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Abstract 
Lena Lind Palicki (2010): Normaliserade föräldrar. En undersökning av Försäkrings-
kassans broschyrer 1974–2007 (Normalised parents. An investigation of brochures 
from the Swedish Social Insurance Agency, Försäkringskassan, 1974–2007). Studier 
från Örebro i svenska språket.  
 
The main purpose of this dissertation is to analyse and identify problems arising from 
the Swedish Social Insurance Agency’s (SSIA) perceptions of parents, as they appear in 
the brochures targeted at expectant or new parents between 1974 and 2007. The aim is 
to distinguish who are being pointed out, constructed, and normalised as parents; and 
to analyse the functions of the recipients and the senders respectively. The aim is to be 
considered in the light of the SSIA’s commitment to gender equality, a policy that pro-
motes equal access to the insurance of parents to share the parent’s insurance more 
equally. 

The dissertation is based on a theoretical framework that may principally be de-
scribed as a feminist discourse analysis, which, among other things, means that a con-
structivist approach is of central importance. In addition, an intersectional perspective 
is an important starting point, putting the focus on the interaction and interdependence 
between different social categorisations. 

In four analysing chapters, the material is being tackled from different approaches or 
angles. In the first chapter, a picture is drawn of the institutional and political context 
that sets the prerequisites of the insurance regulations as well as the way the texts have 
been written and may be understood. The second chapter presents an analysis, in the 
terms of space deixis, of whom is/are being pointed out and positioned as recipient/s by 
SSIA. In the third chapter, an analysis of the normalised notions of parents that are 
identified in the texts; and of what parents are being favoured and described as ‘nor-
mal’. In the fourth chapter, the functions of the different actors are being analysed, 
showing how the relationship between the SSIA and the parents is constructed from in 
the texts. 

The results show that, in all brochures, parenthood is strongly gender-marked and 
that gender equality, above all, is to be understood as a quantitatively even distribution 
between mothers and fathers. In today’s brochures, the agency identifies and normal-
ises recipients who primarily are biological mothers with orderly conditions, living in 
nuclear families with biological children. The older brochures have a higher level of 
gender neutrality in their texts, where mothers and fathers are placed equally and at the 
same distance from the position of the sender. The newer brochures, however, repre-
sent a wider range of social categorisations, and thus present a more complex picture 
of parenthood. The results also show that the function of SSIA in the texts is primarily 
economic, and that there is no obligation for parents to share the parent’s insurance 
equally, despite the political resolutions that impose this task on the agency.  
 
Keywords: Försäkringskassan, Swedish Social Insurance Agency, parental leave, inter-
sectionality, discourse analysis, normalisation, brochures, deixis, address, governmen-
tality, Swedish, authority language, feminist discourse analysis, categorisation 
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Förord  

När det har känts hopplöst att få ihop en avhandling har jag fantiserat om hur det 
kommer att vara den dagen jag ska skriva det sista. Förordet. Jag har sett fram emot 
det så mycket – att få tacka och avsluta. Äntligen! 

Jag tar det i någon typ av kronologisk ordning, med början i en liten händelse som 
fick stor betydelse. Det var många år sedan nu, när jag läste svenska vid Stockholms 
universitet. Staffan Hellberg skrev några uppmuntrande ord på en inlämningsuppgift: 
han uppmanade mig att gå vidare, att det nästan var en befallning. Hade jag funderat 
på att forska? Nej, det hade jag inte, men hans ord sådde ett frö och för det fröet är jag 
honom mycket tacksam.  

Jag tog dock några omvägar, till exempel över språkkonsultlinjen, där Per Ledin var 
min kursföreståndare. Det visade sig också få avgörande betydelse, för när han flyttade 
till Örebro och skulle anställa doktorander, passade jag på att skicka in en ansökan. Så 
kom det sig att Pelle var min handledare under en massa år. Och det har inte bara varit 
intressant och lärorikt – det har varit roligt också. Inte minst: du har alltid med din 
mycket pragmatiska inställning månat om att ordna bra förutsättningar för oss dokto-
rander. Tack Pelle! 

Under mina år som doktorand har jag haft två biträdande handledare. Och de har, 
var och en på sitt sätt, bidragit till att avhandlingen blev som den blev. Tack Karin Mil-
les för din (ibland mycket handfasta) hjälp och dina hejarop längs vägen som har fått 
mig att orka lite till. Tack Lann Hornscheidt för att du med en enastående skärpa har 
tagit dig an flera versioner av olika texter och för att du med ett ovillkorligt intresse 
har diskuterat de här frågorna med mig. Dina utmanande synpunkter och din entusi-
asm har betytt väldigt mycket! 

Det har varit ett evigt pendlande de här åren och egentligen borde jag väl tacka SJ. 
Men istället tackar jag dem som hur generöst som helst – när som helst och ibland med 
mycket kort varsel – öppnat sina hem. Tack Anja för att jag alltid har fått låna din sof-
fa och tack Moa för att jag alltid har fått låna din madrass! Dessa personer, Anja 
Malmberg och Moa Tunström, är också några av dem som jag intensivast diskuterat 
avhandling och livet som doktorand med. Andra är Karolina Wirdenäs, Mats Land-
qvist, Orla Vigsø, Helge Räihä, Daroon Yassin, Paola Allegrini och Johanna Ledin. Ni 
och alla andra kollegor inom ämnet svenska språket i Örebro förtjänar ett tack.  

Jag vill också tacka Linda Kahlin och Mats Landqvist som gav mig värdefulla och 
konstruktiva kommentarer på mitt slutseminarium. Yvonne Lindqvist och Kjell Lars 
Berge har läst och gett mig värdefull feedback på delar av texten. Medarbetare på För-
säkringskassan har hjälpt mig med att hitta material och med att svara på diverse mer 
eller mindre märkliga frågor jag haft om verksamheten genom åren. Tack! 

Mitt allra största tack vill jag dock ge till Håkan Åbrink, som har varit min handle-
dare under det sista krävande året. Jag skulle kunna ta upp ditt tålamod, din generosi-
tet med tid och engagemang, din känsla för textens struktur och helhet och din särdeles 
skarpa blick för vad som behövde göras när. Men jag väljer att formulera det så här: 
Utan dig hade det inte blivit någon avhandling. Bara så. 
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Helt genreenligt ska jag avsluta med att tacka dem som står mig närmast: mina vän-
ner och min familj. Ljuvliga vänner – ni är så bra för mig! Några vill jag lyfta fram sär-
skilt: Rikard Linde och Martin Eriksson, som lät mig sitta i sin lokal det sista året. Det 
gav mig inte bara ro att skriva, utan också många underhållande samtal längs vägen. 
Ett extra tack till Martin som gjort det fina omslaget – det blev mycket bättre än det 
jag försökte förklara! Emilia Emtell, för proffsig sista-minuten-hjälp med krångliga 
textpartier, Åsa Marklund för snabb översättning av den engelska sammanfattningen, 
Lizzie Mårtenson för granskning av densamma, Maina Arvas för tålmodigt korrektur-
läsande och barnvakteri (inte samtidigt dock), min bror Jens Lind för pedagogisk räk-
nehjälp och Anna Brännsveden som så kravlöst bara funnits där när det har behövts 
som allra mest. Och så Kristina Burman, en av mina allra närmaste vänner, som inte 
bara fick mig att under en sen kväll skicka in en ansökan till forskarutbildningen och 
alltsedan dess har varit allmänt uppmuntrande, men som också – lyssna på det här! – 
ägnat delar av sitt sportlov åt att korrigera diverse konstigheter i min litteraturlista. Du 
är bäst.  

Till sist: Jacob. God only knows what I’d be without you. Du har också fått kämpa 
hårt, särskilt nu på slutet, för att ro det här i land. Många brukar också tacka sina 
barn, men jag har svårt att se att mina barn (hur smarta och fina de än är) har bidragit 
till just avhandlingsskrivandet. Däremot, Ilse och Febe, var det ni som fick mig att inse 
att de där broschyrerna från Försäkringskassan också har en praktisk betydelse i livet 
utanför universitetet. Jag hoppas kunna tillbringa mer tid där nu.  
 
 
 
Stockholm i mars 2010 
Lena Lind Palicki 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
I slutet av 1970-talet, när homosexualitet fortfarande klassades som en sjukdom i Sve-
rige, genomfördes en aktion där homosexuella ringde till Försäkringskassan och sjuk-
skrev sig för att de led av homosexualitet. Idag framstår det som ett synnerligen effek-
tivt sätt att fästa blicken på det absurda. Det där fascinerar mig, hur absurt något kan 
framstå vid en tillbakablick, något som i en annan tid har framstått som normalt. Och 
ibland undrar jag så, vad som kommer att framstå som absurt av det som jag idag upp-
fattar som alldeles normalt. Det är bland annat ur den fascinationen som den här av-
handlingen har kommit till. 

Avhandlingen handlar om föreställningar om föräldrar och hur de föreställningarna 
har förändrats över tid i en myndighetsdiskurs. Mer specifikt undersöker jag ett urval 
av de broschyrer om föräldraförsäkringen som Försäkringskassan har gett ut till bli-
vande eller nyblivna föräldrar mellan åren 19741 och 2007. Vad har de menat när de 
använt ordet föräldrar? Hur är en mamma eller en pappa i Försäkringskassans ögon? 
Vilka föräldrar framställs som normala? Vilka tillåts ingå och vilka ställs utanför myn-
dighetens värld? Det är alltså myndighetens konstruktion av föräldrar som står i fokus 
i den här avhandlingen. Broschyrerna vittnar om vilka samhällsdiskurser som har varit 
rådande under olika tidsperioder, vilka föreställningar som har funnits om pappor och 
mammor, om barn och familj, i den här praktiken.  

Föräldraskapets innebörd och föreställningar om mammor och pappor förhandlas 
och förändras ständigt och har under dessa år debatterats och diskuterats flitigt. 
Många debatter har till stor del handlat om jämställdhet i förhållande till kön2. Det har 
handlat om pappor och mammor och förväntningar på hur sådana ska vara. Hela 
1960- och början av 1970-talet präglades av ett samhällsklimat där etablerade relatio-
ner mellan könen ifrågasattes. Det kom allt fler krav om att jämställdhet inte bara skul-
le handla om kvinnor, utan också om män. Många stred för insikten att det inte kunde 
ske en kvinnlig emancipation utan att det skedde en motsvarande manlig. Diskussio-
nerna om den kvinnliga emancipationen handlade främst om rätten till yrkesarbete och 
ekonomisk självständighet medan diskussionerna om den manliga emancipationen 
handlade om att ta aktiv del av föräldraskapet (Klinth 2002:13f.). Historikern Roger 
Klinth, som har forskat om föräldraförsäkringen, skriver: ”Det var via det jämställda 
föräldraskapet som ett nytt jämställt samhälle skulle skapas – när pappa blev med barn 
kunde mamma skaffa jobb” (Klinth 2002:144). I dessa diskussioner kom föräldraför-
säkringen att hamna i fokus. Den sågs som ett politiskt verktyg som kunde användas 
                                                 
1 Jag uppmärksammar redan nu att den broschyr som började gälla 1974 är tryckt i december 1973. Eftersom den 
började gälla den 1 januari 1974 benämner jag den 1974 års broschyr. Varför detta är viktigt berättar jag längre 
fram. 
2 Jag använder i den här avhandlingen begreppet kön framför begreppet genus, såvida jag inte hänvisar till fors-
kare som själva använder genus. Kön ska dock, precis som andra kategoriseringar, ses som socialt konstruerat, i 
likhet med begreppet genus. För en diskussion om för- och nackdelar med respektive begrepp, se exempelvis 
Gothlin 1999. 
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både för att få kvinnorna att komma ut på arbetsmarknaden och för att få männen att 
ta ansvar för barn och familj.  

Diskussionerna kom i stor utsträckning att handla om hur föräldraförsäkringen 
skulle utformas och administreras för att gynna ett jämnare uttag mellan mammor och 
pappor. Det ledde till slut fram till en lagändring som innebar att föräldraförsäkringen 
1974 ersatte den tidigare moderskapspenningen, som enbart varit en socialförsäkring 
som omfattade kvinnor. Förändringarna var flera, bland annat blev försäkringen ar-
betsbaserad3, men den största förändringen var att det nu blev en socialförsäkring som 
var könsneutral – nu var det fritt fram för både mammor och pappor att vara hemma 
med sina nyfödda barn. Försäkringen var progressiv på flera sätt; den kan sägas vara 
både historiskt och internationellt unik. Men när de första rapporterna kom om hur 
reformen hade slagit ut såg man att den inte riktigt hade lett till den starka förändring 
som det var tänkt. Klinth och Thomas Johansson skriver så här om hur reformen inte 
föll ut som önskat:  
 

De första indikationerna på hur de svenska männen hade använt sin nya rättighet kom cirka 
ett år efter det att reformen trätt i kraft. Trots de i många fall ambivalenta jämställdhetspoli-
tiska visioner som hade väglett utformandet av den nya föräldraförsäkringen blev resultatet 
något av en chock. Endast cirka två procent av de män som var berättigade att använda för-
säkringen hade gjort det och i de flesta fall hade de endast använt ett fåtal dagar. Männens 
ovilja att använda rätten till föräldraledighet blottlade ett glapp mellan den offentliga bilden 
av det moderna och jämställda Sverige och de attityder och vardagsrelationer som präglade 
svenska familjer (Johansson & Klinth 2007:145).  

 
Detta glapp, som Johansson och Klinth skriver om, har delvis bestått genom åren, även 
om skillnaderna successivt har minskat. År 2007 betalades 20,8 procent av föräldra-
penningsdagarna till pappor.4 1995 infördes en så kallad pappamånad och 2002 ännu 
en, något som påverkade uttaget i en mer jämställd riktning. Ett vanligt beteende är 
dock att pappor enbart tar ut de öronmärkta månaderna och ingenting utöver dessa. 
År 2007 hade de treåriga barnen föräldrar där pappor i genomsnitt hade tagit ut 60 
dagar och mammor 289 dagar. Att papporna tog ut just 60 dagar tros vara en effekt av 
att två månader är reserverade åt vardera föräldern och inte kan överlåtas. Men trots 
det hade var femte treåring 2007 en pappa som inte hade tagit ut någon dag alls (För-
säkringskassans webbplats: Statistik och analys, föräldrapenning).5  

Mot bakgrund av detta kan man fråga sig om reformen ska ses som en jämställd-
hetspolitisk succé eller ett fiasko och svaret är antagligen beroende av vilket tidsper-
spektiv man har (Klinth 2004:58).6 Om det fortsätter i samma ökningstakt som nu 
kommer det att dröja en generation till, mer exakt 34 år, innan uttaget fördelas jämnt 
mellan kvinnor och män.7 Och det kan som sagt tolkas på olika sätt. I ett historiskt 
                                                 
3 Andra förändringar var att sjukpenning för vård av sjukt barn infördes samt att föräldrapenningen blev pen-
sionsgrundande och skattepliktig (Försäkringskassans webbplats: Statistik och analys, föräldrapenning). 
4 Försäkringskassan har utarbetat flera olika mått för att mäta hur jämställt föräldrapenninguttaget är mellan män 
och kvinnor. Ett sätt att mäta är att se att det är få barn som har föräldrar som delar föräldrapenninguttaget jäm-
ställt enligt proportionen 40–60 procent eller jämnare. För de barn som fyllde åtta år under 2007 hade fem pro-
cent föräldrar som delat jämställt på föräldrapenningdagarna (Försäkringskassans webbplats: Statistik och ana-
lys, föräldrapenning 
5 Se bilaga för utförligare statistik över fördelningen av föräldrapenningdagar.  
6 Försäkringen har också utökats successivt under åren. Från början bestod den av sex månaders föräldrapenning 
och har sedan byggts ut och består i dag av 16 månader (Försäkringskassans webbplats: Statistik och analys, 
föräldrapenning).  
7 Uppgiften har jag fått i ett mejl från Försäkringskassan 2009-11-26.  
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perspektiv finns det en snabbhet i denna förändring som saknar motstycke. Inom ett 
par decennier har villkoren för kvinnor och män förändrats från att vara styrda av ett 
mycket stereotypt genuskontrakt till ett samhälle där kvinnor och män till synes har 
samma rättigheter, skyldigheter och ansvar både i hemmet och i arbetslivet8 (Hirdman 
2003:172). Likväl är det många som i dagens snabba förändringsklimat känner frustra-
tion över att det inte har hänt mer, snabbare, medvetnare, effektivare. Denna avhand-
lings fokus hänger intimt samman med denna frustration. 

1.2 Föräldraförsäkringen som jämställdhetsprojekt 
Att föräldraförsäkringen har fungerat som ett verktyg i en jämställdhetsdiskurs är på-
tagligt. Diskussionerna om hur den ska utformas för att gynna jämställdhet har varit 
många och livliga (se exempelvis debattboken Vems valfrihet? som kom 2004). Det 
verkar till exempel som att debatten om kvotering som medel bär på en ständig aktua-
litet. Men hur jämställdhet ska förstås i förhållande till föräldraförsäkringen är inte 
entydigt. Det ligger i Försäkringskassans uppdrag att försöka utjämna skillnaderna i 
uttag mellan män och kvinnor. Varje år får myndigheten ett regleringsbrev från reger-
ingen som beskriver myndighetens uppdrag för nästkommande år. I regleringsbrevet 
står det till exempel inför året 2007 att målet ska vara att ”Det samlade uttaget av för-
äldrapenning skall vara jämställt mellan kvinnor och män” (Regleringsbrev inför bud-
getåret 2007. Många av de andra regleringsbrevens formuleringar är identiska eller 
snarlika, se kapitel 3). Påståendet presupponerar flera saker. Dels att det finns en stor 
skillnad i uttaget mellan föräldrarna, dels att det finns (minst) två närvarande föräldrar 
som har möjlighet att ta ut föräldrapenning. Men det presupponerar också hur jäm-
ställdhet ska förstås – att det är en angelägenhet mellan män och kvinnor och att en 
kvantitativt lika fördelning mellan könen skapar jämställdhet.  

Det finns alltså en förståelse av jämställdhet i den här diskursen som ett kvantitativt 
mått, där kvinnors och mäns lika fördelning av uttaget av dagar är målet som ska upp-
nås. Men riktigt så enkelt är det inte. I den debatt som föregick försäkringsreformen 
var föräldraförsäkringen snarare ett styrmedel som den politiska makten skulle använ-
da för att påverka samhället i en mer jämställd riktning och som styrmedel hade för-
äldraförsäkringen en central roll i jämställdhetsgörandet. Idag går det att skönja en 
omförhandling i debatten där inte minst regleringsbreven uttrycker att en jämn fördel-
ning i sig är målet. Men frågan är om det blir ett jämställt samhälle bara för att män-
nen tar ut hälften av föräldrapenningdagarna och kvinnorna den andra hälften? Det är 
skäligt att anta att jämställdheten också kan förhandlas på andra sätt och mellan andra 
aktörer.  

Yvonne Hirdman diskuterar jämställdhet i termer av genusordning och genuskon-
trakt (exempelvis Hirdman 2000, 2003). Hon menar att den genusordning som finns 
och har funnits som en värdegrund i vårt samhälle, där mannen är norm och där könen 
bör hållas åtskilda, också innebär olika ansvarsområden – mannen har ansvar för för-
sörjningen och beskyddet och kvinnan för födandet, hemmet och barnen. Det är en 
”kulturellt nedärvd, styrd överenskommelse” där män och kvinnor har kontrasterande 
förutsättningar som innebär att den enas skyldigheter blir den andras rättigheter och 
tvärtom (Hirdman 2003:84, 88). Man kan se det som att jämställdhet kommer till i en 
omförhandling av kontraktet, som en strävan att samma möjligheter och rättigheter 
ska uppnås för båda könen. Frågan är då vad det innebär om vi når en kvantitativ lik-

                                                 
8 Det är inte bara föräldraförsäkringens förtjänst, utan beror till stor del på utbyggnaden av den offentliga sektorn 
(se Hirdman 2003 för en diskussion om detta).  
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het mellan könen i fråga om uttagna dagar av föräldraförsäkringen – leder det per au-
tomatik till ett samhälle där genuskontraktet omförhandlas? Där män och kvinnor har 
samma rättigheter och möjligheter? I ekonomiska termer, på arbetsmarknaden, i ter-
mer av samhällsinflytande? Hur är föräldraskap överhuvudtaget kopplat till kön-
(sordningen)? Visserligen är det rimligt att anta att genuskontraktet kommer att se del-
vis annorlunda ut, men det finns ingen självklarhet i vilka former det kommer att anta.  

Ett gemensamt mål för samtliga regeringar under den här tiden har varit en önskan 
att öka pappornas uttag av föräldraförsäkringen, även om medlen för att komma dit 
har skiftat (se kapitel 3 för en utförlig diskussion om detta). Eftersom Försäkringskas-
san handlar på uppdrag av regeringen är förändringar i försäkringssystemet alltid poli-
tiska och det betyder att ett regeringsskifte nästan alltid får utslag i broschyrerna. 
Myndigheten själv har som uttalat mål och syfte att vara jämställdhetssträvande och 
driva jämställdheten framåt – i den förståelsen att en kvantitativt lika fördelning ska 
uppnås. Men även inom myndigheten finns olika förståelser av jämställdhetsbegreppet, 
vilket deras interna skrifter visar. Där finns bland annat uttryck för att konstruktionen 
av kvinnor och män måste problematiseras och att förutsättningar ska skapas för att 
hindra människor från att låsas in i föråldrade könsmönster (Målet är jämställdhet 
2001:3). Jämställdhet ska alltså förstås, i den här praktiken såväl som i den här av-
handlingen, dels som ett kvantitativt mått där en jämn fördelning av föräldrapenningen 
mellan män och kvinnor utgör typexemplet, och dels kan jämställdhet förstås som ett 
kvalitativt mått där konstruktionen av könen (och relationen dem emellan) står i fokus. 
Förståelsen av båda aspekterna av jämställdhet är intimt sammanlänkad med och icke 
åtskiljbar från den samhälleliga praktik som texterna och föräldraförsäkringen är en 
del av. I kapitel 3 utvecklar jag diskussionen om jämställdhet i relation till Försäk-
ringskassan. 

1.3 Syfte, frågeställningar och utgångspunkter  
Mitt övergripande syfte är att analysera och problematisera Försäkringskassans före-
ställningar om föräldrar, som de ter sig i broschyrer riktade till blivande eller nyblivna 
föräldrar. Avsikten är att urskilja vilka som pekas ut, konstrueras och normaliseras 
som föräldrar samt att analysera vilka funktioner som mottagarna respektive sändarna 
tillskrivs. Syftet ska ses mot bakgrund av att myndigheten har ett jämställdhetspolitiskt 
uppdrag. Hur stämmer broschyrernas språkliga utformning överens med de politiska 
ambitionerna och åtagandet att minska skillnaden i uttag mellan föräldrarna?  

I anslutning till syftet finns fyra olika infallsvinklar, som i avhandlingen behandlas i 
var sitt analyskapitel: 

 
1. Hur ser de institutionella, politiska och regelmässiga villkoren ut för texterna 

och Försäkringskassan som aktör? Under vilka förutsättningar skriver myn-
digheten sina broschyrer? 

2. Vem/vilka pekas ut och konstrueras som mottagare? Vem bjuds in att ingå i 
mottagarvärlden? Vilka mottagare inkluderas respektive exkluderas genom 
de olika språkliga val som myndigheten gör?  

3. Vilka föreställningar om mottagarna finns i broschyrerna? Vem gynnas och 
framstår som normal och vem gör det inte? Vilka egenskaper ska en mottaga-
re ha för att normaliseras i Försäkringskassans värld? 

4. Vilka funktioner har de olika aktörerna i texterna? Vem tillskrivs ansvar för 
vad? Hur ser rollfördelningen ut? Vilket ansvar tar Försäkringskassan (eko-
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Materialet är hämtat från tidsperioden 1974–2007 men undersökningens syfte är inte i 
första hand diakront. Jag vill därför tydliggöra hur jag ser på det historiska materialet. 
Genom att beskriva broschyrer och jämföra dessa över tid ser jag det som att det blir 
möjligt att ytterst säga något om dagens jämställdhetssituation, vilket är den primära 
ansatsen. Det kan dock vara vanskligt och komplicerat att säga något om den diskurs 
som är den rådande just nu. Det är främst i relation till något annat eller i backspegeln 
som det blir möjligt att se de sanningar, normaliteter och föreställningar som råder i 
nuläget (Nilsson 2008:83). Den historiska ansatsen syftar därför ytterst till att göra 
dagens föreställningar om föräldrar och jämställdhet synligare, tydligare, mer förståeli-
ga. Det hindrar inte att jag visar komparativa resultat och analyser, när jag finner det 
relevant. Resultatet kommer på så sätt förhoppningsvis att visa något om texterna även 
från tidigare decennier, men framför allt syftar den historiska jämförelsen och beskriv-
ningen till att göra dagens situation rättvisa.  

Jag utgår från vissa grundantaganden; att myndigheter har en maktfull position, att 
kategoriseringar är socialt konstruerade och inte kan skiljas från varandra, att språket 
är starkt betydelsebärande i maktkonstruktioner, att det är i vardagliga praktiker som 
makt, jämställdhet och kön görs, att språket och samhället står i ett dialektiskt förhål-
lande till varandra. Dessa grundantaganden samlar jag inom ett teoretiskt ramverk som 
närmast kan sammanfattas som feministisk diskursanalys (se exempelvis Mills 2008). 
Diskursanalys kan ses både som en teori och en metodologi, där kvalitativa analyser av 
texten såväl som kontexten utgör grunden. Det är viktigt med en etnografisk ansats där 
den diskursiva praktiken är en del av analysen. Det går alltså inte att frigöra sig från 
kontexten och förstå texter utan att samtidigt förstå och analysera den diskursiva prak-
tik som de är en del av. På samma sätt som texter påverkar och är en del av kontexten 
så påverkar och finns kontexten i alla texter – det är ett dialektiskt förhållande. Jag kan 
alltså inte frigöra texterna från myndighetspraktiken. Att det är just en myndighets-
praktik sätter vissa ramar, och att det är just Försäkringskassan skapar betydelse i sig. 
Försäkringskassan är en myndighet med vad man kan kalla för ett jämställdhetspoli-
tiskt uppdrag – en myndighet med ett uppdrag att fördela föräldraförsäkringen jämnt 
mellan kvinnor och män och därmed bidra till ett mer (kvantitativt) jämställt samhälle. 
Man kan uttrycka det som att i en myndighets texter finns det alltid makt inbyggd i 
själva texterna eftersom alla texter en myndighet skriver innebär maktutövning i en 
eller annan grad. 

En hypotes är att föräldraskap och jämställdhet är starkt könsmarkerade i den här 
diskursen och därför utgår jag från kategoriseringarna av män och kvinnor i analysen 
av broschyrerna. Nära sammanbundet med syftet finns en strävan att problematisera 
vad som menas med män och kvinnor i den här kontexten. I Försäkringskassans bro-
schyrer är det inte bara män, vilka som helst, eller kvinnor, vilka som helst, som tillta-
las och ingår i normalföreställningarna. Det är män och kvinnor i en viss ålder, med en 
viss sexualitet, med en viss levnadsstandard och med en viss nationalitet och de förut-
sätts leva sina liv enligt vissa mönster. Dessa mönster sanktioneras av sändarvärldens 
aktörer, bland annat myndigheten. Staten kategoriserar och styr människor i en önsk-
värd riktning och får dem att handla efter ett mönster och efter riktlinjer som är på 
förhand uppgjorda och politiskt förhandlade. Men vilka kategoriseringar framställs 
som implicita och vilka framställs som explicita? Vilket samband finns mellan olika 
kategoriseringar? Vilka kategoriseringar tas som förklaring till andra? Finns vissa kate-
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goriseringar redan eller konstrueras de i materialet? Med hjälp av ett intersektionellt 
perspektiv ställer jag sådana frågor, och ett delsyfte är att visa på vikten av ett intersek-
tionellt perspektiv inom forskningsfältet språk och kön (begreppet intersektionalitet 
utvecklar jag i kapitel 2). 

1.4 Försäkringskassans broschyrer  
Det primära materialet består av nio broschyrer om föräldraförsäkringen som Försäk-
ringskassan gett ut under åren 1974 till 2007. Till detta kommer ett kringmaterial eller 
ett sekundärt textmaterial som jag använder som en resurs för tolkning. Det rör sig dels 
om de broschyrer som har publicerats på samma sätt och i samma syfte som primärma-
terialet men som inte ingår där (se tabell 1), dels om andra texter hos Försäkringskas-
san som handlar om föräldraförsäkringen eller om myndighetens inställning till jäm-
ställdhet.9 I det här avsnittet beskriver jag de primärtexter som ingår i min undersök-
ning, men vill också understryka att även den diskursiva praktik som texterna är en del 
av utgör en väsentlig del av min analys.10   

Försäkringskassans syfte med att ge ut broschyrerna är att de har i uppgift att upp-
lysa de blivande eller nyblivna föräldrarna om deras rättigheter och skyldigheter när 
det gäller de socialförsäkringar som rör barnfamiljer. Tryckt information till blivande 
föräldrar består av främst broschyrer, reklam och faktablad och förmedlas genom att 
flertal kanaler. Förutom i tryckt form finns informationen på Försäkringskassans 
webbplats och kan även ges muntligt på informationsträffar hos Försäkringskassan 
eller över den så kallade servicetelefonen. Sammanfattade versioner av varje socialför-
säkring finns i form av faktablad men den mest omfattande informationen förmedlas 
genom broschyrer, som skickas hem till föräldrarna. Broschyrerna finns även att hämta 
hos Försäkringskassan och ibland även hos mödravårdscentraler och liknande (för en 
mer detaljerad bild av produktions- och distributionsförhållanden och dess konsekven-
ser, se kapitel 3).  

Jag har samlat in broschyrerna genom personliga besök på Försäkringskassans hu-
vudkontor, där jag har fått hjälp av personalen med att leta i myndighetens eget ar-
kiv.11 Fördelen med att använda sig av Försäkringskassans interna arkiv har varit att 
mycket kringmaterial i form av reklam, informationskampanjer etcetera har funnits 
tillgängligt tillsammans med broschyrerna vilket har gjort att jag har kunnat skapa mig 
en god och omfångsrik bild av Försäkringskassans arbete med informationen kring 
föräldraförsäkringen. Jag har också haft kontakt med flertalet medarbetare på Försäk-
ringskassans huvudkontor, vilka har varit mig behjälpliga med information inte bara 
om broschyrerna utan också om hur arbetet med utformningen av broschyrerna och 
annat kringmaterial har gått till (vilket jag beskriver i kapitel 3). Jag har alltså genom 
dessa möten (som ägde rum vid flertalet tillfällen under främst 2004) fått en mycket 
god bild av verksamheten.  

