 

kommunicera budskap utifrån den intention som finns i valda forskningsfrågor.  

 

8.5 Hemförsäkring som trafikförsäkring 

En framtida forskning som ser hur en grundläggande hemförsäkring kan administreras på ett 

likvärdigt sätt som för trafikförsäkringen i Sverige och framställande av denna övergripande 

strukturförändring inom svensk förvaltning gentemot samhällets medborgare skulle vara 

mycket intressant.   

   Denna forskning är intressant på så sätt att se hur samhällets olika aktörer och intressenter 

(som försäkringsbolag, politiker och hyresvärdar) framställer eventuella fördelar och 

nackdelar som kan finnas med en grundläggande hemförsäkring som administreras av det 

svenska samhället. Kan detta bidra till att den svenska välfärdsmodellen kan fortsätta 

utvecklas på ett sådant sätt att alla kan känna trygghet, utan att på så sätt känna att den 

personliga integriteten och valfrihet minimeras eller elimineras på ett negativt sätt. I grund 

och botten kan det vara så att det krävs ekonomiska argument för att argumentera åt endera 
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hållet och en sådan forskning kan då ligga inom ramen av företagsekonomiskt vetenskapligt 

fält, men med retoriskt vetenskapsfält som ”grädde på moset” för att kunna gå från intention 

till effekt av en ideologisk åsikt som vill förändra och förbättra alternativt ha 

hemförsäkringens roll i samhället och för alla på sådant sätt som det är i dag.     

 

8.6 Avslutande kommentarer 

Framgångssagan Sverige och berättelsen om det svenska folkhemmets välfärdsmodell kan ses 

som något oändligt, där alla är inkluderade, samtidigt som exkludering råder när det gäller det 

som kan vara det mest grundläggande – hemmet!  

   

För när du står där på bar backe, när det händer något i hemmet, så finns inte framgångssagan 

Sverige som ett stöd för dig. Du kan se det som att det krävs en polarisering för att Sverige 

som framgångssaga ska fortsätta utvecklas för att förändra och förbättra välfärdsmodellen 

utifrån medborgarna som har en roll i framgångssagan.  

   För att det ska bli till stånd en förändring och förbättring av välfärdsmodellen gäller det att 

kunna vara kreativ och öppen för olika lösningar och perspektiv, bland annat när det gäller 

hemförsäkringen som försäkringsform. Går det att se saker längre än perspektiv som bara 

baseras på ideologi eller fastlåst inom ett kulturellt kapital som förhindrar åskådaren att se 

målet som kan gynna alla? För mottot ”man ser inte skogen för alla träden” kan ses som att 

skogen är målet och träden det kulturella kapital som begränsar ens perspektiv och 

möjligheter att tänka framåt för att finna bästa tänkbara lösningen. 

   Med ett mantra om att alla ska med, kan vi se det som att fokusera på att höja den 

grundläggande tryggheten inom framgångssagan, så att alla kan få utvecklas i sin roll.  

Med en grundläggande hemförsäkring som gör så att ingen inte faller mellan stolarna i 

framgångssagans välfärdsmodell så kan framgångssagan få ett lyckligt slut.  

 

Om du som läsare vill samtala vidare kring denna uppsats är du välkommen att kontakta 

uppsatsskrivaren. Uppsatsskrivaren är behjälplig på olika sätt för att kunna applicera och 

utveckla forskningsfrågan vidare i faktiska, vardagliga situationer som finns utanför den 

akademiska sfären som finns på högskole- och universitetsområden i Sverige. 

Kontaktuppgifter till uppsatsskrivaren finns angivna under ”Förord” som finns i början av 

denna uppsats.   
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