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 Örebro universitet. Detta är hennes doktorsavhand-
ling. 

Året är 2007 och du har just fött barn på ett svenskt 
sjukhus. Allt gick bra. Du och din äkta man ska snart 
åka till ert eget hem och fundera på hur ni ska vara 
lediga från era fasta arbeten. Du bläddrar i Försäkring-
skassans broschyr till blivande föräldrar. Och tänk 
– texten riktar sig rakt till dig.  

Jag har i den här avhandlingen undersökt vem som framstår som en normal 
förälder i Försäkringskassans broschyrer till blivande föräldrar. I den för-
sta broschyren från 1974 hade föräldraförsäkringen just blivit könsneutral. 
Föräldrarna omtalas som mamma och pappa och broschyren pryds av Hoa 
Hoa Dahlgren med en bebis på armen. Jämställdheten har vunnit mark och 
papporna står i centrum. 

Texten i den sista broschyren från 2007 riktar sig till ett tänkt du, helt enligt 
moderna principer för klarspråk och mottagaranpassning. Du-tilltal sägs 
främja kommunikationen mellan myndigheter och medborgare, men vad 
händer med jämställdheten när textens du är en biologisk mamma?

Vad är förresten jämställdhet? Försäkringskassan verkar ha övertagit en poli-
tisk uppfattning om att en jämn fördelning av föräldradagarna automatiskt 
leder till jämställdhet. Men är det verkligen så enkelt att vi blir jämställda bara 
för att vi delar lika på föräldraledigheten? Och tar egentligen Försäkringskas-
san ansvar för att uppfylla de politiska ambitionerna att föräldrar i större 
utsträckning ska dela föräldradagarna jämnt? 
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