De flesta broschyrerna samlades in under 2004 och 2006. En senare version laddade 
jag ner från nätet 2007. Jag har gjort urvalet efter de broschyrer som har handlat om 
just föräldraförsäkringen (vilket då har framgått av titeln). Fram till 2007 har nya bro-

                                                 
9 Det rör sig alltså dels om interna skrifter, policyer etcetera men också om de så kallade regleringsbreven som 
Försäkringskassan får från regeringen varje år (se även avsnitt 3.1.1.). 
10 Materialpresentationen är alltså tudelad. I detta första kapitel ger jag en översikt över materialet och insam-
lingen och i kapitel 3 ger jag en beskrivning av broschyrernas utformning och hur de förändrats över tid.   
11 Materialet har i mycket varit relativt osorterat på det sättet att alla broschyrer och annat material från ett visst 
år lagts tillsammans utan inbördes ordning. Min uppfattning är att arkivet sannolikt inte är heltäckande, men att 
det mesta material som har publicerats ändå har funnits tillgängligt. 
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schyrer kommit i många versioner, några med enbart smärre förändringar och några 
med större omarbetningar. Jag har samlat in samtliga broschyrer om föräldraförsäk-
ringen där en större förändring har gjorts. Med en större förändring menar jag en för-
ändring som har kunnat upptäckas genom en snabb genomläsning. På så sätt har för-
ändringar som enbart inneburit ändringar på korrekturnivå eller i enstaka formulering-
ar snabbt sållats bort. Dessa har jag inte betraktat som nya eftersom de inte har inne-
burit något större förändringsarbete. Vägledande för detta urval har varit framsidan, 
där en ny framsida har indikerat att broschyren har arbetats om. Dock gäller inte detta 
i alla lägen eftersom samma framsida ibland har använts till en omarbetad text. På 
baksidan av varje broschyr finns tryckår och tryckmånad angivet, men dessa är heller 
inte alltid sammanfallande med omarbetningar av broschyrerna eftersom även nytryck 
av befintlig broschyr genererar nytt tryckdatum. Det är alltså svårt att avgöra exakt 
hur många omarbetade broschyrer som har kommit ut sedan 1974, men uppskatt-
ningsvis kan sägas att det rör sig om ett tjugotal. Jag redovisar inte de broschyrer som 
jag har samlat in som inte innebär någon större förändring.12 

Förändringarna i broschyrerna är initierade dels på grund av förändringar i regel-
verket, men även andra skäl har förekommit, som att broschyren omarbetades 2004 
för att göras situationsanpassad, istället för att behandla varje socialförsäkring för sig 
som tidigare gjorts. Det rörde sig alltså om en omarbetning i syfte att ändra mottagar-
anpassningen. Innehållet i broschyrerna överensstämmer till stor del men inte helt och 
hållet. Ibland har information till exempelvis adoptivföräldrar bakats in i broschyren, 
ibland information om barnbidrag eller havandeskapspenning, och ibland har sådan 
information behandlats i egna broschyrer (vilka kategoriseringar som ingår när redogör 
jag för i kapitel 5 om normalföreställningar). Gemensamt för samtliga broschyrer är 
dock att de vänder sig till blivande eller nyblivna föräldrar för att informera om den 
gällande föräldraförsäkringen. Jag har alltså inte tagit med de broschyrer som enbart 
handlar om till exempel adoption, trots att information om föräldrapenning vid adop-
tion är en del av de senare broschyrerna. Jag har heller inte tagit med versioner såsom 
”Lättläst” eller tagit hänsyn till tilläggsblad som informerat om enstaka ändringar i 
regelverket.  

I tabell 1 nedan visar jag hur de insamlade broschyrerna fördelar sig efter utgiv-
ningsår. De av dessa broschyrer som ingår i mitt primärmaterial är markerade med 
kursiv stil.  

 

Tabell 1. Antal insamlade broschyrer samt utgivningsår. 

Årtal  –013 –1 –2 –3 – 4 –5 –6 –7 –8 –9 Totalt 
1973 (före 
reformen) 

   1   1

1973–1979    1 1 1 1 1 5
1980–1989 1 1  1 1 1 1  6
1990–1999 1 1  1 1 1 1   6
2000–2007   1 1 1 1   4

 22
 

                                                 
12 Vid noggrannare genomläsning har det visat sig att enstaka broschyrer som vid en första anblick genomgått en 
förändring inte har gjort det, vilket inneburit att de inte har kommit med i det slutliga urvalet. 
13 –0, –1, –2 och så vidare ska läsas som 1970, 1971, 1972 och så vidare efter de perioder som presenteras verti-
kalt. 
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I tabell 1 visas att broschyrerna är 22 till antalet, utgivna under fyra decennier. En av 
broschyrerna finns med som jämförelsematerial från tiden då försäkringen enbart gäll-
de mammor (april 1973). För tydlighetens skull: det finns alltså många fler broschyrer 
men det är dessa som av mig bedömts innehåll en större förändring. Av dessa 22 bro-
schyrer som jag i ett första skede har valt ut har jag gjort ytterligare ett urval till mina 
detaljerade analyser. Jag har då främst tagit hänsyn till att spridningen ska vara någor-
lunda jämn fördelad över tid. De övriga broschyrerna är inte en del av den detaljerade 
analysen men har ibland använts i analysen som en resurs för tolkning.14  

I tabell 2 visas en översikt över de broschyrer som jag i de följande kapitlen kommer 
att undersöka närmare, det vill säga primärmaterialet.  
 

Tabell 2. Översikt över broschyrerna som utgör primärmaterialet. 

Namn Utgivningsår 
och månad 

Omfång i 
sidantal 

Format  Antal ord  Antal 
bilder15   

Föräldraförsäkring och 
barnbidrag 

73.1216 7 A6 906 1

Föräldraförsäkring och 
barnbidrag 

78.02 35 A6 2847 7

Föräldraförsäkring  80.07 31 A6 4605 1
Föräldraförsäkring  86.01 21 A5 3893 1
Föräldraförsäkring  90.07 20 A5 4140 4
Föräldraförsäkring 95.07 31 A5 4938 4
Föräldraförsäkring 97.01 28 A5 4840 4
Föräldraförsäkring 03.02 29 A5 5879 1
Blivande förälder  07.10 19 A517 4538 4
  
Som visas i tabell 2 rör det sig alltså om nio broschyrer som fördelar sig relativt jämnt 
över tid (1974 [se fotnot 15], 1978, 1980, 1986, 1990, 1995, 1997, 2003, 2007). De 
varierar i format, från A6 till A5, och omfång, från sju till 35 sidor, eller uttryckt på ett 
annat sätt: från 906 ord till som mest 5 879 ord. Antalet bilder skiftar också, från 
minst en bild till som mest sju bilder.18 Det är dessa broschyrer som utgör mitt pri-
märmaterial.  

1.5 Min forskningsposition  
De flesta av de här broschyrerna har jag enbart läst i egenskap av forskare, men en av 
de senare broschyrerna har jag också kommit i kontakt med i egenskap av förälder, 
vilket naturligtvis kan påverka min inställning till materialet. Det är heller inte oviktigt 
att jag är i en position som svensk, har svenska som modersmål, tillhör medelklassen 
och lever i ett heterosexuellt parförhållande och har små barn. Det är helt enkelt lätt 

                                                 
14 Exempelvis är det bara primärmaterialet som är representerat vid kvantitativa beräkningar. De sekundära bro-
schyrerna finns med när jag exempelvis beskriver hur broschyrernas utseende förändrats.  
15 Med bilder menar jag foton, illustrationer eller liknande, som inte bygger på textuella element. Jag menar inte 
grafiska uppställningar såsom tabeller och liknande som bygger på textuella element.  
16 Broschyren är tryckt i december 1973 men i analysen kallar jag den för 1974 års broschyr eftersom den börja-
de gälla då och för att inte blanda ihop den med broschyren som gällde 1973.  
17 Broschyren är i A5-format medan den elektroniska versionen är i A4-format.  
18 Bilderna är inte föremål för någon närmare analys, mer än att jag kommenterar framsidorna i kapitel 3. Att 
ange antalet bilder är i det här sammanhanget främst viktigt för att ge en beskrivning av materialets utseende och 
omfång. 
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för mig att identifiera mig med broschyrerna och en hypotes är att jag tillhör målgrup-
pens kärna.  

Det är svårt att säga hur det har påverkat min forskningsposition. Har jag svårt att 
se det uppenbara, normalföreställningarna, eftersom jag är en del av dem? Möjligtvis 
tror jag att det faktum att jag har fått broschyrerna i min hand i egenskap av förälder 
och att jag därmed har blivit en empirisk mottagare av texterna snarast har tillfört en 
dimension, men att tolkningen inte har ändrats. Men trots att många saker som fram-
står som normala i broschyrerna borde framstå som normala för mig, så har jag reage-
rat när jag läst broschyrerna – någonting har skavt och upplevts som obekvämt. Vad 
kan det då vara som jag reagerar på om jag nu ska vara prototypen av målgruppen? I 
den frågan ligger mycket av mitt intresse för den här avhandlingens fokus.  

Av större betydelse för min forskningsposition tror jag att min hållning som feminist 
har varit. Att bedriva forskning med en feministisk utgångspunkt är ett sätt att positio-
nera sig inte bara i ett forskningssammanhang, utan också i förhållande till texterna. 
Är det möjligt att bedriva objektiv forskning och samtidigt ha en emancipatorisk ut-
gångspunkt? Ett av den feministiska diskursanalysens grundantaganden är att forska-
ren har en kritisk utgångspunkt och verkar för förändring (Mills 2008). All forskning 
är subjektiv, inte minst på grund av de förutsättningar jag som individ har, men också 
för att all forskning bygger på teoretiska, metodiska och empiriska val. Ett konstrukti-
vistiskt angreppssätt bygger på antagandet att vår omvärldsuppfattning är en produkt 
av vårt sätt att kategorisera verkligheten, och vänder sig mot föreställningar om att 
objekt kan beskrivas objektivt och neutralt (Potter 1996:127). Att bedriva forskning 
med en emancipatorisk utgångspunkt kan därför ses som ärligare än den forskning som 
är till synes objektiv, men som ändå drivs av den diskurs som forskaren verkar inom. 
Det kräver dock att forskaren har en medvetenhet om sin egen position och ifrågasätter 
och utmanar sina egna normalföreställningar (se Hornscheidt 2009 för en diskussion 
om forskarens position och hur den påverkar analysen). 

1.6 Avhandlingens disposition  
Avhandlingen är disponerad så att jag i kapitel 2 utvecklar de teoretiska och metodolo-
giska utgångspunkterna som har bäring på avhandlingen. Det handlar främst om femi-
nistisk diskursanalys, men kapitlet innehåller också en beskrivning av det intersektio-
nella perspektivet och hur jag använder mig av det i analyserna. Kapitlet ska förstås 
som ett övergripande teoretiskt ramverk för analysen. Mer detaljerade teori- och me-
todbeskrivningar, som är specifika för de olika ingångarna till analyserna, finns i re-
spektive analyskapitel. Det tredje kapitlet behandlar den diskursiva praktiken och dess 
aktörer, de institutionella, politiska och regelmässiga villkor som aktörerna står under. 
Kapitlet ska ses som en analys av kontexterna, men kan också läsas som en historisk 
bakgrund. Här redogör jag också närmare för broschyrerna under de olika decennier-
na.  

Sedan följer tre empiriska kapitel där jag med hjälp av olika teoretiska och metodis-
ka ingångar fokuserar olika sidor av materialet. I det första, kapitel 4, fokuserar jag 
sändarvärldens identitetskonstruktioner av mottagarna. Vilka mottagare pekas ut och 
bjuds in till sändarvärldens deiktiska rum och hur positioneras de i förhållande till sän-
daren? I kapitel 5 fokuseras broschyrernas normalföreställningar av i första hand för-
äldrar i termer av sociala kategoriseringar. Vilka föräldrar och egenskaper gynnas och 
framstår som normala? I kapitel 6 fokuserar jag sändarnas och mottagarnas relation 
till varandra och vilka olika funktioner de tillskrivs i texterna. Vad har Försäkringskas-
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san ansvar för och vilket ansvar läggs hos föräldrarna? Hur ser rollfördelningen ut och 
hur realiseras den språkligt? 

I slutkapitlet, kapitel 7, försöker jag föra ihop resonemangen och visa vilka som är 
avhandlingens huvudresultat och hur de kan förstås i ett vidare perspektiv.  
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2 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter   

I det här kapitlet beskriver jag de teoretiska och metodologiska utgångspunkter som 
bildar ram för avhandlingen. Kapitlet ska alltså läsas som ett övergripande ramverk. I 
inledningen till respektive analyskapitel presenterar jag mer detaljerade och materialnä-
ra beskrivningar av de teorier och metoder som ligger till grund för de olika analysin-
gångarna.  

Främst hämtar jag inspiration från den feministiska diskursanalysen där ett kon-
struktivistiskt angreppssätt är centralt. Det konstruktivistiska (eller processuella) an-
greppssättet är också centralt för hur jag ser på kön, jämställdhet, normalitet och språk 
och dessa resonemang ska jag här utveckla närmare. Jag redogör först för de teorier 
och perspektiv som jag använder i min analys och sedan beskriver jag de metodologis-
ka utgångspunkter som hör samman med de teorier jag redogör för. 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 
Försäkringskassans broschyrer till blivande föräldrar är en del av ett statligt jämställd-
hetsprojekt, vilket jag redan har lyft fram i inledningskapitlet (se avsnitt 1.2.). Jäm-
ställdheten förhandlas i den här kontexten som en jämn fördelning av föräldrapen-
ningdagarna mellan pappor och mammor. Redan i det antagandet ligger en tolkning av 
världen som visar att texterna inte bara bygger på en heteronormativ princip, utan ock-
så en parnormativ (Hornscheidt 2008). Jämställdhet bygger alltså på en grund som 
presupponerar ett könsmarkerat tänkande. Men det finns ingen självklarhet i att för-
äldrar består av ett heterosexuellt par eller att en jämn fördelning av föräldraförsäk-
ringen mellan föräldrarna leder till jämställdhet mellan dem eller ett jämställt samhälle 
i andra kontexter eller mellan andra aktörer. Det finns skäl att ifrågasätta att jäm-
ställdhet är ett kvantitativt mått där en statistiskt jämn fördelning mellan föräldrarna 
per automatik leder till ett jämställt samhälle. Det finns heller ingen självklarhet i att en 
statlig myndighet ska bedriva jämställdhetsprojekt. Texterna bygger alltså på vissa 
överenskommelser och konventioner som har blivit så vanliga att de för oss närmast 
betraktas som ”naturliga” och ”normala” (Talbot 1998:149f.). Det betyder att texter-
na är diskursiva och att sammanhanget sätter vissa ramar som måste förstås och tolkas 
i relation till texterna. 

2.1.1 Feministisk diskursanalys  
Som framgår av namnet är begreppet diskurs centralt inom den feministiska diskurs-
analysen. Diskurs har använts på många olika sätt och inom många olika discipliner, 
vilket gör att begreppets innebörd lätt uppfattas som spretigt. En gemensam menings-
bärande tanke är dock att diskurser konstruerar och ger mening för vårt sätt att se på 
världen. Men på samma gång som diskurser representerar sätt att se på världen, så gör 
de motstånd mot dessa sätt (Litosseliti 2006:49). Lia Litosseliti skriver i sin bok Gen-
der & Language:  
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Discourse is a potential site of struggle, and participants are neither helplessly controlled by 
dominant discourses, nor ’rational’ individuals who make free choices. In resisting and con-
testing dominant discourses and the assumptions embedded in them, we are part of a proc-
ess of changing perceptions of experience, as well as roles and identities (Litosseliti 
2006:49). 

 
Diskursbegreppet blir viktigt i min undersökning för att förstå hur texterna kan sättas i 
samband med makt och för att kunna diskutera de föreställningar av föräldrar som 
finns i dem i förhållande till det samhälle som de har skrivits i. Det är genom språket i 
broschyrerna som det blir möjligt att studera vilka diskurser som har varit rådande 
under tidsperioden och hur den statliga diskursen om jämställdhet kommer till uttryck. 
Diskurs bestämmer också vem som har makt eller rätt att definiera saker (Talbot 
1998:151). Därför är det viktigt att i min analys ta hänsyn till de kontexter som texter-
na är en del av: den politiska kontexten där debatter och diskussioner om föräldraför-
säkringen har präglat den här tiden; den institutionella kontexten, där sändarvärldens 
villkor och förutsättningar sätter ramar för hur texterna kan förstås; samt det regelverk 
som gäller för försäkringen. Det är därför den här undersökningen inte är en textana-
lys, där ingen eller lite hänsyn tas till samhälleliga förändringar, utan en diskursanalys. 

Jag anknyter till en feministisk diskursanalys där den kritiska analysen av konstruk-
tionen av kön står i centrum. Viktigt för den feministiskt inriktade diskursanalysen är 
en kritisk och emancipatorisk ansats, en ansats som har varit gemensam för forsknings-
fältet om språk och kön och genusforskning i stort. Men språk- och könforskningen 
har inte alltid varit diskursanalytiskt inriktad och det är därför viktigt att lyfta fram 
den diskursiva sidan av könsgörandet. En som har gjort det är Sara Mills i sin teori 
Third Wave Feminist Linguistics (2004, 2008).19 Denna inriktning är nära besläktad 
med den kritiska diskursanalysen (härefter förkortat till CDA efter den engelska be-
nämningen Critical Discourse Analysis), som till exempel Norman Fairclough och Ruth 
Wodak gjort sig kända för (se till exempel Fairclough 1989, 1992 och Wodak & Mey-
er 2001, Wodak & Chilton 2005). CDA är en av de diskursanalytiska inriktningarna 
som har starkast metodologiska implikationer och konkreta språkliga analyser och 
som därför fått stort genomslag bland språkvetare (se exempelvis Gustafsson 2009 för 
en aktuell tillämpning). Min undersökning av kontexterna har vissa likheter med Fairc-
loughs sätt att beskriva både den sociala och diskursiva nivån, även om jag väljer att 
använda begreppet kontext istället för Faircloughs terminologi (se vidare i kapitel 3).  

CDA har det gemensamt med den feministiska diskursanalysen att det främsta in-
tresset finns i komplexa frågor som handlar om de maktförhållanden som aktiveras när 
människor producerar mening, om sociala ojämlikheter och om institutionell makt (Li-
tosseliti 2006:55f.). Det praktiska syftet med den feministiska diskursanalysen och 
CDA är inte att bara ”tänka kritiskt”, utan att gräva fram sociala och historiska struk-
turer som har blivit till överenskommelser och konventioner – saker som framstår så 
naturliga för oss att de betraktas som ”sunt förnuft”. Att se på språket kritiskt blir då 
ett sätt att ”avnaturalisera” det (Talbot 1998:149f.). Att man är kritisk betyder också 
att det i forskningsuppgiften ingår att bidra till social förändring i riktning mot mer 
jämlika maktförhållanden (Winther Jørgensen & Phillips 2000:69).  
 Namnet Third Wave Feminist Linguistics kommer av ett av de vanliga sätten att dela 
in feminismen, och även språk- och könforskningen, där den framställts som en rörelse 
som följt olika vågor. Den första vågens feminism innebar nyckelord som rösträtt, suff-

                                                 
19 Se även Judith Baxter för en närliggande teoretisk inriktning, kallad feminist post-structuralist discourse ana-
lysis (Baxter 2003).  
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ragetter och kvinnors rätt till arbete och kan grovt dateras till början av förra seklet. 
Ingen språklig forskning finns kvar till eftervärlden från denna första våg, vilket gör att 
den inom språkforskningen lämnas därhän. Den andra vågens feminism handlade om 
praktiska, politiska och ekonomiska problem som beskrevs i strukturella termer (den 
andra vågen kan generaliserande dateras till 1970-talet). Ett nyckelord var patriarkatet 
och marxistiska teorier var populära liksom Sigmund Freud och hans efterföljare. Inom 
språkforskningen talade man om ”kvinnors språk” och om strukturell makt. Kön sågs 
som närmast en statisk, essentiell kategori som spelades upp i språket, precis som 
andra sociala maktordningar. Den tidiga kritiska lingvistiken är exempel på en forsk-
ningstradition med ett i mycket strukturellt förhållningssätt, på det sättet att gramma-
tiska kategorier ses som ideologiskt laddade. Det betyder att den rådande ideologin, 
som då ses strukturellt, kommer till uttryck i en viss språkform i texter, i till exempel 
nominaliseringar eller passiver. Språket ses då som ett maktverktyg som används för 
att få social kontroll på det sättet att: ”language serves to confirm and consolidate the 
organizations which shape it, being used to manipulate people, to establish and main-
tain them in economically convenient roles and statuses, to maintain the power of state 
agencies, corporations and other institutions” (Fowler et al. 1979:190).  

Det har alltså traditionellt gjorts en distinktion mellan språksystemet och språkan-
vändningen, där man har menat att det visserligen har funnits en diskriminering i 
språkbruket, men också i själva språksystemet. Andra menar att en sådan indelning är 
omöjlig; allt språk är vad Ferdinand de Saussure benämner parole, det vill säga bruket 
av språk, och språksystemet – langue – kan enbart benämnas så i betydelsen konven-
tionaliserat språkbruk. Då handlar det alltså inte om en dikotomisk tudelning utan 
snarare om en analytisk indelning grundad på konventionaliseringsgrad (Hornscheidt 
2006, 2008).20 

Den tredje vågens feminism, som jag här fokuserar på och ansluter mig till, frångår 
detta essentialistiska sätt att se på kön och framhäver istället konstruktivismen som 
teoretisk modell, där kön är något vi gör och konstruerar, och inte något som statiskt 
bara finns där. Inom språkforskningen har fokus legat på att se hur deltagare konstrue-
rar sin könsidentitet i samtal och hur kön förhandlas processuellt i interaktion. Många 
som anammar den tredje vågens feminism använder sig av Judith Butlers terminologi, 
speciellt med begreppet performans, där kön ses som något som görs i interaktion och 
som varierar med kontexten snarare än ses som en stabil variabel (Mills 2008:24, se 
Butler 1990, 1993, 1997. Se Thurén 2003 för en översikt över genusforskningen i stort 
och Mills 2004 och 2008 för en översikt över en sådan indelning av språk- och kön-
forskningen).  

De teoretiska utgångspunkterna som The Third Wave Feminist Linguistics lutar sig 
mot handlar alltså om ett mer kontextualiserat fokus än vad Second Wave Feminist 
Linguistics har haft. Mills argumenterar dock för att vågorna inte står i opposition till 
varandra utan att den tredje vågens teoretiska utveckling är beroende av och får stöd 
från den andra vågens. Det är heller inte så att den tredje vågen följer strikt kronolo-

                                                 
20 Om man ändå talar om diskrimineringen i själva språksystemet brukar man i svenskan främst framföra två 
huvudområden – generiska konstruktioner och yrkesbeteckningar. De generiska konstruktionerna handlar i första 
hand om generiskt han som fortfarande förekommer i formellare sammanhang såsom äldre lagtext, men även i 
andra informellare sammanhang såsom talat språk. Även hon som generisk referens till människa kan uppfattas 
diskriminerande. Yrkesbeteckningar bär spår av tider när vissa yrken enbart kunde utövas av ettdera könet och 
kan uppfattas som språklig diskriminering (exempelvis sjuksköterskor och riksdagsledamot/riksdagsman) (se 
t.ex. Milles 2002, Lind Palicki 2005, Mål i mun 2002, samt Språkriktighetsboken (2005:75–96) för en överblick 
och rekommendationer).  
 

 25



26   I   Normaliserade föräldrar  ✍  lena lind palicki

giskt på den andra vågen, utan de olika vågornas skilda fokus kan fungera parallellt 
(Mills 2008:33).  

Medan den andra vågen fokuserade på kvinnors strukturella underordning så utma-
nar den tredje vågen enhetligheten i indelningen av kvinnor (och män) som grupp. 
Bland annat finns en kritik mot att den gruppen ofta har representerats av vita kvinnor 
från medelklassen. Inom den tredje vågen argumenterar man snarare för att dessa stor-
skaliga kategorier som har adderats till varandra – kön, klass, etnicitet – inte går att 
särskilja utan att kön är en variabel som inskränks och konstitueras av andra kategori-
seringar och i sin tur också definierar dem efter de villkor som finns i kontexten. Dessa 
identitetskategoriseringar ses också som mångfasetterade och potentiella motsättning-
ar, även inom en och samma individ och i samma situation (man kan ha flera roller 
som kolliderar – som vän, kollega, konkurrent på samma gång) (Mills 2008:22ff.). 
Detta synsätt kommer till uttryck i begreppet intersektionalitet.  

2.1.2 Intersektionalitet  
Det var i kritiken av maktanalysers förenklingar som intersektionalitetsforskningen 
föddes – som en reaktion mot att köns- och rasbaserad forskning ofta förbisett den 
erfarenhet som fanns i vissa skärningspunkter (intersections).21 Det går till exempel inte 
att förstå svarta kvinnors erfarenheter genom att kombinera forskning om kvinnor med 
forskning om svarta eftersom forskningen om kvinnor mestadels handlar om vita kvin-
nor och forskningen om svarta handlar om svarta män (McCall 2005:37). Frågan som 
uppstod var om det ens är möjligt att analysera maktstrukturer var och en för sig. Bak-
om kategoriseringen av kön finns alltid en uppsättning olika sociala positioner som är 
genomsyrade av bland annat klass och rashierarkier på samma sätt som dessa kategori-
seringar alltid är påverkade av könskonstruktioner (de los Reyes & Mulinari 2005:24).22 

Intersektionalitet är ett teoretiskt perspektiv som vuxit sig starkare de senaste åren 
framför allt inom samhällsvetenskaperna. Det bygger på grundantagandet att diskursi-
va kategorier som kön, klass, etnicitet/ras23 etcetera inte går att separera från varandra. 
Kategoriseringarna ses istället som intersektioner som korsar eller skär varandra (inter-
section = skärningspunkt, vägkorsning) och som därmed samspelar och obönhörligen 
påverkar varandra. Intersektionalitet är alltså inte en summering av olika maktstruktu-
rer – maktstrukturer är aldrig separata eller autonoma – utan det är ett perspektiv som 
synliggör hur olika maktrelationer skapas i och genom den samtidiga verkan av olika 
sociala kategoriseringar (de los Reyes & Mulinari 2005:24). Intersektionalitet kan ses 
som ett alternativ till den genusforskning som hittills har konstruerat kön utan att ta 
hänsyn till den ojämlikhet som grundas på föreställningar om ras, klasstillhörighet och 
nationalitet (de los Reyes & Mulinari 2005:7). 

Intersektionalitet är varken en teori eller en metod i sig själv utan snarare ett per-
spektiv som gör det möjligt att ställa vissa frågor och att problematisera begrepp som 
kön och jämställdhet. Intersektionalitet vilar på grundantaganden om kön, etnicitet 
etcetera som kategoriseringar som görs i komplexa kommunikativa processer, snarare 
                                                 
21 Att använda en metafor som intersection (’korsning’) kanske inte är så lyckat egentligen, eftersom kategorise-
ringar är mer sammanvävda än som en enkel korsning (Lykke 2006).  
22 Speciellt Black Feminist Theory brukar nämnas som grundare av konceptet, men också exempelvis queerfe-
ministisk teori är nära besläktad (Lykke 2006:152; se exempelvis Rosenberg 2000).  
23 de los Reyes & Mulinari skriver angående användningen av termerna etnicitet och ras: ”Många forskare före-
drar begreppet etnicitet framför ’ras’ därför att det betraktas som förenat med färre bibetydelser. Andra forskare 
hävdar att etnicitet historiskt har använts på ett sätt som osynliggör rasismen som strukturell, institutionell och 
vardagsfenomen. De argumenterar dessutom för att begreppet ’ras’ är grundläggande för förståelse av rasifierade 
processer” (de los Reyes & Mulinari 2005:7). 
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än stabila enheter som är (Lykke 2006:156), det vill säga i överensstämmelse med den 
tredje vågens feministiska ansatser (Mills 2008). Intersektionalitet är inte en teori om 
makt, utan ett perspektiv som tar sin utgångspunkt i en rad maktteorier för att utöka 
förståelsen för hur maktrelationer kommer till uttryck i olika sammanhang (de los Re-
yes & Mulinari 2005:126). Några centrala principer kan lyftas fram i en intersektionell 
analys: man bör synliggöra kategoriers komplexitet, historiska förankring och sociala 
karaktär (de los Reyes & Mulinari 2005:126f.); man bör fästa stor vikt vid samman-
hangen, och då helst vid de institutionella perspektiven för att inte riskera att förstärka 
den stigmatisering som drabbar underordnade grupper i samhället (de los Reyes & 
Mulinari 2005:129). Det är också av vikt att analysen baseras på ett val av vissa kate-
goriseringar framför andra och dessa val bör göras med hänsyn till forskarens egna 
förutsättningar – forskaren måste reflektera och känna igen sina egna förutsättningar. 
Dessa valda kategoriseringar är dock inte automatiskt privilegierade perspektiv och det 
är viktigt att hålla valen öppna och att vara medveten om att de perspektiv som inte är 
privilegierade också kan utgöra viktiga forskningsfrågor (Lykke 2006:159).  

Det primära argumentet för att använda intersektionalitet är, som jag ser det, att det 
i första hand är ett teoretiskt förhållningssätt som innebär att det blir möjligt att analy-
sera maktens komplexitet. Kimberlé Crenshaw skriver i en artikel: ”I want to suggest 
that intersectionality offers a way of mediating the tension between assertions of multi-
ple identity and ongoing necessity of group politics” (Crenshaw 2006:16). Det är ett 
perspektiv som lyfter fram och synliggör att maktstrukturer inte behöver vara hierar-
kiska (vi kan i alla fall inte ta för givet att de är hierarkiska) och som öppnar upp för 
en mer nyanserad tolkning av världen. Det är ett teoretiskt perspektiv som tvingar oss 
att se verkligheten på ett nytt sätt och får oss att ifrågasätta kunskap om den sociala 
ordning som vi lever i, som vi tidigare tagit för given (de los Reyes & Mulinari 
2005:23). Denna diskursiva hållning öppnar upp för att se att det finns fler maktstruk-
turer inbyggda i kategoriseringen av kön, det finns helt enkelt inga monolitiska makt-
strukturer (Lykke 2006). Vissa hävdar att kön/genus är en överordnad kategori (se 
t.ex. Hirdman 1988 och Edlund et al. 2007). Argumentet för detta är att ojämlika 
könsstrukturer förekommer i alla samhällsgrupper och i skilda historiska och kulturella 
rum vilket har gett upphov till tanken att kön är en grundläggande princip för maktens 
strukturering som är av större betydelse än andra maktstrukturer. Men kvinnor och 
män är aldrig bara kvinnor och män i förhållande till makt utan är samtidigt placerade 
i klass- och rasmässiga hierarkier och därför går det inte att särskilja kön som analytisk 
enhet (de los Reyes & Mulinari (2005:41). 

Att se att identiteter är föreningar av olika former av identitetskonstruktioner gör att 
ett intersektionellt perspektiv i princip inte går att undvika. Framför allt får ett sådant 
förhållningssätt konsekvenser för de metodologiska utgångspunkterna i analysen. Jag 
använder ett intersektionellt synsätt för att lyfta frågor om vilka kategoriseringar som 
förutsätts och tas som självklara i begrepp som föräldrar och jämställdhet. En hypotes 
är att konstruktionen av föräldrar och jämställdhet är starkt styrda av föreställningar 
om kön – så starkt styrda att könskonstruktioner tas för givna och på ett oproblema-
tiskt sätt förutsätts i konstruktionen av föräldrar och jämställdhet. Men det finns inget 
självklart i att föräldraskap eller jämställdhet måste innehålla föreställningar om man-
lighet och kvinnlighet.  
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2.1.3 Makt, governmentalitet och normalitet  
I förskjutningen till ett mer kontextualiserat fokus i den tredje vågens feminism och i 
det intersektionella perspektivet ligger också en förskjutning i hur makt kan förstås. De 
flesta tredje vågens feminister har influerats av Michel Foucaults teorier om makt, där 
makt ses som ett nätverk av relationer och inte som någons egendom eller egenskap 
(Mills 2008:27). Makt ses, liksom kön och andra sociala kategoriseringar, inte som 
något som bara är eller som någon har oberoende av kontexten, utan snarast någon-
ting som sker (Foucault 2008). Att makt finns i relationen mellan aktörer är centralt 
och den finns alltså inte som en institution eller en struktur, den är inte tillskriven vissa 
personer som en egenskap, utan den finns överallt och är alltid närvarande i alla situa-
tioner – den är ”namnet man sätter på en komplex strategisk situation i ett givet sam-
hälle” (Foucault 1995 [1976]:105, min översättning). Makten är produktiv vilket bety-
der att den verkar genom en väv av institutioner och relationer och tränger djupt ner i 
människors liv på alla nivåer – på både makro- och samhällsnivå och på mikro- och 
individnivå. Makten skapas och upprätthålls genom dessa relationer och institutioner 
och skapar ny kunskap, etablerar kunskap och upprätthåller föreställningar om männi-
skor och samhällen (Sandmo 1999:85, 94).  
 Makt i en organisation innebär att handla utifrån de normer, det regelverk och de 
lagar som är givna inom det sammanhanget. Det gör att makt inte bara formas i ögon-
blicket, utan i rutiniserade organisationer som förhåller sig till de regler och normer 
som finns i det samhället (Engelstad 2006:65). Den som utövar makt har rättigheter 
som andra knyter förväntningar till, det vill säga att det är kombinationen av rättighe-
ter och förväntningar som är viktig (Engelstad 2006:69). Men för att makten ska kun-
na utövas måste den accepteras, den måste få legitimitet. Legitimitet kan vila på olika 
grund, men rör sig alltid om en form av överenskommelser, där någon eller något 
tillerkänns makt genom samhällets kulturer eller traditioner. Denna hegemoniska 
makt, som framför allt Gramsci talar om, råder över det dominerande tänkandet, över 
attityder, förhållningssätt och normer och förvaltas av grupper för att befästa makt 
över andra (Engelstad 2006:20f., 95). Och det är just det dominerande tänkandet och 
attityderna, förhållningssätt och normer som utgör det som ofta benämns hegemonial 
diskurs.  

Genom att använda språket på ett visst sätt gör man utsagor förståeliga utifrån en 
viss bestämd synvinkel, vilket gör språket till ett starkt styrmedel. En stor del av detta 
handlar om definitionsmakt, om vem som har rätt att sätta dagordningen och dra upp 
gränser för vad som ska eller inte ska diskuteras, vad som räknas som tabu och vad 
som räknas som normalt (Engelstad 2006:48ff.). Men kunskap i sig är också maktbä-
rande, att veta mer än andra innebär makt. På det sättet har Försäkringskassan makt 
eftersom en förutsättning för att utöva makt och styrning är att besitta kunskap inom 
det område där makten utövas. Makten enligt Foucault är också nödvändig eftersom 
den är en grundläggande del av människans tillblivelse som subjekt. Utan makt kan 
inga sociala ordningar upprätthållas. Det är också viktigt att vara medveten om att allt 
tänkande är invävt i maktrelationer och att tänkandet därmed inte är fritt från den 
omgivande diskursen (Sandmo 1999:94). 

Att det är just en myndighetspraktik som står i fokus för undersökningen medför 
alltså vissa förutsättningar. I myndighetstexter finns alltid makt inbyggd i själva texter-
na eftersom statligt sanktionerade texter alltid innebär någon form av maktutövning. 
Texterna finns alltså i en institutionaliserad form som i sig ger auktoritet. Texternas 
makt finns också i dess distributionsförhållanden. Ett statligt material har stora resur-
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ser för att spridas och nå sina mottagare, vilket i sig gör att spridningen blir stor (se 
vidare i kapitel 3 om de institutionella villkoren). Det blir tydligt om man tänker sig 
icke-statliga motdiskurser som inte alls har samma förutsättningar för att nå ut. Det 
finns alltså många maktkomponenter inbyggda i texterna i sig.  
 Att texterna är maktfulla gör att de kan användas som styrningsmedel för den stat-
ligt sanktionerade verksamheten. Genom dessa kan staten påverka enskilda människors 
liv, visa vilka möjligheter som finns och styra sociala beteenden och handlingar. I mate-
rialet finns en statlig önskan om vad människor som individer ska göra med sina liv, i 
det här fallet dela jämnt på föräldraledigheten. Därmed internaliserar sändarna vissa 
föreställningar av hur individen verkar i samhället, hur staten vill att medborgaren ska 
fungera och välja. Denna styrning är nödvändig för upprätthållandet av samhället – det 
måste finnas procedurer, administrativa apparater och institutioner som reglerar och 
styr människors beteenden – som strukturerar handlingsfält för andra. Annars skulle 
samhället bli kaotiskt (Nilsson 2008:128). Foucault benämnde detta 
governmentalitet24, vilket betyder att det finns en inställning till objektet som ska 
styras. Foucault framhåller hur styrningen måste ses som en praktik som syftar till att 
forma, leda och påverka hur människor beter sig. Denna styrning kan ske på många 
olika nivåer, men en poäng är att det alltid finns en koppling mellan den politiska 
styrningen och självstyrningen (Nilsson 2008:128f.). Att styra sig själv är alltså aldrig 
frikopplat från den politiska styrningen.  

                                                

 Detta innebär att de styrande har vissa föreställningar om det som styrs – föreställ-
ningar som framstår som normala vid en viss tidpunkt. En normalföreställning handlar 
alltså om det som vid en viss tidpunkt och ett visst sammanhang framstår som så na-
turligt att det inte ifrågasätts (en normalföreställning kan exempelvis bestå av föreställ-
ningen att det finns statliga institutioner som heter myndigheter och att de har mandat 
att styra över enskilda medborgare). Varje tid och samhälle har sina speciella makt- 
och kunskapsregimer som producerar olika sanningar och normaliteter. Men det som 
vid varje epok räknas som sanning och normalt är en effekt av olika diskursiva och 
institutionella praktiker, vilka är genomsyrade av makt. Med andra ord finns sanning-
en aldrig utanför makten. Sådana antaganden ledde Foucault till att fråga: Hur produ-
ceras dessa sanningar? Vilka sanningar dominerar vid olika tidpunkter och vad är det 
som gör att de upprätthålls och möjliggörs (Nilsson 2008:81f.)? Vad är det som upp-
rätthåller och sanktionerar de föreställningar om föräldraskap och jämställdhet som 
funnits och finns under den epok jag undersöker? Att få syn på det som tas för sanning 
eller normalt vid en viss tidpunkt kan vara komplicerat, eftersom man själv är en 
ofrånkomlig del av diskursen – människan är på samma gång subjekt och objekt för 
den kunskap som skapas (Nilsson 2008:83). Många gånger är det först i backspegeln 
som normalitet blir synlig, men det är också i relation till det avvikande som normalite-
ters konturer blir tydliga. 

Normalitet kan förstås på olika sätt – som det vanligaste eller mest genomsnittliga, 
det vill säga en statistisk normalitet; eller som en medicinsk normalitet, som innebär att 
en person är frisk etcetera; eller som det önskvärda, vilket då är en normativ normalitet 
som är tätt förknippad med uppfattningar om moral och normer (Baggens 2006:202). 
Den normativa normaliteten kan förstås som uppbyggd av olika normer: dels som kon-
stitutiva normer, dels som pliktnormer (Berge 1990). De konstitutiva normerna upp-

 
24 Det franska ordet governmentalité har på svenska översatts med allt från ’styrningsmentalitet’ till ’regerings-
teknik’ (Nilsson 2008:128). Jag väljer att i likhet med den engelska termen governmentality tala om governmen-
talitet, vilket belyser dels att det bygger på det franska verbet governer (att ’styra’ eller ’regera’) och mentalité, 
vilket i sammanhanget snarast kan översättas med ’inställning’. 
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rätthålls genom lagar och regler, vilka kan vara mer eller mindre formaliserade. Den 
starkaste formaliseringen är lagen, men det finns också en rad normer och regler som 
är mindre formaliserade (Svensson 2007:17f.). De konstitutiva normerna är själva fun-
damentet för vårt samhälle, de upprätthåller ordning och utgör grunderna för hur vårt 
sociala samspel ska ordnas och upprätthållas. Utan konstitutiva normer skulle vi inte 
leva i ett demokratiskt samhälle. De konstitutiva normerna skapar institutioner och 
sociala praktiker (såsom skolor, fängelser och myndigheter). Sådana praktiker ges defi-
nitionsmakt – legitimitet att benämna andra, att ge namn. De konstitutiva normerna är 
därför mycket maktfulla och långsamma processer som visserligen är förhandlingsbara 
och föränderliga men som kan uppfattas som statiska i sin samtid. Pliktnormer där-
emot, handlar om hur man ska bete sig, om det önskvärda beteendet. Det handlar allt-
så om det som Foucault benämnde governmentalitet, om makt att styra människor i 
önskvärd riktning. Pliktnormer blir till ett slags kollektiva förväntningar av vad som är 
önskvärt (Berge 1990, Bartsch 1987. Se vidare i kapitel 5 för en diskussion om norma-
litet och normalföreställningar). 
 Normaliteter kommer till uttryck i särskiljandet av de/det som framstår som avvi-
kande och de/det som framstår som tillhörande det normala – i dem som exkluderas 
och dem som inkluderas. Mycket myndighetsforskning har kretsat kring inkludering 
och exkludering på olika sätt och olika strategier för att anpassa texter till mottagare. 
Inkludering och exkludering kan handla om många olika dimensioner av texter, där 
exempelvis begriplighet är en (se exempelvis Gunnarsson 1982). Tidigare myndighets-
forskning har ofta kretsat kring texters mottagarstrategier, om tilltal och omtal, vilket 
också är centralt för den här undersökningen (främst i kapitel 4). Att myndigheters sätt 
att förhålla sig till mottagarna är så pass centralt måste ses mot bakgrund av teorier om 
makt och governmentalitet. När myndigheten har mandat att peka ut vem som ska 
ingå i mottagarutrymmet är det ett uttryck för en maktdemonstration, för myndighe-
tens mandat att styra mottagaren i önskad riktning. Och vilket innehåll som mottagar-
konstruktionen fylls med är också ett uttryck för hur myndigheten (och andra led av 
sändarkedjan) ser på, gynnar och normaliserar vissa mottagare men inte andra (se vi-
dare om detta i kapitel 5). Ytterligare en maktdemonstration är att positionera sig själv 
och sin egen roll i förhållande till mottagaren, vilket innebär att myndigheten tillskriver 
sig själv ett visst ansvar, ett visst mandat och mottagaren ett annat (se vidare i kapitel 
6).  

2.2 Metodologiska utgångspunkter  
Att se diskursanalytiskt och intersektionellt på identitetskonstruktioner och språk im-
plicerar vissa sätt att arbeta med det empiriska materialet. Det är därför som diskurs-
analysen inte enbart kan sägas vara ett teoretiskt ramverk, utan också ett metodolo-
giskt. Jag redogör här för det övergripande metodologiska angreppssätt som jag an-
vänder i avhandlingen. Mer detaljerade metodbeskrivningar återfinns i respektive ana-
lyskapitel.  
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2.2.1 Vikten av empiriska analyser och vardagliga praktiker 
En viktig utgångspunkt i den kritiska diskursanalysen är att arbeta materialnära med 
faktiska empiriska analyser.25 Det är ett mycket textnära arbetssätt men textanalys i sig 
är inte tillräcklig för att göra en diskursanalys eftersom den inte tillräckligt belyser 
sambanden mellan språk och de samhälleliga och kulturella processerna och struktu-
rerna. Det är därför viktigt att kvalitativt undersöka både det diskursiva sammanhang-
et och texten som artefakt. Det betyder att förutom texten så undersöker jag flera rele-
vanta kontexter, såsom den institutionella: de produktions- och distributionsvillkor 
som är relevanta för broschyrerna, liksom även den politiska: diskussioner och debatter 
som har relevans för texterna. Även närliggande kontexter såsom den regelmässiga be-
rörs till viss del, alltså de regler som gäller för försäkringens utformning. Man kan se 
det som att flera olika nivåer är intimt sammanbundna men analytiskt kan skiljas åt.  

Analyserna bör alltid genomföras i faktiska praktiker. Just de vardagliga praktiker-
nas betydelse är viktig i min undersökning. Vardagspraktiker ger oss möjlighet att ska-
pa förståelse för hur människor skapar en regelbunden värld (Fairclough 1992). Just 
den lokala nivån, eller betydelsen av vardagliga praktiker, betonas också inom Third 
Wave Feminist Linguistics, som menar att den tredje vågens feminism är en del av en 
vidare postmodernistisk kontext som fokuserar på de små historierna istället för de 
stora (Mills 2008:23). Vikten av att fokusera vardagliga praktiker hänger också sam-
man med Foucaults sätt att se på makt (som jag visat i avsnitt 2.1.3 ovan) där makt 
förhandlas och utspelas i varje situation. På detta sätt blir makt ett vardagligt och jord-
nära begrepp och inte ett abstrakt element som kommer uppifrån (Mills 2008:27). Det-
ta sätt att se på makt och vikten av vardagliga praktiker betonas också av intersektio-
nalitetsforskare som menar att ”verkliga” institutioner med ”verkliga” regler, normer 
och principer ger oss möjlighet att se hur diskurs materialiseras i faktiska praktiker 
(Lykke 2005:12). Viktigt för min undersökning är därför också att intersektionalitets-
perspektivet används i faktisk språkbruksanalys, att det drivs av materialet och den 
empiriska undersökningen. 

I nära empiriska språkanalyser blir det möjligt att få syn på processen, att se hur oli-
ka identiteter förhandlas och normaliseras. Det har inom språkvetenskapen framför allt 
gjorts i samtalsforskningen, där man har problematiserat och diskuterat hur identiteter 
relevantgörs i interaktion (se exempelvis Kahlin 2008, Engblom 2004, Wirdenäs 2002). 
Denna processuella syn på hur identiteter skapas är nödvändig även inom textforsk-
ningen där identiteter förhandlas i skriven text och skiftar med syfte och situation. 
Även i text görs ju vissa identiteter relevanta, men inte andra, och de fyller diskursiva 
syften i sammanhanget. Skillnaden är att i skrivna texter är inte interaktionen omedel-
bar – förhandlingen är så att säga utsträckt över tid, då texten når läsaren (långt) efter 
att den skrivits.  

Min undersökning är i huvudsak kvalitativ, vilket inte betyder att jag skyr kvantifie-
rande inslag när jag finner det lämpligt eller när det är till gagn för något i analysen. De 
kvantifierande inslagen är till exempel användbara för att belysa förändringar över tid, 
men jag kombinerar alltid statistiska uppgifter med kvalitativa analyser. Med kvalitativ 
analys menar jag dels att jag arbetar materialnära, dels att jag utvecklar teorier och 
metoder i samspel med den empiriska analysen (Starrin et al. 1991:34f.). I min under-
sökning har jag dels samlat in materialet i nära kontakt med den institution som har 
                                                 
25 Detta synsätt skiljer den kritiska diskursanalysen från andra diskursanalytiker som exempelvis Laclau och 
Mouffe vilka inte har konkreta analyser att stödja sig på. Inom exempelvis CDA genomför man alltid dessa sys-
tematiskt (Winther Jørgensen & Phillips 2000:68f.). 
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producerat det, Försäkringskassan, dels haft kontakt och diskussioner med samma 
myndighet för att få förståelse för institutionen och broschyrernas produktions- och 
distributionsförhållanden. Jag har alltså försökt få en överblick över hela situationen 
för broschyrerna och för den tid i vilken de verkat. Jag redovisar därför relativt utför-
ligt andras forskning av föräldraförsäkringen, men har också själv tillgång till ett rikt 
kringmaterial som ger mig djupare förståelse för materialet.  

Flera konkreta diskursanalytiska analysmodeller har utvecklats, där Faircloughs 
kanske är den mest kända för språkvetare, men där även exempelvis Wodaks bör näm-
nas (Fairclough 1992, Weiss & Wodak 2003). Jag har visserligen låtit mig inspirerats 
av Faircloughs fyrkantiga modell där den sociala, diskursiva och textuella nivån utgör 
grundbegreppen, men använder andra begrepp för att analysera kontexterna (se kapitel 
3). 

2.2.2 Samband mellan språk och diskursiva praktiker 
Det är alltså av yttersta vikt att även undersöka texters kontexter och diskursiva sam-
manhang, men hur språket förbinds med andra sociala system är öppet för diskussion. 
Ett sätt att se det är att sociala ordningar indexeras i språket. Indexikalitet är ett annat 
sätt att tala om deixis (som jag skriver om i kapitel 4) och innebär att språkliga uttryck 
varierar med sammanhanget och alltid är kontextkänsliga. Indexering är ett begrepp 
som är viktigt för att förstå att förbindelselänkarna mellan språk och kontext alltid är 
flerledade och indirekta. Det är inte självklart hur texterna eller språket förhåller sig till 
andra diskursiva nivåer, hur språk och diskurs sammanlänkas och ska förstås. Den 
tredje vågens feminism försöker upprätthålla en balans mellan fokus på den lokala ni-
vån och de strukturer som finns på en mer övergripande nivå (Mills 2008:33), men det 
finns ingen självklarhet i hur den balansen bör upprätthållas. Ett sätt att se hur språk 
och diskurs förbinds är att se det som att språket indexerar referenter, situationer och 
relationer. Den tredje vågens feministiska analys skiljer sig från den andra vågens i sät-
tet att hantera ords betydelse. Medan den andra vågen utgår från att ord har en inne-
boende mening och ofta analyserar den abstrakta betydelsen av enskilda ord (vilket 
kommer till uttryck i listor med exempelvis sexistiska ord som ska undvikas) innebär 
den tredje vågen att man måste fokusera på vad ord kan betyda i den specifika kontex-
ten och med de syften som förknippas med den (Mills 2008:26). Det som är viktigt att 
komma ihåg är att även den andra vågens feministiska iver att avskaffa sexistiskt språk 
måste förenas med den tredje vågens mer sofistikerade teoretiska resonemang och fo-
kus på kontexten (Mills 2008:27).  

En annan metodisk svårighet rör uppdelningar och kategorisering som verktyg, vil-
ket kan tyckas stå i omvänd korrelation till att det är uppdelning och kategorisering 
man vill komma åt och bekämpa. Men det är inte kategoriseringen i sig som är pro-
blemet utan de värden som är bundna till dem, och hur dessa värden gagnar och ska-
par sociala hierarkier. Kategoriseringsprocessen i sig är en maktdemonstration men det 
är mycket mer komplicerat och nyanserat än så eftersom kategoriseringsprocesser inte 
är ensidiga. Underordnade grupper kan delta och deltar i kategoriseringsprocesser – 
exempel som ”black” och ”queer” är belägg för det (Crenshaw 2006:16f.). Att välja 
begreppet kategorisering framför kategorier är en viktig distinktion att göra inom in-
tersektionalitetsforskningen för att sätta fokus på själva görandet av kategorier och det 
processuella med att kategorisera – kategorier kan lätt uppfattas som statiska och es-
sentialistiska element, vilket detta synsätt uppmärksammar att det inte är (se Hornsche-
idt 2007 för en diskussion om det).   
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2.2.3 Valet av analysmetoder  
I inledningen till respektive analyskapitel finns mer detaljerade beskrivningar av meto-
derna, men jag vill redan nu kommentera valet av dem i förhållande till de teoretiska 
utgångspunkterna. Inom CDA och annan diskursanalys är det brukligt eller vanligt att 
använda sig av en viss uppsättning metoder. Man kan se det som att diskursanalysen 
vanligtvis för med sig en fast uppsättning verktyg som visserligen inte är huggen i sten 
men som framstår som påbjuden. Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips 
skriver att man så att säga köper ”ett helt paket” (2000:10). Inom språkvetenskapen är 
kanske Michael Hallidays systemiskt-funktionella grammatik (SFL) den mest utarbeta-
de och välanvända och J.R. Martin och P.R.R. Whites appraisalanalys är också beprö-
vad (Martin & White 2005, se t.ex. Nord 2008, Wiksten Folkeryd 2006 för svenska 
tillämpningar). Jannika Lassus avhandling om Försäkringskassan och dess finska mot-
svarighet använder till exempel SFL för att analysera delvis samma material som jag 
(Lassus 2010). Jag har dock valt att inte köpa hela paketet, och använder istället andra 
verktyg för att komma åt och belysa de frågor som jag har om texterna och diskursen. 
De verktyg jag har valt kan betraktas som okonventionella på det sättet att de vanligen 
inte används inom diskursanalysen, men är å andra sidan beprövade språkvetenskapli-
ga metoder som för mig förefaller användbara för de frågeställningar som driver min 
undersökning. Och det viktigaste är inte, som jag ser det, att följa en upptrampad stig 
utan också att trampa upp nya stigar där även oprövade kort kan användas, prövas 
och utvärderas. Det bör vara en del av en forskares uppgift. 

Anledningen till att jag har valt (vad som kan betraktas som) mer okonventionella 
metoder är att min undersökning är starkt materialstyrd. Jag har alltså inte på förhand 
bestämt en viss uppsättning metoder som jag sedan applicerat på materialet, utan har i 
ständig växelverkan med materialet och de teoretiska utgångspunkterna provat olika 
metoder, reviderat, provat igen, för att slutligen se mönster och systematisera dessa. Så 
har också metoderna vuxit fram. Det betyder till exempel att jag i kapitel 6 hämtar 
inspiration från en strukturalistisk, litteraturvetenskaplig modell, som visserligen är 
beprövad och erkänd, men där det strukturalistiska synsättet kan tyckas stå i ett mot-
satsförhållande till det diskursanalytiska angreppssättet. Jag menar dock att Greimas 
aktantmodell likväl kan fungera för att undersöka och belysa det som jag vill komma 
åt – vilka funktioner och vilket ansvar som de olika aktörerna har i texterna. Det struk-
turalistiska synsättet blir då så underordnat att det saknar relevans i det sätt som jag 
använder modellen. I kapitel 4 analyserar jag hur Försäkringskassan pekar ut och hie-
rarkiserar mottagare i termer av exkludering och inkludering med hjälp av begreppet 
deiktiska rum. Begreppen deixis och deiktiska rum är visserligen också beprövade och 
erkända begrepp som finns beskrivna i Svenska Akademiens grammatik, men har så 
vitt jag vet enbart använts tidigare för att beskriva talat språk (exempelvis Engblom 
2004). Det betyder att begreppen visserligen blir svårare för mig att använda och för-
hålla mig till, men trots det finns intressanta aspekter som kommer fram av materialet 
med hjälp av dessa begrepp, som jag inte kunnat fånga med hjälp av andra mer tradi-
tionella diskursanalytiska metoder.  
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2.3 Avslutning  
Det teoretiska och metodologiska ramverk som jag målar upp här sätter ramar för och 
har bäring på den empiriska undersökningen. Men vad betyder de här teorierna för 
mitt sätt att arbeta med empirin?  
 Samtliga delanalyser har det gemensamt att de försöker komma åt eller förstå hur en 
statligt styrd myndighet internaliserar sitt tänkande hos medborgarna, hur mottagarna 
ordnas i grupper där vissa normaliseras och gynnas och där andra inte gör det. Makt 
ligger som en överordnad komponent som har betydelse för samtliga delanalyser. I ka-
pitel 4 har maktbegreppet betydelse för att förstå hur myndigheten har mandat att 
peka ut och ringa in vissa mottagare men inte andra och därmed skapa hierarkier 
bland mottagarna. I kapitel 5 har makt betydelse för att förstå hur myndigheten fram-
ställer vissa kategoriseringar som normala medan andra inte gör det, hur normalise-
ringsprocesser språkligt går till. I kapitel 6 har makt betydelse för att analysera vilken 
funktion och vilket ansvar myndigheten tillskriver sig själv och mottagarna.  

Det diskursanalytiska arbetssättet och det intersektionella perspektivet påbjuder att 
jag arbetar textnära med en faktisk praktik, där institutionella förutsättningar och kon-
texter är en viktig del av analysen. I kapitel 3 tar jag ett samlat grepp om den diskursi-
va praktiken och dess kontextuella förutsättningar, men även i de mer textnära analy-
serna berör jag det institutionella samspelet. Jag placerar min undersökning framför 
allt inom forskningsfältet språk och kön, och utifrån den forskningspositionen intresse-
rar jag mig för hur kön samspelar med andra kategoriseringar. Det intersektionella per-
spektivet blir därför en viktig utgångspunkt. De kategoriseringar som jag undersöker 
har aktualiserats ur texterna och den diskursiva praktiken och det är kategoriseringar 
som är nära förknippade med föräldraskap: mammor, pappor, familj, men också jäm-
ställdhet. Att utgå från den diskursiva språk- och könforskningen innebär också att jag 
har en kritisk blick med emancipatoriskt uppsåt.  
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3 En diskursiv myndighetspraktik 

Det här kapitlet har ett tudelat syfte. Dels syftar det till att analysera och beskriva den 
myndighetspraktik som jag undersöker och de kontexter som påverkar (och påverkas 
av) praktiken. Dels syftar det till att presentera materialet på så sätt att jag beskriver 
broschyrerna tillsammans med de regler som har varit aktuella vid tiden för dess utgiv-
ning, det vill säga de praktiska konsekvenserna av kontexternas påverkan.  

3.1 Inledning  
I den diskursiva praktik som Försäkringskassan ingår i finns ett antal aktörer som står 
under specifika villkor. Med diskursiv praktik menar jag i det här sammanhanget (i 
enlighet med Foucault) den institutionella verksamhet där det finns en viss uppsättning 
regler, normer och förväntningar som sätter specifika ramar (Foucault 2002 [1972]). 
Med Faircloughs begreppsapparat motsvarar det både den diskursiva praktiken, men 
även en mer övergripande nivå – det som Fairclough benämner social praktik (Fair-
clough 1992:41). Enligt Fairclough består den diskursiva praktiken till stora delar av 
produktions- och distributionsvillkor, medan den sociala praktiken rör sig på en mer 
abstrakt nivå, där de samhällsstrukturer och system som skapar de mest övergripande 
organisationsprinciperna för människors liv finns – de diskurser som formar vårt sätt 
att tänka och vara.  
 Jag har delvis låtit mig inspirerats av Faircloughs sätt att organisera analysen, men 
istället för att använda hans begreppsapparat väljer jag att presentera min väg genom 
den diskursiva praktiken genom att använda begreppet kontexter. Kontexter ska här 
förstås som sammanhang som påverkar och påverkas av praktiken.26 Inom alla rele-
vanta kontexter finns flera skikt eller nivåer som har betydelse för analysen, så om man 
vill: alla relevantgjorda kontexter innefattar både en social och en diskursiv nivå.  

Först diskuterar jag aktörerna och de institutionella villkor som är förbundna med 
dem, de produktions- och distributionsförutsättningar som kan tänkas ha bäring på 
broschyrernas utformning: den institutionella kontexten. Sedan lyfter jag blicken från 
Försäkringskassan och presenterar en väg genom den samhälleliga och politiska debatt 
som funnits parallellt under den aktuella tidsperioden: den politiska kontexten. De 
samtal och debatter om föräldraförsäkringen som har pågått på andra arenor är i hög 
grad relevanta för hur Försäkringskassans texter skrivs, läses, distribueras, produceras 
och tolkas. Den samhälleliga arenan har delvis andra aktörer i subjektspositioner, men 
föräldraförsäkringen är den nod kring vilken den diskursiva kampen förs. Sändarvärl-
den är delvis också densamma, där de politiska diskussionerna leder fram till de beslut 
som sedan ska genomföras med hjälp av Försäkringskassan och informeras om i bro-
schyrerna. Debatterna är alltså på ett påtagligt sätt del av sändarvärlden. Försäkrings-

                                                 
26 Några skulle säga att begreppen kontext och diskurs överlappar varandra, då diskurs kan användas på liknande 
sätt som jag här använder kontext. Jag använder dock diskurs som en mer abstrakt och större enhet, som ett sätt 
att konstruera världen, eller ett språkbruk präglat av ideologier, som används i olika kontexter (se vidare i kapi-
tel 2, jfr Foucault 1972). 
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kassan kan sägas stå i ett dialektiskt förhållande till debatterna – på samma gång som 
diskussionerna runt föräldraförsäkringen påverkar Försäkringskassans arbete och ut-
formningen av broschyrerna, så påverkar föräldraförsäkringens utformning och infor-
mationen kring den hur diskussionerna går (Fairclough 1992:45, 64ff., även kap. 3). 
Och liksom alla yttranden är kontextberoende – avhängiga av det som sagts och disku-
terats i ämnet tidigare – är de kontextförnyande – pekar framåt och påverkar vad som 
kommer att sägas och diskuteras i framtiden (Fairclough & Wodak 1997).  

Den viktigaste utgångspunkten för det här kapitlet, är att den som yttrar något, i det 
här fallet Försäkringskassan, inte är en enhet som finns utanför eller oberoende av dis-
kursen, och därför inte kan förstås oberoende av den diskursiva praktiken (Fairclough 
1992:43). Det är därför av yttersta vikt att analysera den diskursiva praktik där texter 
verkar, blir till och legitimeras.  

Metodiskt är analysen kvalitativ och syftar till att beskriva de förutsättningar och 
kontextuella villkor som texterna står under. Tillvägagångssättet har dels präglats av 
genomgångar av tidigare forskning inom närliggande områden, men också av personli-
ga besök på Försäkringskassans huvudkontor där jag har fått en god bild av arbetet 
med föräldraförsäkringen och informationsarbetet kring den. Genom att analysera oli-
ka aspekter av diskursen har jag kunnat ordna resultatet tematiskt. Analysen är alltså 
ett resultat av min förståelse av de kontexter och den tidigare forskning som jag har 
ansett ha bäring på analysen av de faktiska broschyrerna.  

3.2 Den institutionella kontexten   
Försäkringskassan är en myndighet med en historia som på väsentliga punkter skiljer 
sig från andra myndigheters. Den har vuxit fram ur de så kallade Sjukhjelpskassorna – 
ett slags föreningar som människor bildade i slutet av 1800-talet för att hjälpas åt i 
kristider. Sjukhjelpskassorna hade vuxit fram mot bakgrund av att människor fick en 
alltmer utsatt position i samhället när industrialiseringen gjorde att man blev mer bero-
ende av pengar och mindre av enbart varor. Sårbarheten vid sjukdom, olycksfall i arbe-
tet och vid ålderdom blev då alltmer påtaglig och behovet av socialförsäkringar föddes. 
Men det var först 1931 som föreningarna blev godkända av staten och fick kallas 
Sjukkassor och därmed fick statligt stöd för verksamheten. Försäkringskassan tillkom 
1955 och det blev därmed inte längre frivilligt att vara med utan alla som bor eller ar-
betar i Sverige omfattas nu av socialförsäkringen (Försäkringskassans webbplats: His-
torik).  
 Men det är inte bara Försäkringskassan som utgör sändaren av broschyrerna. Sän-
darvärldens aktörer organiseras på flera nivåer och kommunikationssituationen är där-
för komplex. Det är Försäkringskassan som är den myndighet som administrerar soci-
alförsäkringarna i Sverige och det är Försäkringskassan som står som explicit avsända-
re av de broschyrer som jag undersöker i den här avhandlingen. Men broschyrernas 
avsändare är egentligen flera – man kan se det som att olika deiktiska rum förbinds av 
olika aktörer på olika nivåer. Dels är den politiska makten eller staten avsändare – den 
sittande regeringen och tidigare sittande regeringar (eftersom alla beslut sker med en 
viss fördröjning i en intertextuell kedja). Man kan se det som att det finns flera norm-
innehavare (eller normkällor eller auktoriteter bakom) som på olika sätt och i olika 
utsträckning närvarar i verksamheten och texterna. I mottagarvärlden är (de blivande) 
föräldrarna konstruerade och positionerade som huvudaktörer (av sändarvärlden). 
Dessa aktörer samverkar alltså i en institutionell myndighetspraktik, där den diskursiva 
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aktiviteten placerar läsarna som just föräldrar.27 Man kan också tänka sig andra se-
kundära mottagare (arbetsgivare, andra anhöriga till barnen etcetera), vilka aktualise-
ras i texterna mer perifert. I texterna positionerar sändarna sig själva på ett visst sätt 
gentemot läsarna, men sändarna positionerar också mottagarna, på så sätt att vissa 
kriterier måste vara uppfyllda för att läsaren ska uppfattas som tilltalad av texten 
(Foucault 2002 [1972], Fairclough 1992:43). 
 Det är regeringen som beslutar om förutsättningarna för den enskilda myndighetens 
verksamhet, utöver de generella regelverken om ekonomisk styrning och myndigheter-
nas befogenheter och skyldigheter som finns lagstadgat. Regeringens direktiv finns dels 
i årliga så kallade regleringsbrev och dels genom förordningar. Det praktiska arbetet 
med att ta fram regleringsbrev och förordningar sker i Regeringskansliet.  
 

I regleringsbreven står det bland annat vilka mål en myndighet ska uppnå med sin verksam-
het, hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas 
mellan myndighetens olika verksamheter. I förordningarna finns olika generella administra-
tiva bestämmelser för hur myndigheterna ska utföra sitt arbete (regeringens webbplats: Så 
styrs statliga myndigheter).  

 
Myndighetens verksamhet och resultat följs därefter upp och utvärderas genom en års-
redovisning till regeringen, där information om kostnader, intäkter och resultat redovi-
sas. Årsredovisningarna ligger sedan till grund för regeringens utvärdering av myndig-
hetens verksamhet och arbetet med nästa års statsbudget och regleringsbrev (regering-
ens webbplats: Så styrs statliga myndigheter). 

Försäkringskassan är alltså en statlig myndighet som administrerar försäkringar och 
bidrag som ingår i socialförsäkringen. Totalt finns närmare femtio olika förmåner eller 
bidrag inom socialförsäkringen, vilka gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. So-
cialförsäkringen ska enligt Försäkringskassan fungera som ett ekonomiskt skydd för 
familjer och barn, för personer med funktionshinder samt vid sjukdom, arbetsskada 
och ålderdom. Varje år betalar Försäkringskassan ut cirka 445 miljarder kronor i olika 
ersättningar (Försäkringskassans webbplats: Om socialförsäkringen). I Försäkrings-
kassans uppdrag ingår att se till att medborgarna snabbt och rättssäkert får beslut om 
det ekonomiska stöd de har rätt till och att de får den information de behöver för att 
förstå sina rättigheter och skyldigheter. Försäkringskassan ska också samordna olika 
insatser så att medborgare får ett effektivt stöd för att gå tillbaka till arbete efter exem-
pelvis sjukdom. Försäkringskassan har också i uppdrag att ge det underlag som reger-
ingen behöver för att kunna fatta beslut som gäller myndighetens verksamhetsområde 
(Försäkringskassans webbplats: Förändring). Regeringen ger i sin tur uppdrag till myn-
digheter både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev (Försäkringskassans 
webbplats: regeringsuppdrag). 

Försäkringskassan är en organisation med totalt cirka 14 000 medarbetare. I Stock-
holm finns huvudkontoret, som fram till årsskiftet 2004/2005 hette Riksförsäkrings-
verket, och lokalkontor finns i hela Sverige. Högst upp i organisationen finns en styrel-
se, som är utsedd av regeringen, och i den sitter bland annat generaldirektören, vilken 
också sitter med i ledningen. I ledningen finns också stabsdirektör, ledningsstab, ut-
vecklingsstab, ekonomistab, HR-stab, informationsstab, juridikstab med flera. I en 
självständig ställning finns ett allmänt ombud som är utsett av regeringen, vilken har 
till uppgift att komma till rätta med oenhetlig rättstillämpning (både till fördel såväl 
                                                 
27 Läsarna har ju också andra relationer; som syskon, barn, kusiner etcetera men det är deras i deras position som 
föräldrar som de konstrueras som mottagare av texterna.  

 37



38   I   Normaliserade föräldrar  ✍  lena lind palicki

som nackdel för den enskilde). De enskilda ärendena handläggs av tre avdelningar: lo-
kala försäkringscenter/lokalkontor, nationella försäkringscenter och telefonkund-
tjänst/självbetjäning (Försäkringskassans webbplats: Allmänt ombud, Organisation). 

3.2.1 Försäkringskassan och jämställdheten 
Försäkringskassan bedriver enligt egen utsago ett arbete för att föräldrar ska dela på 
föräldraledigheten i större utsträckning än idag, något som finns inskrivet i det re-
gleringsbrev som de årligen mottar från regeringen. Arbetet är en del av ett större arbe-
te med jämställdhet där Försäkringskassan på olika sätt försöker operationalisera de 
krav och förväntningar som de blivit ålagda i regleringsbrevet. De har i början av 
2000-talet anställt en gendersamordnare28 och har utvecklat handlingsplaner och mål-
dokument där jämställdhetens ramar slås fast. De positionerar sig genom att informera 
och bedriva kampanjer (se Klinth 2008 för en artikel om kampanjarbetet över tid). När 
det gäller föräldraförsäkringen finns alltså både ett reglerat åläggande genom re-
gleringsbrevet och en uttalad ambition att bryta det motstånd som uppenbarligen hind-
rar föräldrar från att i större utsträckning dela på ledigheten.  
 

Genom allmänna informationsträffar, personlig planering/rådgivning till blivande föräldrar, 
pappakampanjer, särskilda brev till pappor, utökat samarbete med barnmorskor och andra 
attitydpåverkande insatser har försäkringskassan och RFV arbetat för att pappor i ökad ut-
sträckning ska ta tillvara föräldraförsäkringens möjligheter att vara med sina barn (Båda 
blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet 2001). 

 
I regleringsbreven har samma typ av formulering traderats över tid, vilken fastslår hur 
Försäkringskassans uppdrag ser ut när det gäller föräldraförsäkringen. Med små varia-
tioner formuleras målet som: ”Skillnaderna i uttag av föräldrapenning mellan barnets 
föräldrar skall minska” (Regleringsbrev för budgetåret 2004, 2005). Inför budgetåren 
2006 och 2007 formulerades målet: ”Det samlade uttaget av föräldrapenning skall 
vara jämställt mellan kvinnor och män” (Regleringsbrev inför budgetåret 2006, 2007) 
och inför budgetåret 2008 formuleras målet som att ”Förutsättningarna för ett jäm-
ställt uttag av föräldrapenningen mellan kvinnor och män ska förbättras” (Reglerings-
brev inför budgetåret 2008). Det går alltså att se att styrkan med vilken målet om jäm-
ställdhet framförts har varierat. Målen har visserligen framförts med samma modalitet, 
ska(ll), men inför budgetåren 2006 och 2007 skärptes målet jämfört med 2004 och 
2005, från att skillnaderna skulle minska till att uttrycket skall vara jämställt användes, 
medan målet mildrades inför budgetåret 2008, då förutsättningarna enbart skulle för-
bättras.29  

I samtliga regleringsbrev finns alltså en formulering som rör det kvantitativa måttet 
på jämställdheten – det finns en presupposition om att en kvantitativ uppdelning leder 
till jämställdhet. Jämställdhet förstås då som ett strukturellt begrepp enligt den andra 
vågens feminism där kvinnor som grupp förstås i relation till män som grupp. Denna 
inställning går också att finna i ett flertal interna skrifter om jämställdhet som reglerar 
den inställning som Försäkringskassan ska ha i sina texter. Skriften Målet är jämställd-

                                                 
28 Detta är den term som Försäkringskassan själv använder. 
29 Målbeskrivningen av föräldraförsäkringen i regleringsbrevet formuleras på liknande sätt ända sedan början av 
2000-talet. Tidigare regleringsbrev är inte utformade på samma sätt och har inte målbeskrivningar, vilket gör 
dem svåra att använda i en jämförelse.  
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het – RFV:s plattform för genderarbetet30 kan sägas vara ett slags policy som ”beskri-
ver hur RFV ser på genderperspektivet och genderuppdraget” (2001:3). Där slås det 
fast att könsperspektivet ska finnas på alla nivåer i verksamheten och genomsyra den-
na. Detta innebär att man ska genomföra analyser så att effekterna för kvinnor och 
män blir synliga: ”För att få en bättre och mer rättvisande bild av verkligheten används 
en av de indelningsgrunder samhället är organiserat utifrån, nämligen kön” (2001:8f.).  
 Men i flertalet av de interna skrifter som finns på Försäkringskassan finns en annan 
förståelse av jämställdhet, som mer liknar den tredje vågens feministiska uppfattning. 
Tidigare generaldirektör Anna Hedborg skriver exempelvis i förordet till Målet är jäm-
ställdhet att Försäkringskassan ska ”skapa genuina förutsättningar för en socialförsäk-
ring som kan såväl se den unika personen, oavsett kön, som de dolda samhällsmeka-
nismer, vilka efter könsmönster låser fast och begränsar människor” (2001:3). Det kan 
ses som ett uttryck för att gruppen män och gruppen kvinnor måste förstås på ett mer 
nyanserat och innehållsligt sätt.  
 I en annan skrift, Handlingsplan för ett integrerat könsperspektiv i socialförsäkring-
en 2004–2006, finns också en annan förståelse av jämställdhet där det i anvisningarna 
för hur informationsmaterial ska presenteras framgår att ”I broschyrer och liknande 
material till de försäkrade är det viktigt att RFV:s bildval, språk och innehåll inte ce-
menterar och bekräftar stereotypa uppfattningar om kvinnor och män. Mål: informa-
tionsinsatser (skrifter, kampanjer, nätinformation etc.) med syfte att stärka de försäk-
rades kunskap om socialförsäkringen ska främja jämställdhet” (2004:4). Jämställdhet 
kan alltså här förstås som ett undvikande av stereotypa och cementerande uppfattning-
ar om män och kvinnor, vilket snarast rör en kvalitativ sida av könsgörandet till skill-
nad från exempelvis regleringsbreven som enbart behandlar en kvantitativ sida av sa-
ken.  
 Att jämställdhet i Försäkringskassans tappning både kan förstås som ett kvantitativt 
mått såväl som ett kvalitativt behöver dock inte stå i motsättning till varandra. På 
samma sätt som både den andra och den tredje vågens feminism kan fungera parallellt 
och förutsätter varandra, kan jämställdhet innehålla olika kvantitativa och kvalitativa 
inslag (se kapitel 2 för en diskussion om den andra och tredje vågens feminism). Lik-
som samhällsutvecklingen i stort har Försäkringskassan genomgått olika faser i sin för-
ståelse av jämställdhet. Med tanke på myndighetens historia, där rötterna finns i en 
folklig rörelse, finns det en stark koppling till kvinnorörelsen och den andra vågens 
feministiska sätt att strida för kvinnors (som grupp) och mäns (som grupp) rättigheter. 
Många av de socialförsäkringsförmåner som har funnits har i mycket stor utsträckning 
riktats till kvinnor, som en del i ett politiskt feministiskt projekt, där syftet har varit att 
stärka kvinnors position. Det har gällt allt ifrån subventionerad bostadspolitik till den 
moderskapsersättning som föregick föräldraförsäkringen (Hirdman 2003:151).   

3.2.2 Skrivprocessens villkor på Försäkringskassan  
För att förstå förutsättningarna och villkoren för broschyrernas skrivprocess är det allt-
så nödvändigt att förstå det som jag hittills har målat upp: hur sändarvärlden ser ut 
och vilka sändaraktörerna är, och hur jämställdhet diskuteras och förstås (i förhållande 
till skrifterna). 

                                                 
30 Försäkringskassan har skilt mellan externt och internt jämställdhetsarbete genom att använda begreppen gen-
derarbete respektive jämställdhetsarbete. Därför använder jag ibland begreppet gender, när det syftar till Försäk-
ringskassans egna skrifter. I övrigt använder jag begreppet kön som ska ses som synonymt med gender och ge-
nus. 
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Skrivprocessen på Försäkringskassan står alltså under vissa villkor. Försäkringskas-
san har setts som en nydanande och modern myndighet där man har varit tidig med 
den så kallade informaliseringen av språket. Det som har kallats informalisering eller 
intimisering av myndighetsspråket rör sig snarast om en förenkling där en äldre, by-
råkratisk så kallad kanslisvenska har ersatts med ett språkbruk som anses mer person-
ligt, som har lånat drag av den privata intimsfären. Huruvida detta ändrat maktbalan-
sen mellan myndighet och medborgare går att diskutera. Det går att tolka det som att 
ett maktspråk har försvagats och att det leder till ökad demokratisering som ytterst 
handlar om jämlikhet, där statens starka och självklara ställning i dagens samhälle kan 
innebära att myndigheten inte behöver markera sin auktoritet med hjälp av ett makt-
språk. Men det går också att tolka det som att myndigheten har tagit makt över en in-
timsfär som tidigare har varit privat (jfr Mårtensson 1988, Josephson 2004).  

Enligt Eva Mårtensson har hela samhället blivit mer komplicerat under efterkrigsti-
den, eftersom medborgarnas rättigheter och skyldigheter har blivit fler. Informations-
behovet har därför ökat, både för myndigheter att nå ut med information och för med-
borgare att få information. Därmed har också intresset för information väckts. 1969 
gjordes en statlig informationsutredning och i förvaltningslagen som trädde i kraft 
1987 har ”ett lättbegripligt myndighetsspråk” blivit en fråga för lagen (Mårtensson 
1988:108f.). Det har alltså funnits en statlig strävan att sprida begriplig samhällsinfor-
mation.  

Att myndigheters språkbruk har ändrat karaktär under efterkrigstiden i Sverige är 
väl belagt i forskningen (se exempelvis Byrman 2002, Svensson 2005, Mårtensson 
1986, 1987, 1988; Teleman 2003, Josephson 2004, Ohlsson 2007), något som inte 
minst en aktiv språkpolitik har bidragit till. Det klarspråksarbete som har utförts allt-
sedan 1970-talet har antagligen fått tydliga konsekvenser för hur texter på myndigheter 
skrivs (Ehrenberg-Sundin 2003, På väg mot ett bättre myndighetsspråk 2001, Mål i 
mun 2002, Klarspråk lönar sig 2006).). Den språkliga intimiseringen verkar vara en del 
av en allmän trend som inte enbart rör Sverige, även om Sverige ofta framställs som ett 
progressivt land i den bemärkelsen (se t.ex. Mål i mun 2002:254ff.). Möjligen har det 
skett en allmän informalisering (debureaucratization) av myndighetsspråket där kom-
munikationens utformning på olika sätt genomgått förändring, i såväl tilltal som val av 
genrer (se Sarangi & Slembrouk, kapitel 2). Det som däremot inte har undersökts i nå-
gon större utsträckning är vilka konsekvenser klarspråksarbetet har fått för hur motta-
gare konstrueras i myndighetens texter, hur rekommendationernas konsekvenser ser ut.   

Försäkringskassan har legat i framkant när det gäller klarspråk, jämfört med andra 
myndigheter. I Mårtenssons diakrona undersökning blir det tydligt att Försäkringskas-
san är tidigt ute med det informaliserade språkbruket, jämfört med skattemyndigheten 
(Mårtensson 1987, 1988), vilket hon tror beror på att Försäkringskassan är en myn-
dighet som växt fram underifrån, till skillnad från andra myndigheter, men också att 
Försäkringskassan har en hjälpande och rådgivande roll, till skillnad från skattemyn-
digheten som har en mer kontrollerande funktion.31 Det spelar roll för hur kommuni-
kationen ser ut och har sett ut (Mårtensson 1987, 1988). 

En klarspråksrekommendation som har fått stort genomslag i myndighetstexter är 
den om att använda du-tilltal i myndigheters texter. I en av Försäkringskassans skriv-
handledningar från 1986 står: ”Tala till medborgaren. Det är direkt obehagligt att få 
ett brev där man läser om sig själv i tredje person” (Mårtensson 1988:112), en rekom-
mendation som finns också idag. Försäkringskassan är alltså en myndighet som var 

                                                 
31 Huruvida detta stämmer ännu idag diskuterar jag vidare i kapitel 6. 
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tidigt ute med att förespråka du som tilltal. I Mårtenssons undersökningar från 1987 
och 1988 diskuterar hon det offentliga språket med fokus på den informalisering som 
antagits ha ägt rum under efterkrigstiden. Hon frågar sig när myndigheterna egentligen 
blev du med oss och varför den svenska informaliseringen inleddes. Hon menar att un-
der 1960- och 1970-talen spreds du-tilltalet i den så kallade du-reformen i ett snabbt 
tempo, även om det inte handlade om någon reform i form av något regelrätt beslut. 
Tendensen till allmänt duande har således fångats upp av myndighetsspråket. Du-
tilltalet hängde ihop med andra förändringar i myndighetens språkbruk, där en mer 
informell norm valdes framför en tidigare mer formell. Mårtensson tycker sig skönja 
1970 som ett gränsår, då myndigheten på allvar blir du med medborgarna (jag analyse-
rar du-tilltalet i kapitel 4). Däremot fortsätter pronominalisering av sändaren med jag 
eller vi att förbli ovanliga, medan frekvensen av generiskt man ökar.  

Idag finns det en skrivpolicy hos Försäkringskassan som på en detaljerad nivå slår 
fast hur myndighetens språkbruk bör se ut, internt såväl som externt. Skriften från 
2005 heter Riktlinjer för språket i Försäkringskassan och dess huvudtanke är att 
språkbruket på Försäkringskassan ska vara klart och begripligt och att myndigheten 
ska använda ett modernt språk. Det finns bland annat tips och exempel på hur texten 
bör anpassas till läsaren, hur man hjälper läsaren att hitta det väsentliga, hur man an-
vänder ord som läsaren förstår och hur rubriker bör sättas samt upplysningar om för-
delarna med att använda punktlistor. Man förespråkar också ett rakt och aktivt språk 
som ska undvika vänstertunga meningar, nakna substantiv, fackuttryck och ord med 
flera betydelser (Riktlinjer för språket i Försäkringskassan 2005). I riktlinjerna slås det 
också fast att myndigheten ska använda du med liten bokstav i skrifter till enskilda 
personer eftersom tilltalet då blir personligt och lättare att ta till sig för läsaren (ibid.). 
Även när det gäller webbtexter ska texten vända sig direkt till läsaren med du-tilltal.  

Det är Försäkringskassan som skriver de texter om föräldraförsäkringen som kom-
mer de blivande eller nyblivna föräldrarna till del.32 Det externa materialet består av 
broschyrer, reklam, faktablad och interaktiva tjänster på webben. Samtliga texter pro-
duceras på informationsavdelningen på Försäkringskassans huvudkontor. De interna 
texterna om föräldraförsäkringen är också omfattande och består främst av rapporter 
som kallas Redovisar och Analyserar, och i dessa utreder Försäkringskassan insatser 
och redovisar resultat. Det förekommer också kommunikation mellan Försäkringskas-
san och de enskilda kassorna i form av utbildningsmaterial och en skrift kallad Väg-
ledning (där Föräldrapenning 2002:1 är den som behandlar föräldraförsäkringen) som 
främst innehåller råd och exempel för att vägleda handläggarna i deras bedömning av 
föräldraförsäkringen (informationen hämtad genom personliga möten på Försäkrings-
kassan under 2004).  

I kapitel 4 analyserar jag tilltalet mer i detalj i Försäkringskassans broschyrer. Fram-
för allt diskuterar jag du-tilltalet i termer av inkludering och exkludering. Vem tilltalas 
när myndigheten skriver du? Rimligtvis inkluderas vissa läsare medan andra exklude-
ras. Men redan genom broschyrernas institutionella förutsättningar sker en gallring av 
vilka läsare som Försäkringskassan tilltalar. Till vem sprids broschyrerna och vad får 
det för konsekvenser?  
 De broschyrer jag undersöker kommer mottagarna till del när de skickas hem till 
blivande föräldrar som har anmält att de kommer att ansöka om föräldrapenning. Da-
gens broschyrer finns dessutom tillgängliga på Försäkringskassans webbplats där de 
går att ladda ner i sin helhet. Broschyrerna finns också till hands på till exempel möd-
                                                 
32 Dagens broschyr, utgiven under 2009, som är så ny att den inte finns med i den här undersökningen, är dock 
skriven av en reklambyrå. Denna broschyr kommenterar jag närmare i kapitel 7. 
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ravårdscentraler och delas ofta ut i samband med exempelvis föräldrautbildningar. Det 
är även möjligt att själv hämta broschyrerna på Försäkringskassans kontor. Även lätt-
lästa broschyrer och broschyrer på andra språk finns att ladda ner från webbplatsen.  

Genom att välja just dessa distributionskanaler görs också ett urval av mottagare, el-
ler uttryckt på ett annat sätt: vissa mottagare normaliseras och gynnas. Genom distri-
butionskanalerna väljs mottagare och diskursen upprätthålls och reproduceras genom 
denna statligt sanktionerade verksamhet där spridningen och de resurser som finns till 
den gör texterna maktfulla. Föräldraförsäkringsbroschyrerna trycks i ungefär 70000 
exemplar per år, vilket visar något om hur stor spridning de faktiskt har.33  

Men det är inte bara de institutionella villkoren som ger förutsättningar för materia-
let. Även de politiska reglerna, lagarna och debatterna är viktiga för att förstå hur bro-
schyrerna utformas. Jag presenterar nedan en väg genom den debatt som har funnits i 
samband med föräldraförsäkringen, tillsammans med en presentation av materialet och 
det regelverk som har funnits under de olika decennierna. Syftet är att skapa förståelse 
för hur broschyrerna har utformats och förändrats över tid.  

3.3 Den politiska kontexten 
Försäkringskassans broschyrer är bara en av flera diskursiva arenor där aktörerna 
möts. Sändarnas värld och mottagarnas värld möts också i debatten om föräldraför-
säkringen som parallellt har funnits (och finns) på en mer samhällelig och politisk are-
na. Det är ett möte mellan en offentlig och en privat sfär och mellan skilda intressen 
och aktörer. Eftersom varken föräldrar eller Försäkringskassan är enheter som fungerar 
oberoende av eller utanför diskursen, så är dessa debatter av stort värde för att förstå 
hur broschyrerna konstrueras, skrivs och läses.  

Försäkringskassan har inte bara en öppen agenda – att informera om föräldraför-
säkringen, det finns också mer eller mindre dolda agendor som inte explicitgörs i tex-
terna men som finns som produktionsvillkor – till exempel de krav som ställs i re-
gleringsbreven. Men det har också funnits ett stort motstånd mot den uttalade jäm-
ställdhetstanken med försäkringen och många åsikter om utformningen och användan-
det av den. Detta kan sägas vara ett kommunikativt problem som Försäkringskassan 
måste hantera. Föräldraförsäkringen är en politisk konstruktion och som sådan har 
den under alla år som den funnits varit föremål för debatt. Dessa debatter kan sägas 
ligga till grund för hur den kommunikativa situationen kan tolkas över tid och för vil-
ka texter som produceras. Jag ska därför ganska utförligt beskriva den debatten och 
belysa de argument som har varit tydligast och mest framträdande. 

3.3.1 Debatten före reformen  
Redan när den könsneutrala föräldraförsäkringen infördes 1974 hade den föregåtts av 
många diskussioner under en lång period. Den jämställdhetsdebatt som fördes den här 
tiden – slutet av 1960-talet och början av 1970-talet – skapade nya referensramar där 
samma rättigheter och skyldigheter för män och kvinnor efterfrågades. Tidigare hade 
många socialförsäkringar varit könsbundna, främst med kvinnor som förmånstagare, 
där tanken var att man skulle säkerställa kvinnors sociala trygghet i en tid då få kvin-
nor yrkesarbetade. Det fanns därför hemmafruförsäkring, änkepension, moderskaps-
försäkring etcetera men inga motsvarande socialförsäkringar för män. Det här systemet 
ifrågasattes alltmer och alltfler motioner kom in i riksdagen som påpekade att männen 

                                                 
33 Uppgiften om upplaga har jag fått i ett mejl från Försäkringskassans huvudkontor 20100108. Av mejlet fram-
går att det är en ”mellan tummen och pekfingret”-uppskattning som alltså inte ska uppfattas som en exakt siffra. 
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utsattes för diskriminering. I samband med detta blev också frågan om föräldraförsäk-
ringen en politisk fråga. 1967 fattades ett principbeslut om jämställdhet inom sjuk- och 
socialförsäkringarna, och det kongressbeslutet fick avgörande betydelse för pappale-
dighetens tillkomst (Hirdman 2003:151ff, Klinth 2002:100, 112). Det kan sägas att 
hjulet egentligen sattes i rullning när Alva och Gunnar Myrdal kom med nya tankar i 
slutet av 1930-talet. De menade att kvinnor skulle yrkesarbeta, precis som männen, 
men det var alltså inte förrän på 1970-talet som fokus sattes på männens återgång till 
hemmet. Att fokus förflyttades till männen var historiskt unikt. Tidigare hade insatser 
såväl som förmåner varit inriktade på kvinnor (Hirdman 2003:154f.). 

Den tidigare moderskapspenningen hade präglats av skydds- och vårdprincipen, vil-
ken gick ut på att mammornas uppgift var att vårda barnen och att de därför skulle 
skyddas från att exploateras på arbetsmarknaden under den period de gjorde det. Den-
na syn på mammorna och föreställningarna om moderskapet var nu tvungna att om-
förhandlas om någon förändring skulle vara möjlig. Synen på mammorna implicerade 
en föreställning om att de inte var kapabla att fatta beslut som rörde deras eller deras 
barns bästa (Klinth 2002:124f.). En omförhandling om synen på moderskapet låg alltså 
till grund för hela omförhandlingen av föräldraledigheten. 

Den politiska kampen hade förts på två fronter: det handlade dels om att stärka 
kvinnors position på arbetsmarknaden, dels om att få männen att ta större ansvar för 
barn och hemarbete – någon formulerade det som att skaffa mamma ett jobb och göra 
pappa med barn (Klinth 2002). Målsättningen hade då som nu stor politisk förankring 
och kontroverserna har alltsedan dess snarare handlat om medlen än om målet (Klinth 
2005:207). Man kan också med andra termer beskriva det som att den politiska mål-
sättningen genomgick en transformation från en enförsörjar- till en tvåförsörjarmodell 
– eller snarare från en enförsörjar-envårdarmodell till en tvåförsörjar-tvåvårdarmodell 
(Nyberg 2004:73). Denna ambition fick alltså sitt största politiska uttryck i att föräld-
raförsäkringen könsneutraliserades 1974. Det betyder också att alltsedan dess har jäm-
ställdhet i samband med föräldraförsäkringen förhandlats som en likafördelning mellan 
män och kvinnor, mellan mammor och pappor. Att denna definition är både hetero- 
och parnormativ har sällan varit föremål för politisk debatt, utan har tagits som en 
utgångspunkt som framstår som så naturlig för oss att den betraktas som ”sunt för-
nuft” eller ”normal” (Talbot 1998:149f.). Rimligtvis kan jämställdhet förhandlas på en 
rad andra sätt.  

Däremot har medlen förhandlats mellan delvis olika aktörer. De borgerliga partier-
na, med unga liberaler i spetsen, drev frågan om fäders rätt till föräldraledighet med 
argumentet att den moderskapsersättning som funnits sedan 1950-talet i själva verket 
var en inskränkning av familjens autonomi och valfrihet. En könsneutral lagstiftning 
skulle utvidga familjens självbestämmande. Det var alltså relationen mellan staten och 
familjen som problematiserades, inte relationen mellan män och kvinnor.34 Men före-
trädare för arbetarrörelsen hade en annan tolkning och en annan väg till målet. Roten 
till det onda återfanns enligt dem snarare i ekonomiska maktförhållanden, i ojämlikhe-
ten mellan sociala klasser, än i relationen mellan kvinnor och män. Jämställdheten me-
nade man skulle komma som en följd när de ekonomiska och sociala klyftorna mins-
kade. Det jämställda föräldraskapet kvarstod som en princip men det var med hjälp av 
samhället som man skulle nå dit. Det var framför allt i förskolan och inte i familjen 
som grunden till ett jämställt samhälle skulle byggas, barnen skulle fostras av profes-
sionella pedagoger. Jämställdhetspolitiken hängde därför nära samman, eller blev sy-

                                                 
34 Jämställdhetens aktörer i förhållande till föräldraförsäkringen har också diskuterats av Bekkengen (1999).  
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nonym med, arbetsmarknads- och barnomsorgspolitik (Klinth 2005:211). I debatten 
markerades det jämställda föräldraskapets värde men den dominerande lösningen var 
den offentliga barnomsorgen: ”Skaffa mamma ett jobb och skaffa barnen dagisplats. 
Pappaledigheten blev valfri” (Klinth 2002:202). Männens del i jämställdhetsprojektet 
marginaliserades därmed i och med att det i praktiken handlade om att mammor skulle 
komma ut i arbetslivet. Att göra pappa med barn utgjorde inte i deras lösning förut-
sättningen för att skaffa mamma ett jobb (Klinth 2005:211). Man kan tolka det som 
att staten, istället för männen, gick in och tog delar av det ansvar som tidigare vilat 
enbart på kvinnorna (Hirdman 2003:149f.).  

Den gemensamma politiska tanken var att skapa möjligheter till ett jämställt föräld-
raskap istället för att ha institutionaliserade ramar där det jämställda föräldraskapet 
hade omöjliggjorts. Det som förhandlingarna mestadels handlade om var alltså hur det 
jämställdhetspolitiska målet skulle uppnås och det rådde det inte någon politisk kon-
sensus om. På ett grundläggande plan kan man säga att striden anknöt till ett klassiskt 
politiskt motsatspar: mellan valfrihet och jämlikhet. Men eftersom det jämställda för-
äldraskapet definierades som en privatsak slutade de politiska ambitionerna vid att 
möjliggöra ett jämställt föräldraskap – längre än till att skapa de institutionella förut-
sättningarna ville man inte gå (Klinth 2005:209f.). 

Föräldraförsäkringen gjordes alltså 1974 till en kollektiv rättighet för föräldrarna, 
men inte till en skyldighet. Genom att göra föräldraförsäkringen till en kollektiv rättig-
het för familjen kunde man upprätthålla både borgerliga och socialdemokratiska prin-
ciper och de motstridiga målen som kännetecknat diskussionen kunde på så sätt hante-
ras. Man hotade varken familjens valfrihet eller ifrågasatte ambitionen till social ut-
jämning mellan samhällsklasserna. Men att inte göra föräldraförsäkringen till en indi-
viduell rättighet kan te sig konstigt mot bakgrund av att man under 1960- och 1970-
talen betonat just individens rättigheter och skyldigheter i diskussioner om skatte- och 
socialförsäkringsdiskussioner. Man hade infört särbeskattning istället för sambeskatt-
ning och reformerat sjuk- och socialförsäkringssystemen med argument om att indivi-
duella system skulle motivera kvinnorna att söka sig ut på arbetsmarknaden. Att för-
äldraförsäkringen blev kollektiv kan förklaras av att den på så sätt inte medförde några 
omfattande komplikationer för männen i relation till andra samhällsintressen och 
Klinth menar att det är kännetecknande att såväl näringslivet som de fackliga aktörer-
na unisont har ställt sig bakom reformen. Det var först när det började resas röster om 
kvotering som det blev en förändring i debatten (Klinth 2005:213).  

3.3.2 Debatten efter reformen  
Kvoteringsfrågan kom ganska snart upp när det visade sig att männens uttag av föräld-
raförsäkringen i stort sett uteblivit. Det har varit symptomatiskt att de politiska parti-
erna och olika samhällsaktörer har ställt sig positiva till pappaledighet så länge den har 
erbjudits på frivillig basis men ofta reagerat negativt när kvotering har kommit upp till 
diskussion (Klinth 2005:208f.). Kvoteringsfrågan ändrade förutsättningarna för diskus-
sionen om pappaledighet och ifrågasatte valfriheten som den grundläggande principen 
för föräldraledigheten. En av de mest fundamentala organiseringslogikerna, den med 
mannen som familjeförsörjare och kvinnan som barnavårdare, ifrågasattes och synlig-
gjordes i och med detta.  

En statlig utredning, Familjestödsutredningen, kom redan 1975 med det första för-
slaget att en månad av ersättningen skulle öronmärkas för fäderna och i 1976 års val-
rörelse lanserade den socialdemokratiska regeringen ett förslag om att två och en halv 
månad skulle knytas till mannen (Förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar 1975, 
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Klinth 2004:49). Detta innebar att konflikten om fördelningen som hade delegerats till 
familjerna åter kom på politikernas bord. Först nu gjordes konsekvensanalyser och 
kostnadsberäkningar och pappaledigheten fick därmed ett pris. Att det inte hade gjorts 
tidigare visar på att ambitionen att även män skulle vara föräldralediga hade svag för-
ankring inom enskilda familjer såväl som hos staten, arbetsgivare och fackförbund 
(Klinth 2005:214).  
 Enligt Klinth har frågan om kvotering bidragit till att synliggöra ett antal hegemo-
niska principer i det familjepolitiska tänkandet, vilka kan ses som att de bildat dolda 
förutsättningar för det politiska reformarbetet:  
 

Så länge reformarbetet har gått i linje med dessa principer har de ofta förblivit osynliga, men 
när krav på grundläggande förändring formulerats har de synliggjorts. Deras hegemoniska 
status har markerats först när de hamnat i konflikt med andra principer och politiska mål-
sättningar. Ur ett genusperspektiv kan dessa principer förstås som genusordningens inre 
kärna, dess ideologiska fundament (Klinth 2005:214).  

 
De politiska aktörerna ställdes härmed inför ett dilemma: vilken princip skulle ses som 
överordnad? De borgerliga partierna har med få undantag markerat familjens rätt att 
själva bestämma som en överordnad familjepolitisk princip. Och när det gäller män-
nens individuella ansvar för föräldraledigheten har det i regel också funnits en samsyn 
om detta över blockgränserna. De som velat skärpa männens ansvar har varit tvungna 
att ifrågasätta eller omdefiniera valfrihetsbegreppets innebörd.  

När den första öronmärkta månaden infördes, 1995, var det vad som skedde (Klinth 
2005: 215). När Bengt Westerberg argumenterade för en kvoterad pappamånad ifråga-
satte han rimligheten i principen om familjens valfrihet som överordnad utgångspunkt. 
Klinth menar att genom att utmana och omdefiniera principen om familjens valfrihet 
gav Westerberg politiken ett mandat som den inte tidigare haft: ”Pappaledigheten 
transformerades från en familjefråga till en samhälls- och demokratifråga med implika-
tioner för näringslivet, arbetsmarknaden och politiken” (Klinth 2005:216). De institu-
tionella förutsättningarna ändrades och fler aktörer bjöds in.  

3.3.3 Två framträdande argument 
Både innan reformen trädde i kraft och efteråt har några argument återkommit och 
varit starkare än andra. Det intressanta med dem är att innebörden i dem har omför-
handlats och skiftat över tid. Jag ska här lyfta fram och belysa två sådana hållningar 
som har varit dominerande i diskursen under den här tidsperioden: dels handlar det om 
barnets bästa, dels om mannens valfrihet.  

Ett argument som präglat debatten är alltså det om barnets bästa. Beroende på vad 
som lagts i begreppet har det kunnat användas för olika typer av krav – för kvotering 
eller som argument för att begränsa kraven på ett jämställt föräldraansvar (Klinth 
2005:217). Under perioden sent 1960-tal och tidigt 1970-tal präglades debatten av ett 
ifrågasättande av familjen som garant för barnets bästa. Istället framhävdes rätten till 
en professionell barnomsorg, där daghem och utbildade pedagoger skulle säkra barnets 
bästa. Så byggdes barnomsorgen ut med hög hastighet och fler och fler kvinnor kom ut 
i arbete. Men ganska snart svängde pendeln. Larmrapporter om alltför långa dagistider 
kom och med det krav på sex timmars arbetsdag. Fokus flyttades återigen till familjen 
vilket innebar att barnets bästa i allt större utsträckning knöts till familjens möjligheter 
till samvaro och inte längre till den professionella barnomsorgen. Att begrepp som ’fa-
milj’ aldrig problematiserades eller definierades är symptomatiskt för denna typ av ar-
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gument – trots att familjer kan antas se ut på många sätt och medföra många olika 
konnotationer.  

När man pratade om kvotering uttalades farhågor, med argument om barnets bästa, 
om att pappors öronmärkta tid skulle frysa inne och att barnet skulle få mindre tid 
med sina föräldrar. Man kan säga att det ”skapades en intressehierarki där ett jämställt 
utnyttjande av föräldraledigheten underordnades barnens möjlighet till mer tid med 
sina föräldrar” (Klinth 2005:218). Folkpartiet, som hade haft detta som en profilfråga, 
etablerade nu en viktig princip: ”gärna ett jämställt föräldraskap bara inte barnens 
möjlighet till föräldrakontakt inskränks – om så denna kontakt endast omfattar mo-
dern” (Klinth 2005:218). Denna argumentation har sedan under de dryga trettio åren 
som gått reproducerats vid upprepade tillfällen. Tidigare socialministern Berit Andnor 
använde i en debattartikel en närmast identisk argumentation – för barnets bästa kan 
vi inte införa kvotering (Andnor & Nordh 2004)). Klinth skriver att ”[r]isken att bar-
nen inte skall kunna vara hemma i familjen under hela föräldrapenningsperioden över-
ordnas möjligheten till ökad jämställdhet” (Klinth 2005:218). Det existerar fortfarande 
starka implicita band mellan föreställningar om barns bästa, det goda moderskapet och 
familjen som social miljö, vilka har bidragit till att upprätthålla glappet mellan explicit 
uttalade jämställdhetspolitiska målsättningar och den politik som i praktiken har förts 
(Klinth 2005:219).  

Argumentationen bygger på en presupposition om att mycket tid (och oavsett hur 
den tiden spenderas) med föräldrar per automatik är bra för barnen. På många andra 
sätt har argumentationen också ifrågasatts. Ett argument är att när det gäller debatten 
om homosexuellas rätt att adoptera så har det argumenterats emot med argument om 
att barnets bästa är att ha tillgång till både mamma och pappa. I föräldraledighetsde-
batten är barnets bästa istället att mammor är hemma så länge som möjligt och pap-
pors närvaro är i det fallet av klar underordnad betydelse (Lorentzi 2004:16). 

En annan underliggande princip som präglat föräldraförsäkringsdebatten handlar 
om mannens handlingsutrymme och valfrihet. Klinth menar att den diskussion som 
pågått under de senaste åren kan förstås som en kamp om mäns och kvinnors primära 
ansvar och lojaliteter. Det finns många exempel på att man har hävdat orimligheten i 
kravet på ett jämställt föräldraskap, där vissa yrkesgruppers organisering lyfts fram 
som tidlös och orubblig. Utgångspunkten har varit att männen och deras arbetsgivare 
måste ha möjlighet att välja i vilken utsträckning män ska ta ansvaret för föräldrale-
digheten. Männen har haft att anpassa sig till arbetsplatsen istället för att arbetsplatsen 
har anpassats till mäns föräldraledighet. Men det som framställts som ett direkt hinder 
för männen har enbart inneburit en svårighet för kvinnorna. Denna hegemoniska prin-
cip kan formuleras som: ”Gärna ett jämställt föräldraskap bara inte männens hand-
lingsutrymme visavi arbetslivet inskränks” (Klinth 2005:220).  

Principen om mäns handlingsutrymme har markerats i samband med föräldraför-
säkringens utformning. Inför 1974 års reform betonades kvinnors plikt att arbeta men 
den typen av pliktretorik har aldrig funnits kring mäns ansvar för föräldraledigheten 
(Klinth 2005:220). Istället har föräldraledigheten snarast setts som en gåva till männen 
mer än en plikt eller ett ansvar. På så sätt har statens roll blivit att försöka tala männen 
till rätta och föra fram argument för vilka vinster som finns att hämta genom att ta 
emot denna gåva. Man har alltså förordat information och opinionsbildning framför 
kvotering med argumentet att kvotering skulle vara ett kontraproduktivt medel. Det är 
i kölvattnet av sådana diskussioner och beslut som Försäkringskassans kampanjer och 
reklamblad riktade till män har kommit till (se Klinth 2008 för en analys av kampan-
jerna riktade till män).  

 46



 Normaliserade föräldrar  ✍  lena lind palicki   I   47

Även diskussioner om själva utformningen av föräldraförsäkringen har vägletts av 
gåvoretoriken. Reformerna har införts med argument om att ökad flexibilitet kommer 
att öka männens vilja och möjlighet att utnyttja försäkringen. Gåvan ska alltså göras 
ännu mer aptitlig för männen. Männen har på detta sätt varit det primära politiska 
subjektet vilket också inneburit att man osynliggjort att hans val också innebär konse-
kvenser för kvinnan eftersom hans val direkt påverkar hennes möjligheter (Klinth 
2005:221). Huruvida männen är eller har varit det primära subjektet även i Försäk-
ringskassans broschyrer diskuterar jag i kapitel 4.  

Det politiska agerandet har präglats av ambivalens och alltså framställt föräldrale-
digheten som en gåva till männen men som en nödvändighet för kvinnorna. Det har 
förutsatts att kvinnorna tar ut den tid som männen väljer att inte ta ut. På så sätt har 
politiken istället för att markera männens ansvar bidragit till att markera deras hand-
lingsutrymme (Klinth 2004:59).  

I en diskussion om föräldraförsäkringens syfte och effekter berättar Gertrud Åström, 
som har utrett Sveriges jämställdhetspolitik, att ursprungssyftet med försäkringen, att 
kvinnor skulle komma ut i arbetslivet – syns i konstruktionen, där det krävdes att 
kvinnan hade en inkomst som översteg garantinivån för att männen skulle få ta ut för-
äldraförsäkring – en regel som inte togs bort förrän 1986. Det handlade alltså inte om 
män på samma sätt som idag. Effekten har blivit att kvinnor har kommit ut i arbetsli-
vet men utformningen av försäkringen har också haft en sekundär effekt, menar Bengt 
Westerberg, där framför allt kvinnor har uppmuntrats att etablera sig på arbetsmark-
naden innan de skaffar barn. Han menar att det var få som förutsåg att förstföderskor 
skulle bli uppåt 30 år när man införde försäkringen 1974, då förstföderskorna var i 
genomsnitt 24 år (Lorentzi 2004:21f.).  
 Bakgrunden till gåvoretoriken är att i mitten av 1970-talet fanns det en optimistisk 
tro på mäns möjlighet och vilja till förändring. Det visade sig i de kampanjer som För-
säkringskassan stod för med syfte att få fler män att ta ut större del av föräldraledighe-
ten. Man tog fasta på förändring och de nya fäderna kontrasterades mot tidigare gene-
rationers fäder, vilka ofta beskrevs som upptagna av arbete, obenägna att uttrycka 
känslor och ointresserade av hushållsarbete och att ta hand om barn. Den positiva bil-
den av män i föräldraledighetskampanjerna känns igen från andra områden på 1970-
talet då det fanns en stark politisk vilja till förändring och då jämställdhet som begrepp 
och idé utvecklades. Pappaledighetskampanjerna karakteriserades av denna optimism 
inför pappors motivation och möjlighet att ta till sig nya pappaideal. De hinder som 
fanns, framstod som externa och männen själva framstod som offer för rådande om-
ständigheter snarare än som att de själva var huvudproblemet (Klinth 2008). 

I de kampanjer som kom under åren 1976–2001 manifesterades temat om pappale-
dighet som en möjlighet av Försäkringskassans kampanjer. Det kommunikativa di-
lemmat löstes genom att män uppmanades att ta chansen och att använda möjligheten. 
Men när pappaledighet beskrivs i termer av möjlighet istället för ansvar reproduceras 
bilden av att pappaledighet är någonting utöver det vanliga vilket också innebär att 
”delat ansvar” förblir odefinierat, menar Klinth. Att ta möjligheten kan betyda allt från 
att ta ut en dag till att ta ut flera månader, vilket uppenbart är problematiskt för den 
uttalade visionen om att män och kvinnor ska dela på ansvaret för ekonomi såväl som 
hemarbete och att ta hand om barnen. Mäns möjlighet och frihet att välja har också 
framhävts genom att föräldraledighetens flexibilitet betonats. Ihop med flexibiliteten, 
som har varit något av ett nyckelord i kampanjerna, har också mäns möjligheter att 
göra vad de vill under föräldraledigheten lyfts fram liksom argument för vad de fak-
tiskt tjänar på att vara lediga, privat och professionellt.  
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 Att man så frekvent markerat vad män tjänar och får ut av att vara pappalediga 
väcker frågan om vad föräldraledigheten egentligen är till för, menar Klinth. I medierna 
framställs ofta moderna pappor i termer av vad de kan få ut, inte vad de kan ge. Och 
just idén om pappor som något slags konsumenter har också karakteriserat många av 
kampanjerna. Män lovas helt enkelt det bästa av två världar – de bjuds in till att ta del 
av föräldraskapets nöjen och glädjeämnen samtidigt som de lovas få behålla eller till 
och med förbättra sin jobbposition. På Försäkringskassan har kampanjer riktats till 
”lågkonsumenter”, där man alltså alluderat på en ekonomisk diskurs (muntlig infor-
mation från Försäkringskassan, 2004). Kampanjer av det här slaget reser frågan om 
mäns status som föräldrar. Möjligheten att välja om, när och hur män ska ta ut föräld-
raledighet bekräftar bilden av män som sekundära föräldrar. Män har alltså inte hu-
vudansvaret utan är fria att använda möjligheten om de finner det möjligt (Klinth 
2008). 

Just män som sekundära föräldrar är ett resultat som kommit fram i fler undersök-
ningar i närliggande material. I en analys av föräldrahandböcker kommer Ellen Ande-
næs fram till att det är mamman som är den naturliga omsorgspersonen medan pappan 
är ett supplement till henne. Mannens föräldraskap framställs som under förändring 
och omförhandling. Det är inte förrän de allra senaste åren som pappan beskrivs som 
ett alternativ till mamman (Andenæs 1995, 1998, 2005). Även Jane Sunderland drar 
samma slutsats när hon undersöker föräldramagasin. Hennes resultat visar att dessa 
tidskrifter innehåller många spår av traditionella diskurser där särhållandet av mam-
mor och pappor upprätthålls. Detta stöds också av Sunderlands tidigare undersökning-
ar där hon har konstaterat att den diskurs som aktualiserats i samband med föräldra-
skap har handlat om ”mamma som heltidsförälder och pappa som deltidsförälder”. 
Den övergripande diskursen har stöttats av flera andra såsom ”pappa som underhålla-
re” och ”pappa som mammans fumliga assistent”. Sunderland menar att det inte är 
någon slump att de roller som pappan tilldelas inte är väsentliga för barnets överlev-
nad, vilket mammans uppgifter är, och papporna får därför en marginaliserad position 
(Sunderland 2006). 

3.4 Reglerna och broschyrerna 
Men hur har själva försäkringens utformning förändrats under tidsperioden? Vilka reg-
ler har debatten lett fram till? Och hur har då denna debatt satt spår i broschyrerna? I 
följande beskrivning ger jag en sammanfattande bild av några typiska särdrag från de 
olika decennierna. Syftet är dels att ge en bild av materialet, dels att skapa förståelse 
för hur de kontextuella förutsättningarna har förändrats över tid. För en sammanfat-
tande tabell över broschyrernas yttre utformning och omfattning, se tabell 2 i kapitel 
1.35  

3.4.1 1970-talet  
Det fanns alltså ett uttalat fokus på papporna under 1970-talet, något som också visas 
vid en första blick på broschyrerna från den tiden. De framsidor som broschyrerna pre-
senterar har fullt fokus på pappor i samspel med sina barn – glada pappor, stolta pap-
por. Även inuti broschyrerna finns pappor representerade bildligt. Samtliga av de bro-
schyrer jag har undersökt har en pappa tillsammans med barn på framsidan, med un-
dantag för broschyren från 1977 som har tre pappor med varsin barnvagn på framsi-

                                                 
35 I följande beskrivning av broschyrerna har jag tagit hänsyn även till de broschyrer som inte ingår i mitt pri-
märmaterial. 
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dan. Broschyrerna från 1974 och 1976 har identisk framsida med en teckning förestäl-
lande en pappa som vårdar ett barn som ligger på ett skötbord eller liknande. Barnet är 
glatt och pappan är glad och på bilden syns också en skallra och en nappflaska. Bro-
schyrerna heter Föräldraförsäkring och barnbidrag. Broschyren från 1977 heter För-
äldrapenning och barnbidrag och har ett foto på framsidan med tre pappor – Lennart 
”Hoa-Hoa” Dahlgren, Janne ”Loffe” Carlsson och en till (för mig okänd) man. Samt-
liga ser glada ut och Carlsson pekar ner i en barnvagn. Broschyren från 1978 heter 
också Föräldrapenning och barnbidrag och föreställer en leende Dahlgren med en na-
ken bebis på armen – en bild som fick stor spridning genom den kampanj för pappale-
dighet som spreds under den perioden (Klinth 2008). Broschyren från 1979 heter en-
bart Föräldraförsäkring och föreställer även den Dahlgren med ett barn i förskoleål-
dern i en rutschbana. Både barnet och Dahlgren skrattar på bilden. 

Att fokus hamnade på papporna under 1970-talet är inte konstigt mot bakgrund av 
de förändringar i försäkringen som genomfördes 1974 – som de första papporna i 
världen skulle de svenska papporna erbjudas att vara lediga tillsammans med sina 
barn. Att reformen inte riktigt blev som beslutsfattarna hade tänkt sig kan delvis höra 
ihop med att försäkringen 1974 enbart kunde tas ut under barnets första 6 månader, 
vilket kan jämföras med dagens 16 månader som kan förläggas under barnets första 
åtta år. 1975 förlängdes dock ledigheten från 180 till 210 dagar och 1978 infördes 90 
dagar med särskild föräldrapenning36 (Reformerad föräldraförsäkring 2005). 

3.4.2 1980-talet  
Det tidiga 1980-talet befinner sig i samma era som 1970-talets broschyrer – de har 
samma format och samma typ av omslag med pappor på. Sedan händer något som 
närmast kan beskrivas som att fokus flyttas till kärnfamiljen, då förstått i en traditio-
nell betydelse. Med undantag av den fågel som illustrerar broschyren från 1985 så är 
alla illustrationer påtagligt familjetillvända. Samtliga broschyrer från 1980-talet heter 
enbart Föräldraförsäkring. Broschyren från 1980 föreställer ett foto av en glad pappa 
som lyfter en glad bebis i luften. Broschyren från 1984 föreställer en illustration av en 
liggande mamma med ett nyfött barn på bröstet och en pappa som med handen på 
barnet tittar på. Broschyren från 1985 föreställer en naturbild av en fågel medan bro-
schyren från 1986 föreställer ett foto av en familj som alla verkar titta på något som 
finns utanför bilden. Familjen består av en mamma, en pappa och två barn. Med på 
bilden är också en dockvagn med en docka i. Broschyren från 1988 föreställer ett foto 
av en blivande mamma som har handen på sin gravida mage och en blivande pappa 
som har armen om mamman och blicken fäst mot magen.  
 1980 skedde en förändring i reglerna där ersättningstiden med särskild föräldrapen-
ning förlängdes till 180 dagar. Det infördes också förändringar som innebar att föräld-
rapenning endast kunde betalas för barn som bodde i Sverige. Havandeskapspenning, 
en socialförsäkring till gravida kvinnor som inte kan arbeta, infördes liksom de så kal-
lade pappadagarna som innebar att pappor kunde vara lediga inom ramen för den till-
fälliga föräldrapenningen under tio dagar i samband med att barnet föddes eller adop-
terades. Tidigare hade pappadagarna enbart gällt för flerbarnspappor, med syftet att ta 
hand om de äldre barnen vid ett nytt barns födelse (Reformerad föräldraförsäkring 
2005). 1986 slogs de två försäkringarna – föräldrapenning i samband med barns födel-
se och särskild föräldrapenning – samman till en försäkring: föräldrapenning. Den 

                                                 
36 Den särskilda föräldrapenningen som gällde i 90 dagar innebar att 60 dagar ersattes på sjukpenningnivå medan 
30 dagar enligt garantinivån. 
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sammanlagda ersättningstiden var nu 360 dagar, men förlängdes åter igen till 450 da-
gar 1989. Samtidigt utökades tiden för under vilken tid föräldrar kunde ta ut föräldra-
penning till att gälla fram tills barnet fyllde åtta år (Reformerad föräldraförsäkring 
2005).  

3.4.3 1990-talet  
Till skillnad från 1980-talets omslag som kännetecknas av foton består 1990-talets 
omslag av tecknade illustrationer, vilket på något sätt tonar ner den kärnfamiljstill-
vändhet som på 1980-talet var så påtaglig. Likväl ger 1990-talsbroschyrerna en tydlig 
signal om hur man tänker sig en familj.  

Samtliga broschyrer från 1990-talet liknar varandra. De heter alla Föräldraförsäk-
ring och har alla en illustration av en familj på omslaget. Broschyrerna från 1993, 
1994, 1995 och 1997 har samma bild, där en familj med två barn, en mamma och en 
pappa befinner sig utanför ett gulmålat hus. Pappan är böjd över en barnvagn och 
mamman sträcker ut handen mot mellanbarnet. Längre bort i bilden leker två större 
barn med en drake. Själva bilden av familjen är också inramad av en drake. Broschyren 
från 1990 har en framsida där bilden är inramad av samma drake (illustratören är den-
samma), men där mamman sitter ner och håller det äldsta barnet i handen. Pappan står 
upp och tittar ner på resten av familjen, där också ett mindre barn och en barnvagn 
ingår.  

Broschyrerna under 1990-talet är spretiga på så sätt att innehållet förändras flera 
gånger på grund av att reglerna förändras. Under den borgerliga regeringen som Sveri-
ge hade 1991 till 1994 infördes det så kallade vårdnadsbidraget, vilket innebar att för-
äldrar kunde stanna hemma med sitt barn och få bidrag för det fram till att barnet fyll-
de tre år. Vårdnadsbidraget infördes 1994 och i samband med det togs de 90 dagarna 
av föräldrapenningen som ersatts enligt garantinivån bort. Dessa regler ändrades igen 
när det åter blev regeringsskifte. Perioden präglas därför av en rad övergångsbestäm-
melser och förbehåll om vilka som omfattades av vilka regler. 1995 var också en bryt-
punkt då reglerna ändrades. För första gången infördes en reservation i föräldraförsäk-
ringen som innebar att 30 dagar reserverades till respektive förälder. Reformen kom att 
diskuteras som en pappamånad. Den resterande delen av föräldrapenningdagarna för-
handlades som en lika fördelning mellan föräldrarna (vid gemensam vårdnad) men 
kunde fortfarande överlåtas till den andra föräldern. När det borgerliga blocket förlo-
rade makten innebar det att vårdnadsbidraget slopades igen 1995 och de 90 garantida-
garna återinfördes. Under senare delen av 1990-talet skedde också ett antal mindre 
förändringar där ersättningsnivån förändrades flera gånger (Reformerad föräldraför-
säkring 2005). 

3.2.4 2000-talet  
Under 2000-talet skedde en större förändring i broschyrernas utformning. Det var 
2004 som samtliga Försäkringskassans broschyrer omarbetades från grunden. Idén var 
att broschyrerna skulle bli ”situationsanpassade” istället för att behandla varje social-
försäkring för sig. Det betydde att man riktade in sig på grupper av mottagare som be-
fann sig i en viss situation, såsom ”sjuk”, ”pensionär”, och ”blivande föräldrar”. Alla 
broschyrer försågs också med nya bilder och layout. Denna gång omarbetades alltså 
broschyren om föräldraförsäkringen som en del av ett större projekt på Försäkrings-
kassan och inte som en följd av ändrade regler.  

De tidiga broschyrerna från 2000-talet liknar mer de från det föregående decenniet, 
men en förskjutning har skett som snarast kan beskrivas som att barnen har hamnat i 
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fokus istället för som tidigare då familjen varit i fokus. Till exempel har broschyren 
från 2003 en framsida med en illustration av en boll och ett par barnhänder som 
sträcker sig efter den. Broschyren från 2002 skiljer sig från de andra och heter Mamma, 
pappa & barn. Frågor och svar om föräldraförsäkringen (jämfört med Föräldraförsäk-
ring) och har en framsida med ett foto av ett naket krypande barn, taget ur grodper-
spektiv.37 Broschyrerna från 2006 och 2007 (alltså efter den stora omgörningen) heter 
Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen 
fått barn och på framsidan porträtteras ett glatt spädbarn, även det taget ur grodper-
spektiv.  
 En ändrad regel infördes 2002 då 60 dagar istället för 30 reserverades till respektive 
förälder. En annan regel angående pappadagarna infördes 2001 då en annan person än 
pappan kunde få ta ut dagarna, men bara om pappan var oförsäkrad, okänd eller avli-
den. Men regeln gjordes alltså könsneutral, vilket också gällde den tillfälliga föräldra-
pennigen som nu kunde betalas ut till en annan person än föräldrarna. Begreppet ga-
rantidagar slopades också och ersattes med föräldrapenning enligt lägstanivå respektive 
grundnivå (Reformerad föräldraförsäkring 2005). 

3.5 Avslutning  
Den diskursiva praktikens institutionella och politiska ramar har bäring på den textnä-
ra analysen på flera sätt. Man kan se det som att de institutionella ramarna skapar ett 
rum, ett utpekat eller deiktiskt rum, inom vilket Försäkringskassan kan agera. Det be-
tyder att när Försäkringskassan skriver om exempelvis lagtexter i broschyrerna är det 
inte troligt att de skriver om lagtexter vilka som helst utan om lagtexter som har med 
socialförsäkringen att göra, och när Försäkringskassan positionerar mottagarna kan de 
inte välja fritt mellan alla läskunniga mottagare, utan bland de mottagare som finns 
inom det deiktiska rum som man har etablerat genom den diskursiva praktiken. I de 
följande kapitlen kommer jag att kalla detta rum för det maximala deiktiska rummet 
och med det menar jag den institutionella ram som sändarvärlden kan agera inom och 
genom. Jag kommer att se närmare på vilka mottagaraktörer som Försäkringskassan 
bjuder in till detta deiktiska rum, men också hur det skapas mindre enheter inom det 
maximala deiktiska rummet, mer eller mindre snäva eller vida enheter där enbart ett 
begränsat kollektiv bjuds in. Jag har i det här kapitlet visat att genom till exempel valet 
av distributionskanaler gör Försäkringskassan ett urval och tar ställning till vilka för-
äldrar som förväntas ingå i det begränsade utrymmet. De institutionella ramarna reser 
alltså gränser för vilka som räknas som mottagare, och bland dessa förväntade motta-
gare finns det också hierarkier – några är mer inbjudna än andra. I kapitel 4 diskuterar 
jag i termer av deiktiska rum, vilka som tillåts ingå i vilka mottagarutrymmen.  

De institutionella ramarna skapar också ett begränsat handlingsutrymme för aktö-
rerna och tilldelar dem vissa roller men inte andra. Ramarna skapar vad man kan kalla 
för aktörsfunktioner – aktörerna positioneras genom att de tilldelas vissa funktioner i 
texten. Läsarna positioneras och får funktionen av medborgare i en myndighetspraktik 
och som föräldrar i denna specifika diskurs. Aktörernas funktioner i texten analyserar 
jag närmare i kapitel 6, där jag utnyttjar Greimas aktantmodell för att analysera och 
förklara hur de olika aktörernas funktioner förhåller sig till varandra i termer av an-
svar. Vilken aktörsfunktion har i texterna ansvar för vad? Vilket ansvar för jämställd-

                                                 
37 Jag har inte kunnat få svar från Försäkringskassan om denna broschyr, men antagligen rör det sig om ett kom-
plement till en mer traditionell broschyr.  
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heten tar Försäkringskassan på sig och vilket ansvar läggs på föräldrarna? Eller hamnar 
ansvaret hos någon annan aktör?  

Men föräldrarna konstrueras inte enbart som föräldrar vilka som helst i broschyrer-
na – det är en viss sorts förälder, med vissa attribut och egenskaper som positioneras 
som normal i sändarens värld. Vad som förhandlas som normalitet analyserar jag i ka-
pitel 5.  
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4 Att peka ut mottagare  

I föregående kapitel diskuterade jag den diskursiva myndighetspraktiken. Det är där 
som mottagarna positioneras som föräldrar – det är i egenskap eller position av just 
föräldrar som mottagaren tillskrivs. Vissa mottagare pekas alltså ut framför andra, vil-
ket innebär en inkludering respektive exkludering av mottagare. Ytterst innebär det en 
form av maktutövning, att myndigheten har makt att definiera gruppen mottagare, att 
dra upp gränserna för vilka som bjuds in i kommunikationssituationen och vilka som 
inte bjuds in (se kapitel 2 för en diskussion om maktutövning). Vilka pekar myndighe-
ten ut som mottagare? Vilka bjuds in att vara mottagare i deras värld? Genom att peka 
ut och positionera mottagare, att inkludera och exkludera, kan myndigheten upprätt-
hålla föreställningar om föräldrar och vilka som framstår som normala. Är det mam-
mor eller pappor som inkluderas? Är det individer eller kollektiv? Resultatet torde visa 
något om vilka föräldrar sändaren konstruerar i broschyrerna, vilka som normaliseras 
och gynnas. 

4.1 Inledning  
Genom att peka ut och positionera mottagare skapar Försäkringskassan vad man kan 
kalla textuella deiktiska rum. Hela Försäkringskassans diskursiva sammanhang utgör 
här det maximala deiktiska rum som aktörerna kan röra sig inom – med andra ord 
begränsar de institutionella ramarna Försäkringskassans makt att peka ut mottagare i 
den diskursiva praktiken. Det finns vad man kan kalla för en kontraktsförståelse mel-
lan sändarna och mottagarna om utvidgningen av det maximala deiktiska rummet38, 
där förståelsen för den diskursiva praktiken begränsar deltagarna till i första hand för-
äldrar och Försäkringskassan. Men inom detta maximala rum pekas mindre rum ut, 
som kan vara mer eller mindre snäva. Om vilka deiktiska rum som skapas och vilka 
som bjuds in till dessa handlar det här kapitlet.  

Att språkligt peka ut personer, tid, rum eller andra omständigheter är alltså själva 
innebörden i begreppen deixis eller indexering. Med deixis och indexering avses språk-
liga uttryck vars syftning är direkt beroende av sammanhanget. Deixis är tätt förknip-
pat med perspektiv och syftar på förhållandet att sändarens perspektiv påverkar hur 
yttrandet tolkas. Deiktiska uttryck är alltså ett slags indexeringar där det språkliga sy-
stemet pekar ut referenter eller händelser i kommunikationssituationen. Sändarens per-
spektiv kan yttras på många olika sätt, genom uttryck eller andra grammatiska markö-
rer. Uttryck som den här, imorgon, jag är typiskt deiktiska och får sin betydelse i den 
faktiska kommunikationssituationen, men även andra uttryck kan fungera deiktiskt.  

Att som sändare välja perspektiv är att välja ett förhållningssätt till läsaren, men 
också till tid och rum. Vilket perspektiv har myndigheten? Var är referenspunkten? På 
vilket avstånd placeras mottagarna? Man kan uttrycka det som att sändaren sänder 
från en viss position, vid en viss tidpunkt och med ett visst perspektiv. Men det som 
sändarvärlden är och står för förändras över tid och är ingen statisk enhet. Myndighe-
                                                 
38 Min användning av begreppet maximalt deiktiskt rum skiljer sig en aning från SAG:s (jfr SAG 3:14 §98).  
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ten kan dessutom referera till olika aspekter av sig själv, av sändarvärlden och den dis-
kursiva praktik den är en del av.  

Man kan bland annat urskilja tre typer av deixis: rum, tid och person39 (Levinson 
1983, kapitel 2). I analysen i det här kapitlet fokuserar jag i första hand på hur sända-
ren pekar ut mottagaren (vilket till stor del sker genom personliga pronomen, alltså 
persondeixis), men jag ska här bara kort beröra hur sändaren förhåller sig till (eller inte 
förhåller sig till) tid och rum, vilket också skapar betydelse för hur broschyrerna tolkas. 
Broschyrerna skrivs vid en viss tidpunkt, och har en giltighet som normalt sträcker sig 
fram tills nästa broschyr skrivs och publiceras. Tidrummet begränsas alltså till broschy-
rernas giltighetstid. Ändå har Försäkringskassan mandat att förhålla sig på ett gene-
riskt sätt till tid, det vill säga att tidrummen med få undantag inte är synliga i texterna. 
Detta sätt att förhålla sig generiskt till tid är gemensamt med exempelvis lagtexter som 
också beskriver lagar och regler som om de är oavhängiga av tidsaspekten. I vissa fall 
förekommer tidsangivelser, i alla broschyrer i form av tryckår och månad, men också i 
undantagsfall i form av fraser som Ersättningsnivån föreslås bli sänkt till 75 respektive 
85 procent från och med den 1 januari 1996 (1995:10). Detta är – till skillnad från 
deiktiska syftningar – ett exempel på absolut referens (det vill säga motsatsen till gene-
riskhet), och ett sätt att positionera sig i tidrummet. Även till rummet, eller den artefakt 
som broschyren utgör, förhåller sig Försäkringskassan. När de skriver Den här bro-
schyren […] befäster de sin position och den referenspunkt från vilken de sänder. Refe-
rensen är absolut och hjälper till att etablera ett gemensamt deiktiskt rum för sändaren 
och mottagaren.  

Vilket perspektiv sändaren väljer utifrån sin position, får konsekvenser för hur tex-
ten framställs och skrivs. Utifrån det perspektivet eller den positionen placerar sända-
ren mottagaren i en viss position och på ett visst sätt med hjälp av olika språkliga stra-
tegier. Det handlar då främst om hur mottagarna tilltalas och omtalas, om vad några 
skulle kalla mottagaranpassning och andra textens tilltal. Jag kommer i fortsättningen 
att benämna det mottagaranpassning, vilket i det här sammanhanget ska ses som tex-
tens konkreta uttryck för att förhålla sig till och positionera mottagaren. Min tillämp-
ning av begreppet har kopplingar till Umberto Ecos begrepp modelläsare (Eco 1984, jfr 
tillämpningen hos exempelvis Björkvall 2003 och Nord 2008) eller Bachtins och Volo-
sinovs begrepp adressivitet och dialogicitet (Bachtin 1997, Volosinov 1973). 

Detta är begrepp som rymmer en mängd olika aspekter och frågeställningar. Således 
har forskning om tilltal eller mottagaranpassning traditionellt handlat om många olika 
saker. Dels kan det handla om tilltalsbruket eller tilltalsskicket, det vill säga om titlar 
och tilltalspronomen. Den forskningen är ofta historisk och undersöker hur tilltalsbru-
ket förändrats över tid (se till exempel Josephson 2004 eller Mårtensson 1988 för över-
sikter). Det finns också en stor del av tilltalsforskningen som handlar om artighet, poli-
teness, och som främst behandlar språksystemens grammatiska morfem för olika ut-
tryck av artighet (Brown & Levinson var tidigt ute med den forskningen, se Brown & 
Levinson 1987). Men att forska om tilltal kan också röra sig om att undersöka hur 
relationerna mellan deltagare i samtal eller texter ser ut på ett mer allmänt plan och 
behöver alltså inte inbegripa pronomen och titlar eller andra benämningar, även om 
det i typfallet gör det. Det är naturligtvis en glidande skala i den här uppdelningen och 
de olika inriktningarna behöver inte utesluta varandra.  

Dessa undersökningar kan ha väldigt olika fokus. Många samtalsforskare har intres-
serat sig för tilltal och omtal. Jenny Öqvist analyserar personreferens i samtal (2005), 
                                                 
39 Deixis kan syfta såväl inom texten som utanför. En annan variant av textintern deixis är textbindningsmarkörer 
som exempelvis ”I dessa fall ska …” 
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Håkan Åbrink gör en retorisk analys av tilltal i sin avhandling om radioprat (1998), 
Catrin Norrby och Gisela Håkansson undersöker tilltal i en servicesituation (2003), 
och Charlotte Engblom analyserar bland annat referensen av vi i sin samtalsanalytiska 
avhandling (2004). Undersökningar av skriftspråket är färre, men Jannika Lassus un-
dersöker tilltal och omtal i myndighetstexter i sin avhandling (Lassus 2010, även 2006a 
och 2006b) och Catharina Nyström Höög diskuterar myndigheters mottagaranpass-
ning i en artikel (2006), Olle Josephson diskuterar du-användningen i sin bok Ju 
(2004) och Anders Björkvall diskuterar tilltalet i reklam (2003). Nämnas i det här 
sammanhanget bör också Eva Mårtenssons undersökningar av tilltalsskick och föränd-
ringar i 1900-talets svenska, där hon bland annat undersökt just Försäkringskassans 
tilltal (Mårtensson 1987, 1988). Även Gunilla Byrman berör i viss mening den tänkta 
mottagaren i sin historiska undersökning av preventivmedelsbroschyrer (2002), liksom 
Birgitta Sandström i en undersökning av en skrift om sexualupplysning (1998).  

4.1.1 Det deiktiska rummet som begrepp  
Traditionellt har deixis undersökts i relation till det talade språket men jag menar att 
även det skrivna språkets deiktiska uttryck är värda att se närmare på. Deixis har an-
vänts på två olika sätt: dels när sändaren genom till exempel en gest (extralingvistiskt) 
pekar ut en referent och sammanbinder den med ett språkligt uttryck, dels när sända-
ren genom den språkliga koden i kommunikationssituationen pekar ut samband mellan 
sig själv och den egna erfarenheten (Åbrink 1988). Deixis kan alltså förstås som den 
mest grundläggande formen av referentialitet.  

Begreppet deiktiska rum finns beskrivet i Svenska Akademiens Grammatik (SAG): 
”Eftersom den definita nominalfrasen anger att referenten är unikt identifierbar i en 
viss identifikationsram letar sig lyssnaren fram till det deiktiska rum där nominalfrasen 
uttömmande betecknar alla referenter som dess deskriptiva och kvantitativa betydelse 
passar in på” (SAG 3:14 §98).40 Det är enligt min mening inte en helt klar bild över 
begreppet som SAG ger. 

Enligt SAG kan det deiktiska rummet fattas mer eller mindre snävt. Det kan omfatta 
kommunikationssituationen eller ögonblicket i en snäv mening, men också omfatta 
hela världsdelar eller epoker där aktörerna ingår. Exempelvis får personliga pronomen 
som jag och du i typexemplet sin betydelse redan i det allra snävaste deiktiska rummet 
medan ”de plurala motsvarigheterna vi, ni kan omfatta personer tillsammans med tala-
re respektive lyssnare i långt vidare rum (som förstås också omfattar det snävast fatta-
de deiktiska rummet)” (SAG 3:14 §98). Det skulle betyda att jag och du behandlas på 
samma sätt som adverben här och nu som också kan sägas få sin betydelse i det snävas-
te deiktiska rummet. En nominalfras med substantiv i bestämd form innebär att refe-
renten är unikt identifierbar åtminstone i det maximala deiktiska rummet. Ett exempel 
på det är ett ord som mänskligheten som är unikt identifierbart i det som SAG benäm-
ner som det maximala deiktiska rummet (SAG 3:14 §98).  

Referentiell betydelse skiljer sig alltså åt beroende på om det handlar om definit eller 
indefinit betydelse (SAG 3:14 §93). Definithet syns i typfallet i nominalfrasen.41 Att 

                                                 
40 Enlig SAG kan identifikationsram handla dels om det konkreta rummet som är synligt för talare och lyssnare i 
talögonblicket, dels om en större del av lyssnarens och talarens tidsliga och rumsliga värld (SAG 3:14 §96). I 
skrift är det dock ovanligt att referera till det konkreta rummet för skrivögonblicket, varför den andra betydelsen 
är mer relevant. Jag förstår identifikationsram som en snävare enhet än den diskursiva praktiken – som en ram 
som kan finnas inuti den diskursiva praktiken. 
41 Med nominalfras menar jag här och i resten av avhandlingen, i enlighet med SAG, en fras med substantiv, 
egennamn eller ett substantiviskt pronomen som huvudord och som används för att beteckna det som man vill 
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nominalfrasen är definit betyder att sändaren utgår ifrån att mottagaren kan identifiera 
referenten genom nominalfrasens beskrivning och med hjälp av sammanhanget där 
referenten kan tänkas ingå (det som SAG kallar för identifikationsramen). Definithet 
uttrycks på något sätt syntaktiskt i nominalfrasen (ett definit attribut, bestämd form av 
substantivet eller av adjektiv i framförställt attribut, ett egennamn eller definit prono-
men som huvudord etcetera). När betydelsen är indefinit utgår sändaren från att mot-
tagaren inte kan identifiera referenten, det vill säga definithet uttrycks inte genom någ-
ra syntaktiska markörer i nominalfrasen. Mottagaren får istället med hjälp av sin erfa-
renhet etablera en verklig eller fiktiv referent som passar in i sammanhanget (SAG 3:14 
§96). I typfallet utgår sändaren från att mottagaren kan känna igen referenten när sän-
daren använder en definit nominalfras medan sändaren använder en syntaktiskt indefi-
nit nominalfras när utgångspunkten är att mottagaren inte kan identifiera referenten.  

Men en definit nominalfras behöver inte peka ut en unik referent, utan kan också 
vara generisk (på samma sätt som indefinita nominalfraser kan vara generiska). I fall 
då exempelvis en hel art pekas ut är betydelsen generisk: Mammuten har dött ut för 
länge sedan (SAG 3:14 §100). Men eftersom nominalfrasen refererar till samtliga be-
skrivna individer inom den maximala deiktiska ramen, så är betydelsen definit. I min 
analys använder jag begreppet generisk när den definita eller indefinita nominalfrasen 
inte (ens med hjälp av kontexten42) kan ringa in ett bestämt kollektiv. Det betyder att 
ett traditionellt generiskt pronomen som man kan fungera både generiskt och kollek-
tivt, beroende på den kontextuella syftningen. Vid definit betydelse sägs att nominal-
frasens beskrivning i kombination med lyssnarens kontextuella kunskaper hjälper lyss-
naren till identifikation av referenten. Vid indefinit betydelse ”inbjuds” i stället lyssna-
ren att upprätta en tidigare okänd referent i sin föreställning om världen (Öqvist 
2005:41).  

Viktigt att poängtera i den här undersökningen är att analysen syftar till att identifi-
era vilket kollektiv som avses med vilket tilltal, även då referenten formuleras som ett 
singulärt pronomen som du. Tilltalet du är ett individuellt tilltal, men dess referens är 
aldrig individuell utan alltid kollektiv i den här typen av text. Med det menar jag att 
Försäkringskassan aldrig tilltalar en enskild individ utan istället en grupp av individer i 
ett kollektivt tilltal.43 Mot det kan ställas generiska konstruktioner där skillnaden är att 
det kollektiva tilltalet avgränsas till en grupp, medan det generiska tilltalet, i typfallet 
man, inte behöver tilltala en avgränsad grupp (men kan göra det). Huruvida andra per-
sonens pronomen alltid avgränsar ett kollektiv eller om de också kan fungera generiskt 
diskuterar jag i analysen. 

Deixis kan vara direkt eller indirekt. Vid direkt deixis omfattas utan omvägar den 
referent som ingår i det deiktiska rummet (exempelvis den här kvällen om kvällen för 
kommunikationsögonblicket), medan indirekt deixis pekar ut en referent som står i 
relation till något identifierbart i det deiktiska rummet (men kan vara underförstått). I 
exemplet Jag hälsade på mina mostrar i Umeå är pronomenet jag direkt medan mina 
mostrar i Umeå är indirekt, eftersom det enbart är i samband med identifikationen av 
jag som mostrarna kan identifieras (SAG 3:14 §99).  

Enligt SAG kan identifikationen underlättas vid deixis genom att restriktiva attribut 
fogas till pronomenet. Då behöver inte talaren eller skribenten syfta på något i den 

                                                                                                                                                         
säga något om (en referent), vilket kan vara en levande varelse, ett föremål, en substans eller något abstrakt som 
ett tillstånd eller en egenskap (SAG 3:14 §1).  
42 När jag i det här kapitlet skriver om kontexten avses den inomtextuella kontexten (jfr kapitel 3).  
43 I alla fall i den här typen av text. I andra myndighetstexter, såsom beslutsbrev till specifika medborgare kan du 
peka ut en enskild mottagare.  
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omedelbara situationen utan kan använda lyssnarens eller läsarens hela erfarenhet som 
deiktiskt rum. Exempel på det är Hon från Vetlanda har inte fått någon lägenhet än 
eller Kan du inte höra med dem från lagret? (SAG 2:5 §52). De attribut som pekar ut 
och bestämmer referentens deiktiska rum har därför en central betydelse i analysen.  

Enligt SAG är avgränsningen av det deiktiska rummet ofta mer komplicerad i skrift 
än i tal eftersom talare och lyssnare kan ha helt olika deiktiska rum och en text dessut-
om kan riktas till flera olika läsare (med sinsemellan olika deiktiska rum). 44 I fall med 
du-tilltal utgår man från läsarens deiktiska rum (det brev du nu läser hänvisar till lyss-
narens tid), medan deixis även kan utgå från sändarens perspektiv (det brev jag nu 
skriver) (SAG 3:14 §98). I skriftspråket måste man ta hänsyn till textkonventioner vil-
ket gör att deixis reduceras och får en urvattnad betydelse. I samtal finns olika konkre-
ta deiktiska rum, till exempel det rum som man faktiskt befinner sig i, och tidsliga 
markörer som är konkreta, till exempel det klockslag då samtalet faktiskt äger rum, 
medan sådana givna referenspunkter (oftast) saknas i skrift. Perspektivet blir därför ett 
annat och begreppet mer komplext att förhålla sig till.  

4.1.2 Deiktiska rum och inkludering/exkludering i tidigare forskning45 
En som har använt begreppet deiktiska rum i faktisk språkbruksanalys är Engblom 
som i sin avhandling skriver om referensen av vi (vilket också andra gjort, se exempel-
vis Fowler 1991:53, Karlsson 2004). Hon utgår från kontexten i den aktuella samtals-
situationen, vilket betyder att tolkningen av talarens användning av vi ”görs i förhål-
lande till de lyssnare som är delaktiga i samtalet och i förhållande till den språkliga 
kontext som har föregått eller finns i anslutning till användningen” (Engblom 
2004:68). Anslutande beskrivande nominalfraser är en sådan kategori som finns i den 
språkliga kontexten. Det förekommer också att referensen hos ett pronomen (vi) tyd-
liggörs genom ett annat led än det som referentiellt är identiskt med det aktuella pro-
nomenet (som exempel ges men vi måste ha klassträff då referensen inte är explicit men 
ändå klar: det måste handla om vi som går i den här klassen) (Engblom 2004:68f.). 
Ibland saknas dock en beskrivande nominalfras för pronomenet och referensen får då 
sökas i situationen, i deiktiska rum. Engblom använder SAG:s definition när hon skri-
ver om snäva, bredare och maximala deiktiska rum för att beskriva de olika vida refe-
renser som en definit nominalfras kan uttrycka och ”nominalfrasen får sin betydelse 
genom att lyssnaren letar sig fram till det deiktiska rum där nominalfrasens betydelse 
passar in” (Engblom 2004:70). Om referensen hos ett pronomen tycks sträcka sig utan-
för samtalskonstellationen utan att den språkliga kontexten ger en beskrivande nomi-
nalfras kan det dock uppstå problem med avgränsningen menar Engblom, men yttran-
det förekommer ofta i ett ämnesmässigt sammanhang som gör att en tolkning av den 
mest troliga betydelsen är möjlig (Engblom 2004:70f.). Resonemanget verkar också 
vara giltigt för andra pronomen än just vi, vilket jag återkommer till under nästa av-
snitt. 
 Utan att använda begreppet deiktiska rum skriver Anna-Malin Karlsson i en artikel 
om identifikationserbjudanden i texter för butiksanställda (2004). Analysen är ändå 

                                                 
44 SAG har en grundsyn där talat och skrivet språk inte skiljer sig så pass mycket att de kräver olika beskrivning-
ar. Detta är på flera sätt problematiskt, vilket även visar sig i beskrivningen av deixis, där beskrivningen i första 
hand gäller talat språk, och där man enbart i undantagsfall diskuterar det skrivna språkets speciella förutsättning-
ar för deixis (många kritiska röster mot SAG:s förhållningssätt har framförts, se till exempel Öqvist 2005:34ff.).  
45 Jag tar här upp tidigare forskning av inkludering/exkludering och deiktiska rum som är relevant för den här 
delanalysen. Tidigare forskning om myndighetsspråk och informaliseringen av språket, vilket också är relevant 
för det här kapitlet, har jag diskuterat i kapitel 3. 
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närliggande och relevant eftersom den analyserar skrivet språk i termer av inkludering 
och exkludering. Karlsson menar att pronomen kan ses som ett av de mest konkreta 
uttrycken för interaktionsroller och att det som läggs framför allt i första personens 
pronomen säger mycket om hur identiteter formas ”dels i relation till texternas avsän-
dare, dels i relation till andra aktörer” (Karlsson 2004:70). En av aspekterna med vi-
användningen är dess relation till mottagaren: räknas mottagaren in i vi eller inte? 
Karlsson väljer att använda termerna exkluderande och inkluderande. I tolkningen av 
exkluderande vi tar hon hänsyn till flera faktorer. Som det starkaste kriteriet har hon 
tagit hänsyn till det som hon kallar kontrasterande referens, det vill säga i typfallet ni. 
Ett svagare kriterium är när det verb som kopplas till vi uttrycker en process där läsa-
ren inte rimligtvis kan inta samma roll som avsändaren. Ett tredje kriterium för att vi 
bör tolkas exkluderande är att den information som kopplas till vi presenteras som ny 
(Karlsson 2004:72). Resultatet visar att indelningen i exkluderande och inkluderande 
inte är självklar. Tolkningen kan glida inom samma mening och den dominerande 
tolkningen i stycket kan i praktiken öppna upp för en annan tolkning av det andra vi:et 
och bli en utbyggd tolkning eller åtminstone marginalisera den tolkning som gjorts. Det 
råder alltså enligt Karlsson en stor öppenhet kring tolkningen av hur vi syftar, vilket 
ger betydande möjligheter till identifikation för läsaren. Korrelat till vi förekommer 
sällan i texterna. Karlsson menar att det är möjligt att tänka sig att tolkningarna kan 
läsas flytande, det vill säga att när den inkluderande tolkningen är dominerande så kan 
de vi som bör läsas exkluderande påverkas av den inkluderande tolkningsramen (Karls-
son 2004:74, 78). 
 Även Håkan Åbrink använder liknande begrepp när han undersöker tilltal i pratra-
dio: lyssnarinkludering och lyssningsexkludering. Han använder begreppen i en lite 
vidare betydelse där han menar att det är två strategier som ger uttryck för två allmän-
na förhållningssätt gentemot lyssnaren där den inkluderade strategin innebär yttranden 
som inbegriper lyssnaren medan den exkluderande strategin lämnar lyssnare utanför 
(Åbrink 1998:350).  

4.1.2 Metod 
I likhet med Engblom, Karlsson och Åbrink är jag intresserad av inkludering och ex-
kludering. Det yttersta syftet är att se vilka mottagare som Försäkringskassan pekar ut 
i texterna. Dessa mottagare kan antas vara inkluderade i sändarens värld och får där-
med möjlighet att identifiera sig i texten. För att språkligt peka ut mottagare använder 
sig Försäkringskassan av olika typer av mottagaranpassning och analysens mål är att se 
hur exkludering och inkludering av mottagare skiftar vid olika typer av mottagaran-
passningsstrategier (strategier som i huvudsak består av direkt tilltal, generiskt man och 
omtal, vilket jag återkommer till). Vilka konsekvenser får olika strategier för att mot-
tagaranpassa i termer av inkludering och exkludering? Vilken eller vilka mottagare får 
möjlighet att identifiera sig i texterna vid de olika formerna av mottagaranpassning? 
Med hjälp av begreppet deiktiska rum strukturerar jag vilka referenter som inkluderas 
respektive exkluderas i de olika deiktiska rummen vid de olika typerna av mottagaran-
passning. Vem eller vilka tilldelas plats i det snäva, det vidare och det maximala deik-
tiska rummet (och hamnar därmed på olika avstånd från sändaren)? Hur förhåller sig 
de olika referenterna i de olika deiktiska rummen till varandra? 

Det är alltså möjligt att urskilja tre typer av mottagaranpassning i broschyrerna och 
dessa organiserar jag analysen kring. Den första typen av mottagaranpassning präglas 
av omtal, det vill säga avsaknad av direkt tilltal till läsaren, och istället utpekande av 
referenter genom att de helt enkelt nämns genom mer eller mindre utbyggda nominal-
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fraser. Den andra typen präglas av omtal genom pronomenet man, där referenten får 
sökas i omgivande omtalande nominalfraser. Den tredje typen präglas av du-tilltal där 
mottagaren tilltalas med ett direkt singulärt tilltal. Dessa olika typer av mottagaran-
passning förekommer parallellt i hela broschyrer, stycken och ibland i samma mening, 
men det är ändå möjligt att i generaliserande termer urskilja vilken typ av mottagaran-
passning som har präglat vilken tidsperiod och vilken broschyr.  

De olika typerna av mottagaranpassning medför olika strategier för att peka ut refe-
renter och mottagare. En nominalfras pekar på ett beskrivande sätt ut referenten och 
mottagaren, utan att tilltala den direkt. Däremot kan beskrivande attribut tillföras no-
minalfrasen så att det deiktiska rummet definieras och ett begränsat kollektiv pekas ut. 
Ett typiskt omtal i de här broschyrerna är föräldrar.  

Omtal genom man är svårast att beskriva därför att ett generiskt man i typfallet har 
oklara referenter. Avgränsningen av det deiktiska rummet är därför i större utsträck-
ning knuten till den omedelbara kontexten, än när det gäller omtal. Ett generiskt man 
kan vara uttryck för sändaren, mänskligheten eller – mer troligt – mottagarreferenter, 
och det kan bara förstås i förhållande till kontexten. 

Ett du pekar på ett omedelbart sätt ut en mottagare och ställer den i relation till 
sändaren. Ett du-tilltal kan sägas påminna mer om en samtalssituation och avgränsar 
på så sätt det deiktiska rummet till dem som deltar i kommunikationssituationen. Men 
det är också symptomatiskt att ett du i text måste bestämmas – det är ju inte du vem 
som helst som tilltalas utan det finns en speciell mottagare i åtanke – men eftersom den 
mottagaren inte syns i texten måste den också sökas genom textuella och diskursiva 
referenser, något som sällan behöver göras i en talsituation. Ett du är heller aldrig sin-
gulärt i den här typen av texten, vilket betyder att det aldrig är en mottagare som pekas 
ut, utan alltid ett kollektiv, vilket också det är ett särskiljande drag mot talspråket.  

Ett sätt att tänka kring deiktiska rum är att tänka sig en talsituation där de som in-
går i samtalet ingår i det snävaste deiktiska rummet, medan de man talar om (och kän-
ner eller känner till, alltså kända referenter) ingår i ett vidare deiktiskt rum.46 Det mot-
svarar alltså det som enligt SAG kan benämnas direkt och indirekt deixis (se avsnitt 
4.1.1). Det finns också ett ännu vidare deiktiskt rum, ett maximalt rum, där referenter 
utanför kommunikationssituationen befinner sig, de referenter som inte är (väl)kända 
för deltagarna. Det säger sig självt att indelningen inte är absolut. Till exempel finns 
det ju referenter som den ena känner till men inte den andra.  

Vissa språkliga element skapar på ett mer självklart sätt identifikationsmarkörer i 
texterna. Det rör sig om nominalfraser där en animat referent avses och dessa står i 
fokus för undersökningen (exempelvis pronomen som du eller ni, eller omtal som 
mamma eller föräldern). Sekundärt kan andra språkliga konstruktioner peka ut och 
ringa in mottagarkollektiv och därmed fungera som identifikationsmarkörer, exempel-
vis uppmaningar som Missa inte …! Jag organiserar analysen efter vilken typ av nomi-
nalfras som används som mottagaranpassning: omtal, omtal genom det generiska pro-
nomenet man samt du-tilltal. Utifrån den uppdelningen analyserar jag vilka effekter 
respektive mottagaranpassning får för mottagarnas identifikationsmöjligheter och vilka 
identifikationsmarkörer som hamnar i vilka deiktiska rum. De olika strategierna för att 
referera till och tilltala mottagarna medför att de deiktiska rummen inte bara är olika 
vida eller snäva, utan också att de ser olika ut.  

Sammanfattningsvis kan sägas att valet av mottagaranpassning leder till att textens 
identifikationsmarkörer realiseras språkligt på olika sätt (genom omtalande nominal-
                                                 
46 Jan Anward skrev redan 1994 om att olika skriftliga genrer börjar använda talsituationen som en resurssitua-
tion (Anward 1994).  
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fraser, pronomenet man plus restriktiva attribut eller genom pronomenet du plus re-
striktiva attribut). Detta leder i sin tur till att – beroende på vilket sätt mottagarna rea-
liseras språkligt – hamnar mottagarna på olika avstånd från sändaren, vilket betyder 
att de hamnar i olika vida deiktiska rum. I förlängningen leder det till att vissa motta-
gare exkluderas, andra inkluderas och ytterligare andra marginaliseras av sändaren.  

Hur jag mer konkret har gått tillväga i analysen redogör jag närmare för i respektive 
delanalys.  

4.2 Analys – tre typer av mottagaranpassning 
I det följande beskriver och analyserar jag materialet utifrån de tre typerna av motta-
garanpassning. Dessa kan grovt knytas till olika tidsepoker och jag disponerar analysen 
efter de olika mottagaranpassningsstrategierna och diskuterar vilken strategi som har 
varit dominerande vid vilken tidpunkt. Men även om det är möjligt att avgöra vilken 
strategi som varit dominerande när, går det inte att bortse från att de olika strategierna 
verkar parallellt i samma texter och blir till i förhållande till varandra. Jag diskuterar 
därför också hur de förhåller sig till varandra. Jag använder exempel ur de mest typiska 
broschyrerna för att illustrera hur olika sätt att mottagaranpassa för med sig olika ty-
per av deiktiska rum.  

4.2.1 Att mottagaranpassa genom du-tilltal  
Att använda du-tilltal som mottagaranpassning har under de senaste decennierna blivit 
mycket vanligare i broschyrerna. I den senaste broschyren från 2007 förekommer du 
36 gånger per 1.000 ord, vilket kan jämföras med 1974 års broschyr där det bara finns 
ett enda belägg. Broschyren från 2007 är alltså den allra du-tätaste i mitt material.47 
Ökningen av antalet du i broschyrerna har skett successivt över perioden men med en 
markant ökning på 00-talet. I tabell 3 nedan visar jag hur du-tilltalet utvecklats över 
tid.  
 

Tabell 3. Andel du, dig och ni per 1.000 ord (absolut tal inom parentes). 

Broschyr från år du dig ni  
1973 (0) (0) (33) (versalt) 
1974 1 (1) 1 (1) 0 
1978 0,4 (1) 0,4 (1) 0 
1980 3 (15) 0,2 (1) 0 
1986 5 (21) 0,3 (1) 0 
1990 8 (34) 0,5 (2) 0 
1995 15 (76) 1 (5) 0 
1997 16 (78) 1 (6) 0 
2003 21 (123) 1 (7) 0 
2007 36 (136) 4 (17) 5 (21) 
 
Tabell 3 visar att det har skett en successiv ökning av du-tilltalet över tid. Tabellen vi-
sar också att den reflexiva formen dig har ökat från ett minimum (1 belägg) till relativt 
få belägg (som mest 4 per 1.000 ord) samt att det plurala ni inte har funnits alls i bro-
schyrerna fram till 2007 då det finns 21 belägg (5 per 1.000 ord). Som en jämförelse 
har jag också redovisat resultat från broschyren från 1973, då den handlade om mo-
derskapspenning och enbart vände sig till mamman, där det inte fanns något belägg för 
                                                 
47 Utvecklingen verkar fortsätta: i den broschyr som kom ut 2009 finns 46 du per 1.000 ord.  
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du, utan tilltalet var Ni med versal initialbokstav. Det verkar alltså som om ändringar-
na i reglerna, där föräldraförsäkringen ersatte moderskapspenningen 1974, även med-
förde ändringar i språkbruket. Denna utveckling av du-tilltal som en ny form av mot-
tagaranpassning antas, som jag tidigare diskuterat i kapitel 3, vara en del av informali-
seringen av språket (Josephson 2004). I Mårtenssons undersökning av Försäkringskas-
san beskriver hon förändringen i tilltal som en intimiseringsprocess. Hon tyckte sig se 
1970 som ett gränsår för när det allmänna duandet slog igenom på allvar, vilket alltså 
inte stämmer med de broschyrer jag har undersökt. Det är inte förrän i 1995 års 
broschyr som du blir vanligare än generiskt man, även om du som tilltal förekommer 
första gången i broschyren som började gälla 1974.  

Vad som verkar klart är att duandet blivit allmänt utbrett i den här typen av texter, 
vilket troligast hör samman med det klarspråksarbete som offentliga texter har varit 
föremål för under de senaste 30 åren i syfte att komma bort från den kanslisvenska 
som tidigare har präglat det offentliga språket (även detta diskuterar jag närmare i ka-
pitel 3). Att Försäkringskassan bör använda du framgår av deras egen skrivhandled-
ning men också av de allmänna skrivhandledningar som är skrivna för myndigheter 
(Riktlinjer för språket i Försäkringskassan 2005; Myndigheters skrivregler 2004:29). 
Även mer allmänt hållna skrivhandledningar har under de senaste decennierna före-
språkat du-tilltal (se exempelvis Forsberg 2008).  

Varför just du ska väljas framför andra typer av tilltal eller sätt att mottagaranpassa 
är inte helt klart, men det argumenteras för att det är ett sätt att komma närmare läsa-
ren och att du-tilltalet också för med sig andra sätt att mottagaranpassa i texten, vilket 
kan göra texten begripligare (Mårtensson 1988). Nyström Höög skriver i en artikel om 
myndigheters mottagaranpassning att det visserligen är viktigt att diskutera tilltalsord, 
men att ett konsekvent bruk av tilltalsord inte är tillräckligt för att mottagaren ska 
känna sig tilltalad. Hon menar att mottagaranpassning och begriplighet handlar om att 
kunna sätta sig in i mottagarens perspektiv, vilket kanske till större delen handlar om 
att göra rätt urval av information än om att välja ett specifikt tilltalsord (Nyström 
Höög 2006:91f.). Så hur påverkar valet av att använda du-tilltal i så pass stor ut-
sträckning hur mottagare inkluderas respektive exkluderas? 

Hur begränsas de deiktiska rummen vid direkt tilltal?  
Man kan se det som att använda du är att försätta sig i en samtalsliknande situation, 
eller ett sätt att informalisera texten så att den liknar ett samtal. Ett du i ett samtal för-
utsätter vanligen endast en mottagare, medan det i den här typen av text alltid rör sig 
om en grupp av människor. Vilka som ingår i den gruppen snävas in genom olika 
språkliga avgränsningar. Det rör sig om efterställda nominalfraser (relativ bisats) där 
nominalfrasen begränsar och bestämmer det deiktiska rummet. Du som är gravid be-
gränsar det deiktiska rummet till alla läsare som är gravida och utesluter dem som inte 
är det. På så sätt har det deiktiska rummet fått gränser. I fallet med du som är gravid är 
gränsen absolut och står i ett komplementärt motsatsförhållande till icke-gravid, vilket 
gör gränserna skarpa och det deiktiska rummets referenter tydligt utpekade. Även kon-
trasterande nominalfraser48 kan fungera som avgränsare för det deiktiska rummet, till 
exempel i frasen du och barnets andra förälder, där begränsningen och bestämningen 
av barnets andra förälder gör att du med stor säkerhet kan sägas utgöra den ena parten 
i ett föräldrapar. Exemplet är dock mer kontextberoende än det föregående.  

                                                 
48 Som Karlsson också har använt. Se avsnitt 4.1.2.  
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Även andra former av bisatser kan bidra till att begränsa det deiktiska rummet ge-
nom att till exempel ange omständigheter under vilka pronomenet måste befinna sig 
för att ingå i det deiktiska rummet. Det kan röra sig om villkorssatser såsom Om du 
har barn sedan tidigare, rekommenderar vi att du också läser broschyren Barnfamilj 
(2007:3). Att ingå i du blir då villkorat i och med om-satsen och läsaren får själv välja 
att anta eller inte anta identifikationsmöjligheten att ingå i det deiktiska rummet. 
Andra exempel där gränserna inte är lika distinkta är i fraser av typen om du vill veta 
mer där gränsen framstår som flytande. Huruvida mottagaren vill veta mer kan rim-
ligtvis skifta över tid och dessutom är det troligt att viljan att veta mer upphör när mot-
tagaren har fått svar på det den vill veta. Gränsen för det deiktiska rummet är därför 
inte lika skarp.  

Men även avsaknad av perspektivbyte har betydelse för avgränsningen av det deik-
tiska rummet. Du kan få sin betydelse i ett vidare textuellt rum där en tidigare bestäm-
ning lever kvar i avsaknad av ett perspektivbyte. Det deiktiska rummet kan således 
vara både textuellt och utomtextuellt. Det handlar om en textuell hierarki där ett du 
har positionerats och bestämts och blir ett makrotema som sedan etableras och kvar-
står innan ett annat du tar vid och etableras. Engblom kallar dessa begränsningar för 
anslutande beskrivande nominalfraser vilket hon menar är en kategori som oftast går 
att finna i den språkliga kontexten (Engblom 2004:68). Hon använder termen deiktis-
ka rum när sådana beskrivande nominalfraser saknas, medan jag menar att dessa fraser 
snarare bidrar till att avgränsa och förstå de deiktiska rummen.  

Begränsningarna av deiktiska rum är intressanta därför att det blir synligt vilka som 
är tänkta som mottagare och vilka som positioneras som utanför gränsen. Men be-
gränsningarna är också intressanta i förhållande till andra deiktiska rum. För vilka 
mottagare bjuds in till det allra snävaste deiktiska rummet? Och vilka hamnar utanför, 
i ett vidare textuellt rum? Och vilka är jämlika, hamnar på samma nivå? Jag ska nu 
genom ett exempel från 2007 illustrera hur de deiktiska rummens gränser ser ut och 
vilka som ingår i vilka rum.  
 
Exempel 4:1 
Om du som mamma är gift när barnet föds räknas automatiskt din man som barnets far. I 
andra förhållanden ska faderskapet eller föräldraskapet fastställas genom bekräftelse eller dom 
till exempel om två kvinnor blir föräldrar. Bekräftelsen ska vara skriftlig och godkännas av 
socialnämnden.  
 
Gifta föräldrar får automatiskt gemensam vårdnad om barnet. Är ni inte gifta kan anmälan om 
gemensam vårdnad göras till socialnämnden i samband med att nämnden ska godkänna fa-
derskapet eller föräldraskapet. En ensamstående förälder kan ha ensam vårdnad om sitt barn. 
Att ha vårdnaden om ett barn innebär fullt ansvar för barnets person. 
 
Vårdnadsansvaret innebär både rättigheter och skyldigheter för dig som förälder. Skyldigheter-
na består i att ta hand om barnet på bästa sätt och rättigheterna i att bestämma i personliga 
och ekonomiska frågor som rör barnet. (2007:5) 
 
I exempel 4:1 sätts det snävaste deiktiska rummets gränser upp redan i textens inled-
ning. Det är du som mamma som pekas ut som den tilltalade, som den mottagare För-
säkringskassan skriver till, realiserad som direkt deixis. Hon hamnar således i det allra 
snävaste deiktiska rummet, som direkt utpekad av sändaren som mottagare av texten. 
Utanför det snävaste deiktiska rummets gränser hamnar sedan ett flertal referenter: din 
man, två kvinnor och en ensamstående förälder, realiserade som indirekta deixis. Detta 
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indikeras inte enbart genom de direkt utpekande omtalen av referenterna utan också i 
relation till den referent (mamman) som tilldelas det direkta tilltalet. Det är i relation 
till att mamman är den som Försäkringskassan pekat ut som primär mottagare som 
mannen, två kvinnor och ensamstående förälder blir några som Försäkringskassan ta-
lar eller skriver om, och som därmed inte ingår i det snävaste rummet. De blir sekundä-
ra mottagare. 
 Men perspektivet är inte orubbligt. Trots att det första pronomenet med efterställd 
nominalfras, du som mamma, blir det etablerade temat som påverkar resten av avsnit-
tet, så sker vissa perspektivförskjutningar som ändrar de deiktiska rummens form. Re-
dan i det andra stycket (mening 4) omtalas gifta föräldrar, vilket skjuter det deiktiska 
rummets gränser till att gälla de föräldrar som är gifta och alltså inte enbart mamman. 
Märk väl att du som mamma redan har blivit tilltalad i samband med frasen är gift i 
meningen Om du som mamma är gift när barnet föds …, vilket gör att det kan sägas 
vara en utvidgning av den tidigare begränsningen av det deiktiska rummet (du som 
mamma), till andra som också är gifta (och då antagligen med mamman). Identifika-
tionsmöjligheten (gifta mamman) ingår i det gifta parets konstellation och Du som 
mamma är alltså en del av det gifta paret. Det gör att gifta föräldrar är en identifika-
tionsmöjlighet för primärt mamman och sekundärt den hon är gift med.  

Perspektivet upprätthålls i den följande meningen med en identifikationsmöjlighet i 
och med det starkt påkallande personliga pronomenet ni, där identifikationsmöjlighe-
ten också ges till den gifta mamman och den hon är gift med. Dock är inte ni lika 
starkt påkallande som du med efterställd nominalfras och det är därför öppet för tolk-
ning huruvida du som mamma:s deiktiska rum avslutas i och med denna perspektivför-
skjutning eller om det bara rör sig om en utvidgning. Det kan sägas att det deiktiska 
rummet enbart har utvidgats snarare än ändrats i och med att mamman, i den inledan-
de meningen, även kan antas ingå i det följande ni och i det påkallande dig som föräl-
der som återfinns i tredje stycket (mening 8). Den perspektivförskjutning som kommer 
däremellan genom omtalet en ensamstående förälder, är alltför svagt för att bryta per-
spektivet, och bidrar i och med sin omtalsform snarare till att det direkta tilltalet till 
mamman – eller de gifta föräldrarna – förstärks.  

Sammantaget kan alltså sägas att det inledande deiktiska rummet som avgränsas till 
mottagaren mamman, snarare utvidgas än ändras och att det inledande deiktiska rum-
mets ramar kvarstår genom hela avsnittet. På vägen marginaliseras explicit flera andra 
potentiella mottagare som enbart är mottagare i andra hand: pappor, lesbiska mam-
mor, ensamstående föräldrar. I en samtalssituation skulle de snarast ha funktionen av 
lyssnare. Marginaliserade blir också de som inte nämns alls: homosexuella pappor, ad-
optivföräldrar etcetera som inte ingår i något deiktiskt rum alls. Den efterställda nomi-
nalfrasen i kombination med det direkta tilltalet du i avsnittets första mening skapar 
alltså ett snävt deiktiskt rum dit inga av de andra mottagarna tar sig in, trots vissa per-
spektivförskjutningar. Det är mamman det talas till, de andra skrivs det om.  
 Följden blir en hierarkisering av mottagarna, där de som får plats inom det snävaste 
deiktiska rummet, i det här exemplet mammor, framstår som primära mottagare me-
dan de som hamnar i ett vidare deiktiskt rum, i det här fallet pappor, ensamstående 
och par med två kvinnor, framstår som sekundära, som åhörare. Mannen blir också 
tilltalad genom mamman genom indirekt deixis, eftersom ett possessivt pronomen fö-
regår nominalfrasen (din man), vilket i ännu högre grad reglerar förhållandet mellan de 
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olika deiktiska rummen. Det är enbart i förhållande till mamman som pappan blir till 
som mottagare av texten.49  
 Även då pappan inte blir till genom mamman blir han i flera exempel just sekundär, 
eller med andra ord hamnar i ett vidare deiktiskt rum än vad mamman gör. Exempel 
4:2 exemplifierar det. 
 
Exempel 4:2 
Föräldrapenningen ger ersättning i sammanlagt 480 dagar. Om du och barnets andra förälder 
har gemensam vårdnad har ni rätt till hälften var av dagarna. Som gravid kan du börja ta ut 
föräldrapenning från och med 60:e dagen innan beräknad förlossning. (2007:8) 
 
Exempel 4:2 står under rubriken Föräldrapenning under graviditeten och den adverbi-
ella frasen som gravid är kategoriserande på samma sätt som efterställda nominalfra-
ser, vilket tydligt avgränsar det snäva deiktiska rummet. Det deiktiska rummet är dock 
redan avgränsat i och med att rubriken indexerar mammor i och med ordet gravidite-
ten. Även fraser som du och barnets andra förälder tilltalar då den gravida och ger 
identitetsmöjligheten till den biologiska blivande mamman. Som gravid är därför en 
adverbiell fras vilken upprätthåller det snäva deiktiska rummets perspektiv och funge-
rar bestämmande för vem som tilltalas av du. 

Men det är inte i alla fall som du begränsas av restriktiva attribut. I exempelvis bro-
schyrerna från 1990-talet är du-tilltalen relativt vanliga, men de avgränsas sällan med 
hjälp av efterställda nominalfraser som i 2000-talsbroschyrerna. De deiktiska rummen 
är därför sällan tydligt avgränsade vilket leder till att det är svårt att urskilja snäva de-
iktiska rum. De du som används är snarast generiska, vilket betyder att de ganska 
oproblematiskt skulle kunna bytas ut mot man. Jag återkommer till likheter och skill-
nader mellan man och du i avsnitt 4.2.2 och använder där 4:11 som ett specifikt exem-
pel på när du får generisk betydelse. 

Jag behåller här fokus på snäva deiktiska rum och ska nu belysa att även referentens 
placering i texten bidrar till att skapa just snäva deiktiska rum. 

Placeringen av du skapar betydelse  
Det är inte bara de efterställda nominalfraserna som skapar ett snävt deiktiskt rum. 
Även uttryckens placering i texten har betydelse för hur de tolkas. Det ter sig som att 
de identifikationsmarkörer som kommer tidigt i texten har en starkare effekt, enligt 
principen om att given information kommer tidigt i satsen, medan ny information pre-
senteras senare. Det skulle betyda att om en efterställd nominalfras, som skapar ett 
snävt deiktiskt rum, kommer tidigt i texten (i stycket, i meningen eller i texten som hel-
het) är det en starkare identitetsmöjlighet än om informationen kommer senare.  

Detta innebär att den starkast påkallande identifikationsmarkören i broschyren från 
2007 är den efterställda nominalfras som presenteras redan i underrubriken på första 
sidan: Information till dig som väntar eller nyligen fått barn (2007:framsida). Denna 
efterställda nominalfras präglar sedan resten av tolkningen av texten som helhet. Fra-
sen har alltså med andra ord avgränsat det deiktiska rummet som helhet. Broschyrens 
inledande stycke (det vill säga brödtextens inledning) är ett tydligt exempel på när pro-
nomenets deiktiska rum avgränsas av en efterställd nominalfras i styckets första me-
ning och därmed får konsekvenser för hela avsnittet. Exempel 4:4 återges här i sitt 
sammanhang, det vill säga hela första stycket.  

                                                 
49 Se också kapitel 5 för en annan ingång till analysen av exempel 4:1.  
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Exempel 4:3 
Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner du som väntar barn eller nyligen fått 
barn omfattas av från socialförsäkringen. Bland annat kan du läsa om havandeskapspenning, 
föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, barnbidrag, och om ledighet och ersättning som kan 
tas ut i samband med barnets födelse eller adoption. Du kan också läsa om din sjukpenning-
grundande inkomst, SGI, som ligger till grund för beräkning av ersättningens storlek. Även 
ekonomiskt stöd till funktionshindrade barn tas upp i broschyren. Missa heller inte att ta del av 
informationen om Försäkringskassans självbetjäningstjänster längst bak i broschyren. Om du 
har barn sedan tidigare, rekommenderar vi att du också läser broschyren Barnfamilj. (2007:3) 
 
I exempel 4:3 finns flera identifikationsmöjligheter för dem som ingår i det snävaste 
deiktiska rummet. Den starkaste och tydligaste finns i textens första stycke: broschyren 
vänder sig till du som väntar barn eller nyligen fått barn, ett du-tilltal med en efterställd 
nominalfras. Det medför att textens två följande du färgas av samma identifikations-
möjlighet och därmed ingår i samma deiktiska rum. Den som ska läsa om sin sjukpen-
ninggrundande inkomst med mera blir då samma som redan ingår i det deiktiska rum-
met: den som väntar barn eller nyligen fått barn.50 Först i mening fyra, Även ekono-
miskt stöd till funktionshindrade barn tas upp i broschyren, sker en perspektivförskjut-
ning och det är inte längre självklart att samma du står i fokus för identifikationsmöj-
ligheten. Istället tilltalar mening fyra dem som har funktionshindrade barn, men identi-
fikationsmöjligheten är inte lika stark eftersom den inte är direkt tilltalande utan omta-
lande, vilket öppnar upp för möjligheten att det fortfarande är den som väntar barn 
eller nyligen fått barn som är den primärt tilltalade. Nu ingår ju visserligen dem som 
väntar eller nyligen har fått funktionshindrade barn i den identifikationsmöjligheten, 
men eftersom funktionshindret inte fokuseras förrän senare (när det omtalas), är det 
lätt att tolka det som att de inte ingår i det snäva deiktiska rummet. Värt att notera är 
den passiverade verbfrasen tas upp i meningen Även ekonomiskt stöd till funktions-
hindrade barn tas upp i broschyren, som döljer agenten och ytterligare förstärker att 
funktionshindrade barn placeras på längre avstånd från sändaren, i ett vidare deiktiskt 
rum.  

Den uppmaning som följer i mening fem, Missa heller inte att ta del av informatio-
nen om Försäkringskassans självbetjäningstjänster längst bak i broschyren, är starkt 
uppmanande i och med verbets imperativform. Tolkningen är snarast att det fortfaran-
de är den som väntar barn eller nyligen fått barn som uppmanas ta del av självbetjä-
ningstjänsterna – att uppmaningen riktar sig till dem som ingår i det rum som från bör-
jan etablerats. Här blir också sändaren närvarande i det snäva deiktiska rummet genom 
den direkta uppmaningen, även om sändaren inte nämns explicit. Ett tydligt perspek-
tivbyte sker sedan i den sjätte meningen, där en villkorssats erbjuder en annan identifi-
kationsmöjlighet – till den som har barn sedan tidigare. Identifikationsmöjligheten är 
inte riktigt lika starkt uppmanande som den tidigare, utan presenteras som en möjlig-
het snarare än en uppmaning. Det rör sig snarast om en begränsning av samma deiktis-

                                                 
50 Uttrycket vänta barn verkar ha genomgått en perspektivförskjutning över tid och verkar kunna ha två betydel-
ser. Dels kan det betyda att både den blivande mamman och pappan ska bli föräldrar, dels kan det betyda ’vara 
gravid’. De som innefattas är då antingen enbart mamman eller både mamman och pappan. Det är alltså inte 
möjligt att enbart mena pappan. När broschyren vänder sig till dig som väntar barn eller nyligen fått barn 
(2007:3) kan den sägas vända sig dels till de blivande biologiska mammorna, dels till de blivande föräldraparen. 
De blivande mammorna har alltså dubbla identifikationsmöjligheter medan de blivande fäderna enbart har en. 
När rubriken vänta barn sedan förekommer som underrubrik till Om du ska bli mamma förstärks den ena bety-
delsen, den av att ’vara gravid’ (2007:6). Se även Byrman 1989 för en undersökning av graviditetsuttryck. 
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ka rum som redan har etablerats, alltså ett ännu snävare rum. Om du ingår i det tidiga-
re deiktiska rummet erbjuds samma du en möjlighet att ingå även i detta, men det be-
höver inte vara så. Sammantaget visar exemplet att den inledande etableringen av ett 
snävt deiktiskt rum skapar förutsättningar för hur etableringen av andra deiktiska rum 
sker. Det är alltså i förhållande till varandra som de olika rummen hamnar på olika 
avstånd från sändaren och varierar i vidd.  
 Jag ska i följande exempel visa hur inte bara etableringen av deiktiska rum i samma 
stycke påverkar tolkningen, utan att även placeringen av identifikationsmarkörer i tex-
ten som helhet tolkar hur de deiktiska rummen uppfattas. 
 
Exempel 4:4 
Innan barnet är fött kan du som blivande förälder använda föräldrapenningen när du går på 
föräldrautbildning. Du har rätt att vara ledig från arbetet under utbildningen och får ersättning 
med föräldrapenning. Under utbildningen kan både du och den andra föräldern ta ut föräldra-
penning samtidigt. (2007:8) 
 
Exempel 4:4 står under rubriken Föräldrautbildning och innehåller du i varje mening. 
Den inledande identifikationsmarkören är den starkast påkallande och det tema som 
påverkar resterande du. Du är helt enkelt den som är blivande förälder. Det deiktiska 
rummet påverkas dock av den kontrasterande nominalfras som finns i styckets sista 
mening: du och den andra föräldern. Tolkningen är öppen men det deiktiska rummet 
blir i och med detta snävare – den ensamstående föräldern till exempel utesluts – och 
den blivande föräldern begränsas till en i en tvåsamhet och skapar en parnormativ text. 
Vem den andra föräldern är, och därmed vem som erbjuds detta du, är oklart men 
tolkningen kan påverkas av tidigare begränsningar i texten. Låt oss därför se var i tex-
ten detta stycke återfinns.  
 Textens rubriknivåer är tre. Denna rubrik, Föräldrautbildning, är en mellanrubrik 
på nivå två. Den närmast överstående rubriken, på nivå ett, är Under graviditeten och 
förekommer på föregående textsida (en bildsida föreställandes ett färgfoto av ett glatt 
spädbarn förekommer däremellan). Rubriken Föräldrautbildning är alltså en underru-
brik till denna. Däremellan förekommer flera rubriker, men på en lägre rubriknivå. 
Tidigare på samma rubriknivå finns också en annan rubrik: Att bli mamma. Nästa ru-
brik på nivå ett är När ditt barn är fött och återfinns på nästföljande sida. Det ser alltså 
ut som i figur 1. 
 
Rubriknivå 1 Rubriknivå 2 Rubriknivå 3 
Under graviditeten   
 Om du ska bli mamma  
      Vänta barn 
  Havandeskapspenning  
  Sjukpenning under graviditeten 
  Föräldrapenning under graviditeten 
 Föräldrautbildning   
När ditt barn är 
fött 

  

Figur 1. Rubriknivåer i exempel 4:4. 
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Figur 1 visar att det inte är självklart att exemplets du som blivande förälder är en 
identifikationsmöjlighet för både pappor och mammor. Snarare verkar identitetsmar-
kören vara förbehållen den som är gravid och den som ska bli mamma, enligt tidigare 
starkare identifikationsmarkörer i rubriken på en högre nivå. Inget perspektivbyte sker 
som föranleder att du som blivande förälder tilltalar någon annan än den biologiska 
mamman. Den andra föräldern, den svagare identifikationsmöjligheten, är därmed till-
skrivet pappan, eller möjligtvis den biologiska mammans lesbiska partner.  
 För att summera de exempel som jag hittills har anfört går det att konstatera att det 
snävaste deiktiska rummet, referenten av du, i många fall verkar tillhöra mamman. I 
flera exempel i den du-tätaste broschyren från 2007 finns en tendens till att placera 
mamman i det snävaste deiktiska rummet, och hon blir den myndigheten talar till, me-
dan pappan hamnar i ett vidare rum och blir den som myndigheten talar om. Det finns 
dock ett fåtal undantag, där det förhåller sig tvärtom, vilket jag nu ska visa. 

När pappor ingår i det snävaste deiktiska rummet  
Det finns ett fåtal undantag där pappan är den som ingår i det snävaste deiktiska rum-
met och mamman är den som hamnar utanför i ett vidare rum. Exempel 4:5 får illu-
strera detta.  
 
Exempel 4:5  
I samband med barns födelse kan du som nybliven pappa eller barnets andra förälder få tio 
extra dagar med ersättning i form av tillfällig föräldrapenning. Vid flerbarnsfödsel betalas till-
fällig föräldrapenning ut med 10 dagar per barn. Dagarna kan tas ut till och med 60:e dagen 
efter den dag barnet kommer hem från sjukhuset och samtidigt som mamman har föräldrapen-
ning. Du måste avstå från ditt arbete när du tar ut ersättningen. Vid tvillingfödsel har du rätt 
till 20 dagars ersättning. 
 
Under vissa omständigheter kan en annan person som avstår från förvärvsarbete få ersättning-
en. Ersättningens storlek baseras på den sjukpenninggrundande inkomsten. (2007:13) 
 
Exempel 4:5 står under rubriken Ledighet och ersättning i samband med barns födelse 
och inleds med en mening där konstruktionen med efterställd nominalfras blir det 
makrotema som etableras i texten: du som nybliven pappa direkttilltalar pappan och 
den efterföljande konstruktionen med en kontrasterande nominalfras, barnets andra 
förälder, gör att tilltalet förstärks. Barnets andra förälder tilltalas alltså inte. Det bety-
der att resterande du:s deiktiska rum enbart innefattar pappan, vilket förstärks av att 
ännu en nominalfras, mamman, är omtalande, vilket utesluter att mamman är den till-
talade och därmed ingår i pappans snäva deiktiska rum. Det gör också att tolkningen 
av den dolda agenten i meningarna två och fyra, blir pappan, eftersom inget perspek-
tivbyte skett. Men det intressanta med det här stycket är att barnets andra förälder inte 
syftar på mamman, utan på de fall där exempelvis två kvinnor får barn tillsammans, 
något man med kunskap om regelverket kan sluta sig till. I övriga belägg där mamman 
parallellställs med barnets andra förälder avses alltid pappan, men den biologiska 
mamman fungerar alltså inte som kontrasterande referent till pappan. 

I det andra stycket sker en viss perspektivförskjutning i och med att en annan person 
omtalas och styckeindelningen i sig innebär en perspektivförskjutning som innebär att 
det deiktiska rummets ramar flyttas en aning. Det finns ingenting i den meningen, eller 
senare, som gör att perspektivet på pappan hålls kvar och konsekvensen blir därför att 
texten öppnar upp för en annan tolkning, där pappans snäva deiktiska rum vidgas till 
ett vidare deiktiskt rum där flera referenter får plats.  
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Som även dessa exempel har visat finns det inga tydliga gränser för när de deiktiska 
rummen går från snäva till vida eller tvärtom. I vissa avsnitt kan det till och med vara 
så att referentens deiktiska rum glider i samma avsnitt, vilket jag nu ska visa exempel 
på. 

När det deiktiska rummets ramar glider  
Det finns många passager i texterna när det är oklart vem eller vilka som ingår i det 
deiktiska rummet. Speciellt intressant är det när referenten glider, när det deiktiska 
rummet ändrar form under en kort passage i texten. 
 
Exempel 4:6 
Du som har barn kan ha rätt till bostadsbidrag för barnfamiljer. Hur stort bidrag du får beror 
på hur många ni är i familjen, hur mycket pengar ni tjänar, hur mycket ni betalar för bostaden 
och hur stor bostaden är. För att du ska få bostadsbidrag ska ditt barn bo hos dig regelbundet. 
Du kan beräkna eventuellt bostadsbidrag och läsa mer om förmånen på 
www.forsakringskassan.se. (2007:15) 
 
Exempel 4:6 står under rubriken Bostadsbidrag och inleds med ett du-tilltal med efter-
ställd nominalfras, du som har barn, vilket blir det deiktiska rum som etableras och 
som det resterande avsnittet styrs av. I mening två vidgas det deiktiska rummet och 
gäller istället de som ingår i en familj (i betydelsen att bo tillsammans, vilket alla som 
har barn inte gör, vilket visar på ett snävt sätt att definiera familj, se vidare om det i 
kapitel 5). Redan i den första meningen har det deiktiska rummet begränsats av nomi-
nalfrasen barnfamiljer. Det finns alltså två alternativa tolkningar – det är dels ett plu-
ralt ni-tilltal som indikerar en kärnfamilj51, dels ett singulärt du-tilltal som även inne-
fattar ensamstående med barn. Den ensamstående omtalas också i och med frasen ska 
ditt barn bo hos dig regelbundet. Vilket av dessa deiktiska rum som avses i sista me-
ningens du-tilltal är öppet för tolkning. Både kärnfamiljsföräldern och den ensamstå-
ende föräldern kan här sägas få en identifikationsmöjlighet. De direkta tilltalens refe-
renter glider alltså och får aldrig riktigt klara gränser. Ett sätt att tolka det är också att 
du tilltalar en i familjen och att ni bara ska läsas som du och de andra i din familj, vil-
ket då kan innefatta barnen. Problemet är bara att ni används i kombination med hur 
mycket ni tjänar, vilket indexerar att det finns flera personer med inkomster i familjen. 
Det är knappast barnens inkomst som räknas.52 
 Jag har nu även berört ni-tilltalet, vilket är ett tilltal som är mycket ovanligt i bro-
schyrerna. Det är inte förrän i 2007 års broschyr som det förekommer överhuvudtaget 
(se tabell 3) och jag ska härmed kommentera det lite närmare.  

Deiktiska rum vid ni-tilltal 
I broschyren från 2007 som i första hand använder du-tilltal, finns också passager där 
föräldrar tilltalas som ett explicitgjort kollektiv, med ni, vilket skapar ett vidare deik-
tiskt rum än då du används. Det deiktiska rummets gränser ringas inte in på samma 
sätt som det ofta görs vid du-tilltal och det är oklart vilka som är pronomenens referen-
ter.  
 

                                                 
51 Jag diskuterar och definierar kärnfamilj i kapitel 5. 
52 Jfr Sunderlands undersökning (2006) där hon undersöker hur referenters betydelse glider i ett material om 
föräldramagasin. Hon använder begreppet slippage för att diskutera fenomenet.  
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Exempel 4:7 
Föräldrapenningen ger föräldrar möjlighet att avstå från arbetet för att vårda barnet i samman-
lagt 480 dagar. Vid flerbarnsfödsel får ni ytterligare 180 dagar för varje barn utöver det första. 
Om ni har gemensam vårdnad har ni rätt till hälften var av det totala antalet dagar. Ni kan ta 
ut dagarna tills barnet har fyllt åtta år eller tills barnet har slutat första klass i skolan. En föräl-
der kan avstå rätten till föräldrapenning till den andra föräldern med undantag för 60 dagar 
som ger ersättning motsvarande den sjukpenninggrundande inkomsten. Om du har ensam 
vårdnad har du rätt till alla dagarna.  
 
För barn födda före 2002 gäller andra regler. Kontakta Försäkringskassan, så får du veta vilka 
regler som gäller för dig och ditt barn.  
 
Du som är förälder kan snabbt och enkelt utföra de flesta av dina ärenden på 
www.forsakringskassan.se. Läs mer underrubriken [sic] Självbetjäning i sluet [sic] av den här 
broschyren. (2007:9) 
 
Exempel 4:7 står under rubriken När ditt barn är fött under underrubriken Föräldra-
penning. Avsnittet präglas av ett pluralt ni-tilltal och tilltalar i första hand föräldrar 
som ett kollektiv. Att det är fler än en förälder som tilltalas blir tydligt i och med fraser 
som har ni rätt till hälften var. Det är också markerat när texten enbart handlar om 
den ena föräldern i frasen förälder kan avstå rätten till föräldrapenning till den andra 
föräldern. Att vara förälder är här alltså synonymt med att vara en i ett föräldrapar och 
det är det deiktiska rummet som avses. Ett singulärt du-tilltal återfinns i slutet av första 
stycket: Om du har ensam vårdnad har du rätt till alla dagarna, vilket betyder att en 
tillfällig perspektivförskjutning har skett. Det är här den ensamstående föräldern som 
ingår i du:s deiktiska rum. En annan betydelseförskjutning sker sedan då du-tilltalet 
istället erbjuder identifikationsmöjlighet till dem som har barn födda före 2002. Det är 
dock inget tilltal med någon starkt påkallande identifikationsmarkör, utan en snäv läs-
ning skulle kunna ge vid handen att det är de barn som är födda före 2002 som tilltalas 
i andra styckets första mening. Det är alltså en identifikationsmöjlighet som både den 
ensamstående föräldern och den med barn födda före 2002 får. Att de kommer sent i 
avsnittet gör också att styrkan mattas, till skillnad från om informationen hade kommit 
tidigare i avsnittet och därmed presenterats som given.  

Detsamma kan sägas om den efterställda nominalfras som finns i sista styckets för-
sta mening: Du som är förälder kan snabbt och enkelt utföra de flesta av dina ärenden 
på www.forsakringskassan.se. Min tolkning är att identifikationsmöjligheten egentli-
gen inte är starkare än något annat i avsnittet. Det kan bero på att det deiktiska rum-
met är ovanligt stort – du innefattar alla föräldrar och eftersom broschyren som helhet 
vänder sig till blivande eller nyblivna föräldrar är samtliga läsare mottagare. Det kan 
också bero på nominalfrasens placering i det sista stycket. Jämfört med tidigare exem-
pel där den efterställda nominalfrasen kommit tidigare i avsnittet och därmed etable-
rats som det rådande makrotemat för resterande avsnitt, så kommer nu den efterställda 
nominalfrasen sent i avsnittet och dess identifikationsmarkerande effekt verkar därmed 
bli svagare. Temat är redan etablerat och behöver enbart återetableras från de perspek-
tivförskjutningar som har skett genom du-tilltalet till ensamstående föräldrar och dem 
med barn födda före 2002. Det innebär också att tilltalet till de ensamstående föräld-
rarna och dem med barn födda före 2002 enbart blir en parentes i texten och därmed 
en ganska svag identifikationsmarkör. På så sätt upprätthålls parnormativiteten och 
ensamstående föräldrar är också här sekundära mottagare.  
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Slutsatser 
Den period som i störst utsträckning präglats av du-tilltal är 2000-talet och använd-
ningen ökar successivt med tiden. De flesta exemplen är därför hämtade från broschy-
ren från 2007, som till allra största del domineras av du-tilltal. Vilka konsekvenser får 
det då att använda du-tilltal i så pass hög utsträckning? Vilka får identifikationsmöjlig-
heter? Vilka tilltalas och omtalas, inkluderas och exkluderas? Vilka för ingå i de snäva 
deiktiska rummen och vilka placeras i de vidare rummen? 
 Ett viktigt resultat är att en mottagaranpassning som innebär att dua mottagaren i så 
pass hög utsträckning för med sig att det skapas hierarkier bland mottagarna. Den som 
tilltalas med du hamnar i det snäva deiktiska rummet närmast sändaren, medan den 
som istället omtalas hamnar i ett vidare deiktiskt rum, på längre avstånd från sända-
rens position. Vid en liknelse med ett samtal blir det tydligt – du är den myndigheten 
talar till, och de som omtalas är de man talar om, eller möjligtvis de som är åhörare. 
Detta är kanske inte i sig problematiskt, utan blir det först då resultatet i hög grad visar 
att i de allra flesta fall är det (den biologiska) mamman som är den som hamnar i det 
snäva deiktiska rummet. Pappan hamnar i ett vidare deiktiskt rum – han blir i högre 
utsträckning en lyssnare eller tredje part, någon man talar om. Han blir till som motta-
gare genom mamman. I den positionen har han sällskap av andra som inte heller är 
(biologiska och gifta) mammor, det vill säga adoptivföräldrar, lesbiska kvinnor, adop-
tivföräldrar. Och att inkluderas i samtalet, i det snäva deiktiska rummet, är inte samma 
sak som att bara höra på eller bli talad om, vilket istället innebär en exkludering.  

På detta sätt pekar myndigheten ut och premierar vissa mottagare medan andra blir 
sekundära. Denna hierarkisering av mottagare gör att vissa mottagare normaliseras och 
gynnas, medan andra framstår som undantag. I det här avsnittet diskuterar jag enbart 
de mottagare som faktiskt finns med och språkligt realiseras i texterna. I kapitel 5 dis-
kuterar jag även dem som inte finns med alls, och jag diskuterar också närmare vilka 
innebörder och normalföreställningar som finns om de olika mottagarna.  

4.2.2 Att mottagaranpassa genom generiskt man 
Att mottagaranpassa texter genom att till stor del välja strategin att benämna motta-
garna (och även andra aktörer) med det generiska pronomenet man var vanligt främst 
under en period från slutet av 1970-talet fram till början 1990-talet i Försäkringskas-
sans broschyrer. Däremot förekommer det mer sällan i broschyrerna från början av 
1970-talet och från 2000-talen. I tabell 4 nedan visas utvecklingen över tid. 
 

Tabell 4. Andel av pronomenet man per 1.000 ord (absolut tal inom parentes). 

Broschyr från år Andel man  
1973 2 (2)  
1974 11 (10)  
1978 27 (78)  
1980 37 (169)  
1986 29 (114)  
1990 18 (76)  
1995 7 (37)  
1997 8 (38)  
2003 5 (30)  
2007 0 (1)  
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Tabell 4 visar att andelen generiska man ökade fram till 1980 då det fanns flest belägg 
med 37 man per 1.000 ord. Därefter började andelen sjunka successivt för att i den 
senaste broschyren från 2007 enbart ha ett enda belägg. Vid en jämförelse med tabell 3 
kan man se att det verkar finnas en utbytbarhet mellan generiskt man och du; när du 
blir vanligt blir man mindre vanligt. Vad detta beror på diskuterar jag längre fram. Det 
gäller dock inte de tidigaste broschyrerna, som istället sällan innehåller vare sig man 
eller du (mer om dessa i avsnitt 4.2.3).  

Man – generiskt eller kollektivt? 
Frågan är vem som inkluderas i ett så svagt deiktiskt begrepp som man. Teoretiskt kan 
det inbegripa talaren själv (exempelvis om man skulle gå och lägga sig), mottagaren i 
det snävaste deiktiska rummet såväl som referenter i långt vidare deiktiska rum ända 
till det maximala (exempelvis det man inte vet tar man ingen skada av). Referenten till 
ett generiskt man måste alltså alltid sökas i kontexten, i de deiktiska rummen. Man:s 
deiktiska rum kan i vissa av exemplen i texten begränsas genom de restriktiva attribut 
som kan knytas till dem, eller genom de omtal som finns i den närliggande kontexten. 
Det gör att även man kan fungera kategoriserande och därmed erbjuda vissa grupper 
identifikationsmöjligheter, men inte andra. På så sätt kan man fungera nästan identiskt 
med du, det vill säga det är (i den här typen av text) inte ett personligt pronomen på så 
sätt att en person pekas ut, men det kan fungera som ett definit pronomen på så sätt att 
ett kollektiv kan begränsas och pekas ut.53 Kontexten är alltså avgörande för om man 
fungerar som ett generiskt eller ett kollektivt (eller personligt) pronomen. Även i de fall 
då man syftar generiskt är det ofta begränsat till det maximala deiktiska rummet, det 
vill säga den aktuella diskursiva praktiken, och pekar sällan utanför dess ramar.  

Placeringen av man har betydelse 
Det verkar som om det finns ett samband mellan var i texten pronomenet man används 
och hur vitt det deiktiska rummet är. I exempelvis broschyren från 1995 finns sju gene-
riskt man per 1.000 ord i texten (37 belägg totalt), vilket gör det ungefär hälften så 
vanligt som direkt tilltal i form av du. Man används påfallande ofta i rubriker (och så-
ledes även i innehållsförteckningarna där rubrikerna upprepas), vilket jag snart åter-
kommer till, medan du inte gör det. I den övriga texten används man sporadiskt, och i 
flera fall uppblandat med du-tilltal, med undantag för två avsnitt där användningen av 
generiskt man ökar och du-tilltalet uteblir: Skatt på föräldrapenningförmåner och Rätt 
till föräldraledighet. Följande exempel är hämtade ur dessa avsnitt. 
 
Exempel 4:8 
För en hemarbetande förälder (utan registrerad inkomst hos Försäkringskassan), som har för-
äldrapenning enligt garantinivån, 60 kronor per dag, görs i regel inte något skatteavdrag. Det 
innebär att om man tar ut större delen av ersättningsdagarna under samma kalenderår riskerar 
man att få kvarskatt. Man kan i sådana fall själv begära att Försäkringskassan ska göra skatte-
avdrag. 
 
För föräldrar som arbetar deltid och samtidigt får halv eller fjärdedels föräldrapenning, blir 
både arbetsgivarens och Försäkringskassans skatteavdrag för lågt i förhållande till den sam-
manlagda inkomsten. I dessa fall kan man därför begära att Försäkringskassan eller arbetsgiva-
ren gör ett högre skatteavdrag. Föräldrapenning till en hemarbetande förälder kan också på-
verka bostadsbidragets storlek. (1995:24) 

                                                 
53 SAG beskriver också att definita såväl som indefinita nominalfraser kan vara generiska (SAG 3:14 §100). 
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Exempel 4:8 finns under rubriken Skatt på föräldrapenningförmåner. Det finns ett om-
tal (en hemarbetande förälder) som begränsar man:s deiktiska rum. Detta man står i 
relation till det man som förekommer i efterföljande stycke vars deiktiska rum istället 
begränsas av omtalet föräldrar som arbetar deltid. Identifikationsmöjligheterna för det 
generiska man tycks alltså vara samma som de nominalfraser som finns i den närlig-
gande kontexten. Det är intressant att ett så vagt pronomen som man kombineras med 
ett verb med så stark betydelse som begära. I meningen I dessa fall kan man därför 
begära att Försäkringskassan eller arbetsgivaren gör ett högre skatteavdrag blir man:s 
deiktiska rum begränsat av kontrasten till de andra aktörerna i samma mening. Om 
Försäkringskassan inte hade nämnts hade det deiktiska rummets gränser blivit mer 
flytande. Det kanske hade legat i Försäkringskassans uppdrag att begära avdraget?  
 Det verkar alltså som att man kan vara ett sätt att variera omtalet och att det är ge-
nom nominalfraserna i den närliggande kontexten som man i huvudsak får sin betydel-
se, även om kontrasterande aktörer också hjälper till att begränsa det deiktiska rum-
met. Samtliga dessa man fungerar i stort identiskt med den generiska varianten av du. 

Typiskt för den här typen av generiska man är att det är mottagare i form av föräld-
rarna som ingår i de deiktiska rummen. Så gäller också i följande exempel från 1995.  
 
Exempel 4:9 
Barn under 1,5 år 
Har man barn under 18 månaders ålder har man rätt att vara helt ledig från sitt arbete. En 
adoptivförälder har alltid rätt att vara ledig under 18 månader räknat från den tidpunkt då 
man fick barnet i sin vård. 
 
Barn som är under 8 år eller går sitt första år i skolan 
Har man barn under åtta års ålder eller barn som går i första klass i skolan, har man rätt att 
förkorta den normala arbetstiden med en fjärdedel. Det innebär i de flesta fall sex timmars 
arbetsdag istället för åtta. 
 
Så kan ledigheten tas ut 
En förutsättning för föräldraledighet är att man har varit anställd hos sin arbetsgivare viss tid 
före ledigheten.  
 
Man kan antingen ta ut en sammanhängande ledighet eller dela upp ledigheten på högst tre 
perioder varje kalenderår. Man kan också komma överens med arbetsgivaren om att dela upp 
ledigheten på mer än tre perioder varje år. 
 
Med perioder menas i regel den sammanhängande tid man är helt ledig eller förkortar sin ar-
betstid. (1995:27) 
 
Exempel 4:9 finns under rubriken Rätt till föräldraledighet och är det avsnitt i texten 
som är mest man-tätt. Utmärkande för dessa man är att deras deiktiska rum skiftar i 
hög utsträckning: först inkluderas de som har biologiska barn under 18 månader, se-
dan de som har adopterat barn, sedan de som har barn under åtta års ålder eller barn 
som går i första klass i skolan, sedan de som har en anställning och vill vara föräldra-
lediga. De deiktiska rummen är under den första och andra rubriken tydliga och snävt 
begränsade och referenterna klart utpekade, genom de nominalfraser som fungerar be-
gränsande och utser vilka kollektiv som pekas ut. Under den tredje rubriken (så kan 
ledigheten tas ut) är det deiktiska rummet vidare och man:s betydelse får letas i ett vi-
dare deiktiskt rum.   

 72



 Normaliserade föräldrar  ✍  lena lind palicki   I   73

Man kan vara andra än mottagarna 
I de allra flesta fall verkar det vara så att det är föräldrarna som ingår i man:s deiktiska 
rum, men det finns också exempel på när man får sin betydelse även utanför Försäk-
ringskassans maximala deiktiska rum. Följande exempel är hämtat från broschyren 
från 1986. 
  
Exempel 4:10 
Reglerna för arbetstid är knutna till normal arbetstid för en heltidsarbetande inom yrket. Man 
har inte fastställt den normala arbetstiden till ett bestämt antal timmar. I flertalet fall kan man 
utgå ifrån vad som bestämts i kollektivavtal för den bransch man arbetar i. Som ett allmänt 
riktmärke gäller 40 timmars arbetsvecka. (1986:9) 
 
I exempel 4:10 varierar användningen av man. I den andra meningen Man har inte 
fastställt den normala arbetstiden till ett bestämt antal timmar är man:s deiktiska rum 
av det vidaste slaget, där det av kontexten inte är möjligt att fastslå vilka eller vem som 
ingår i dess deiktiska rum. Även i nästföljande mening är man:s deiktiska rum oklart 
och det finns heller inget som tyder på att det är samma deiktiska rum som det tidigare. 
Den tredje förekomsten av man (den bransch man arbetar i) är även den oklar, även 
om en rimlig tolkning är att det rör sig om mottagaren i det maximala deiktiska rum-
met, det vill säga den som är förälder. Detta är den mest generiska betydelsen av man 
som finns i broschyrerna.  

Generiska man medför generiska du 
I de broschyrer och avsnitt där man blandas med du verkar det finnas en överensstäm-
melse mellan de deiktiska rummens omfattning. Det betyder att i de broschyrer som till 
övervägande delen präglas av mottagaranpassning genom generiskt man, används ock-
så i högre grad en generisk betydelse av du. I exempelvis broschyren från 1995 är du-
tilltalet relativt vanligt, men det avgränsas inte med hjälp av efterställda nominalfraser 
som i broschyrerna från 00-talet. Det gör att du får samma funktion som man (man 
också är vanligt i samma broschyr), där referenten får letas i vidare deiktiska rum, och 
inte pekas ut genom de mer kategoriserande efterställda nominalfraserna.  
 
Exempel 4:11 
Tillfällig föräldrapenning kan du få när du behöver vara hemma med barnet under kortare 
perioder, till exempel när barnet är sjukt. På sidan 19 kan du se hur många dagar per barn och 
år du kan få ersättning.  
 
En nybliven pappa kan få 10 dagar med ersättning i samband med att barn föds eller adopte-
ras. 
 
Gäller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för ditt barn finns särskilda 
regler, se sidan 21. 
[---] 
Vänd dig till Försäkringskassan om du vill veta mer. (1995:3)  
 
Exempel 4:11 illustrerar hur du:s deiktiska rum varierar med den närliggande kontex-
ten på samma sätt som generiskt man. Men bara för att kategoriserande nominalfraser 
inte används för att begränsa du:s deiktiska rum betyder det inte att inga begränsningar 
sker. Ett exempel på en begränsning av du:s deiktiska rum fås i den första meningen 
där ingen kategoriserande efterställd nominalfras förekommer men där den efterställda 
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bisatsen, när du behöver vara hemma med barnet under kortare perioder, förklarar en 
omständighet inom vilken textens du måste befinna sig för att ingå i dess deiktiska 
rum. Efterföljande två du ingår i samma deiktiska rum eftersom inget perspektivbyte 
sker. Ett perspektivbyte sker istället i efterföljande avsnitt där En nybliven pappa omta-
las och blir den som erbjuds en identifikationsmöjlighet. Denna möjlighet kan dock 
sägas vara sekundär, eftersom inget direkt du-tilltal är kopplat till den. Det kan alltså 
vara så att någon annan än just den nyblivna pappan antas vara den primära läsaren av 
texten eftersom texten är skriven om pappan och inte till honom.  
 I efterföljande mening begränsas det direkta tilltalets deiktiska rum genom en för-
ställd bisats, Gäller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för ditt 
barn, vilken blir en villkorad situation som du ska befinna sig inom för att ingå i pro-
nomenets deiktiska rum och erbjudas en identifikationsmöjlighet. Även avsnittets sista 
mening erbjuder en identifikationsmöjlighet som är villkorad av bisatsen om du vill 
veta mer. Skillnaden är att identifikationsmöjligheten är frivilligt villkorad; det är möj-
ligt att själv välja att ingå i den eller inte.  
 Exemplen ovan visar att i de broschyrer som präglas av mottagaranpassning genom 
generiskt man, finns det en tendens till att använda du på motsvarande sätt. Inte förrän 
i de broschyrer där du helt har tagit över efter man finns det en hög andel av kategori-
serande tilltal som skapar snäva deiktiska rum.  

Man används ofta i rubriker  
Att generiskt man påfallande ofta används i rubriker märks i de broschyrer som blan-
dar man och du, där du sällan förekommer i rubriker medan det är vanligt att man gör 
det. Det torde tyda på att man och du trots dess likheter används på olika sätt. Att man 
används i rubriker kan visa att det trots allt är ett mer generiskt eller allmänt prono-
men. Framför allt stämmer det överens med att man inte är personligt eftersom rubrik-
sättningen ofta präglas av opersonliga konstruktioner i form av exempelvis passiver 
eller nominaliseringar. Även i broschyrer som präglas av omtal används ofta man i just 
rubriker. 
 Efter avsnitt där man har använts i rubriken och har påkallat ett maximalt deiktiskt 
rum följer ofta avsnitt där det maximala rummet delas in i snävare rum. I exempelvis 
broschyren från 1974 är man inte särskilt vanligt i brödtexten men förekommer ofta i 
rubriker. Istället karakteriseras de deiktiska rummens avgränsning av andra typer av 
omtal, där alltså mottagarna placeras i ett vidare deiktiskt rum där de inte tilltalas ge-
nom direkt tilltal eller genom man (mer om detta i avsnitt 4.2.3). Följande exempel 
visar hur man vanligen används i broschyren.  
 
Exempel 4:12 
Föräldrapenning när man får barn 
Föräldrapenning, som kan utbetalas till antingen modern eller fadern, ersätter den tidigare mo-
derskapspenningen och tilläggssjukpenningen vid barnsbörd. 
 
I samband med barns födelse utbetalas föräldrapenning till en av föräldrarna. För att ha rätt 
till föräldrapenning skall föräldern ha varit inskriven hos försäkringskassan under minst 180 
dagar i följd närmast före barnets födelse eller den beräknade dagen för förlossningen. Även 
föräldrar under 16 år har rätt till föräldrapenning. (1974:3) 
 
I exempel 4:12 återfinns ett generiskt man i rubriken medan brödtexten präglas av om-
tal. Genom det följande omtalet är det möjligt att avgränsa man:s deiktiska rum. Här 
kan utläsas att föräldrapenningen kan utbetalas till antingen modern eller fadern, det 
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vill säga både den blivande mamman och pappan erbjuds en identifikationsmöjlighet. 
Att benämningen för ersättningen ändrats till föräldrapenning istället för moderskaps-
penning uttrycks också explicit och skapar grogrund för en tolkning att båda föräld-
rarna erbjuds identifikationsmöjligheter. I det andra stycket finns inga perspektivbyten, 
utan omtalet fortsätter att erbjuda identifikationsmöjligheter till båda föräldrarna ge-
nom omtalen en av föräldrarna – som dessutom förutsätter två föräldrar – och föräl-
dern. Det är därför inte en orimlig tolkning att rubrikens generiska man har ett deik-
tiskt rum som kan avgränsas till två föräldrar. I det här fallet blir man som ett paraply-
begrepp under vilket olika deiktiska rum kan ordnas. 

Slutsatser 
Broschyrerna under den här perioden (från slutet av 1970-talet till början av 1990-
talet) präglades alltså till stor del av mottagaranpassning genom generiskt man. I bör-
jan av perioden blandades man med omtal medan det mot slutet av perioden istället 
blandades upp med alltmer du-tilltal. Det har alltså skett en successiv förändring från 
omtal till generiskt man till en mottagaranpassning som under 2000-talet till övervä-
gande del består av du-tilltal. Till viss del finns en överensstämmelse mellan hur man 
och du används under den här brytningstiden, då de deiktiska rummen avgränsas på 
liknande sätt och pekar ut mottagare på liknande sätt. Skillnaden med man är att det 
även kan användas om sändarvärlden eller i alla fall ett långt vidare deiktiska rum än 
vad du kan (åtminstone i det här materialet), som i exempel 4:11. Det finns alltså en 
utvidgningsmöjlighet i det deiktiska rummet när det gäller man som inte finns för du. 
Det visar att du visserligen kan användas för att benämna ett mycket vitt deiktiskt rum, 
men att man ändå har en förmåga att benämna ännu vidare rum. De är alltså inte helt 
utbytbara.  
 Det föreligger också en skillnad i hur du används i broschyrer som domineras av 
generiskt man, jämfört med de broschyrer som domineras av du-tilltal. Du begränsas 
inte i alls lika hög utsträckning av efterställda nominalfraser (vilka fungerar starkt ka-
tegoriserande) och har därför en större tendens till generiskhet än i de du-dominerande 
broschyrerna – eller i alla fall finns referenten att leta i vidare deiktiska rum. Det verkar 
alltså som om det finns en tendens till att generiska man medför generiska du.  
 Vilka följder får då mottagaranpassning genom i huvudsak generiska man för vilka 
aktörer som inkluderas och exkluderas i texterna? Generellt kan sägas att de deiktiska 
rummens utbredning sällan skapar en hierarkisering av mottagarna. Försäkringskassan 
placerar istället de olika mottagarna på ett mer likvärdigt avstånd från sändarpositio-
nen. Ganska få kategoriseringar sker explicit överhuvudtaget. Det är helt enkelt ingen 
självklar och omedelbar koppling mellan ett generiskt man och det deiktiska rum där 
mottagaren finns. Det skapar sammanfattningsvis texter som inte gör speciellt stor 
skillnad bland mottagarna och där de kategoriseringar som görs får letas i vidare deik-
tiska rum än när kategoriserande du-tilltal används.  

4.2.3 Att mottagaranpassa genom omtal 
Samtliga broschyrer innehåller till stor del omtal, ibland i stor utsträckning i kombina-
tion med pronomentilltal, och ibland i mindre utsträckning. Särskiljande för de tidigas-
te broschyrerna är att omtalet är den dominerande formen av mottagaranpassning och 
alltså det dominerande sättet att snäva in och peka ut mottagare och ge identifika-
tionsmöjligheter. Utmärkande för den här typen av mottagaranpassning är att de deik-
tiska rummen så att säga hamnar på samma avstånd från mottagaren, med endast få 
undantag, vilket alltså inte är fallet när du används som mottagaranpassningsstrategi. 
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Skillnaderna i avstånd från sändaren realiseras språkligt enbart genom referenters defi-
nithet, där det går att argumentera för att modern i bestämd form är en referent i ett 
snävare deiktiskt rum än en fader i indefinit form som är en referent i ett vidare rum 
(exemplen hämtade från 1974 års broschyr).  
 Broschyren från 1974 är den som i allra störst utsträckning präglas av omtal. Föl-
jande exempel får illustrera hur en typisk sådan text ser ut.  
 
Exempel 4:13 
Föräldrapenningen utbetalas under högst 180 dagar sammanlagt för båda föräldrarna och en-
dast till dess barnet är 180 dagar gammalt. Den sistnämnda tiden kan i vissa fall utsträckas till 
240 dagar t ex om barnet legat på sjukhus någon tid av de första 180 dagarna. 
 
Föräldrarna kan turas om att vårda barnet t ex genom att arbeta halvtid och få halv föräldra-
penning vardera.  
 
Vårdar däremot en förälder barnet halva dagen och t ex en barnvårdare andra delen av dagen, 
medan föräldrarna förvärvsarbetar, räknas varje sådan dag som en hel dag. Har båda föräld-
rarna fått halv föräldrapenning för samma dag räknas dock bara en dag. (s. 1974:4–5) 
 
Exempel 4:13 står under rubriken Föräldrapenning i sex månader och präglas av om-
tal. Dessa omtal ger två föräldrar identifikationsmöjligheter vilket manifesteras genom 
den definita nominalfrasen båda föräldrarna som sedan upprätthålls genom bruket av 
pluralformen föräldrarna och pronomenet vardera som också indexerar två föräldrar. 
Sista stycket ger också båda föräldrarna identifikationsmöjligheter genom att det förut-
sätts att två föräldrar finns, och att en av dem kan vårda barnet. Stycket avslutas med 
ännu ett upprätthållande av två föräldrar som läsare av texten i form av formuleringen 
båda föräldrarna.  
 Denna tendens att tillskriva två föräldrar identifikationsmöjligheter i samma deiktis-
ka rum är typiskt för den här broschyren. Den är alltså skriven med explicita mottaga-
re där det oftast är två föräldrar som explicitgörs, inte bara därför att föräldrar ofta 
realiseras i plural utan också för att andra nominalfraser indexerar just två föräldrar. I 
nedanstående exempel har jag markerat de fraser som upprätthåller perspektivet att 
föräldrar är två. 
 
Exempel 4:14 
Om båda föräldrarna är förvärvsarbetande och en av dem måste stanna hemma från arbetet 
för att ta hand om ett sjukt barn som inte fyllt 10 år – eget barn, fosterbarn eller styvbarn – 
kan han eller hon få sjukpenning. Detta gäller också ensamstående förälder som är förvärvsar-
betande. 
 
Man får sjukpenning redan från samma dag som man anmäler att barnet är sjukt. 
 
Samma regler gäller om fadern måste vara borta från arbetet för att ta hand om hemmavaran-
de barn i samband med ett nytt barns födelse. 
 
Varje familj kan under ett kalenderår få sjukpenning i sammanlagt 10 dagar för vård av sjukt 
barn. Detta gäller oavsett om det är en eller två föräldrar i familjen och oavsett barnantalet. I 
detta antal dagar ska inräknas de dagar när fadern är hemma för att sköta barn under 10 år i 
samband med ett annat barns födelse. (1974:6) 
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Exempel 4:14 visar att ett flertal språkliga realiseringar indexerar två föräldrar (båda 
föräldrarna, en av dem, han eller hon) men också första styckets tillägg av ensamståen-
de som också omfattas av regeln. När perspektivet sedan bryts och anpassas till en 
mottagare realiseras det genom omnämnande av fadern och en eller två föräldrar i fa-
miljen.  

Att fadern realiseras som en definit referent i två belägg i exempel 4:14 kan sägas ha 
betydelse för hur snäva de deiktiska rummen uppfattas. Det finns också exempel där 
modern är den som framställs definit medan en fader framställs indefinit, något som 
man kan argumentera för att det placerar en faders deiktiska rum på längre avstånd 
från sändaren än moderns.  
 
Exempel 4:15 
För att en fader ska kunna få föräldrapenning, som är högre än 25 kr, måste som regel även 
modern vara försäkrad för en sjukpenning av minst 26 kr. (1974:4) 
 
Frågan är om exempel 4:14 på motsvarande sätt placerar fadern på ett närmare av-
stånd än modern. Eventuellt krävs själva kontrasten till den andra föräldern för att hie-
rarkiseringen mellan föräldrarna ska uppstå.  

Omtalen är jämnt fördelade mellan könen  
Om man tar ett samlat grepp om omtalen i broschyren från 1974 är det möjligt att se 
vilka kollektiv som får identifikationsmöjligheter. Eftersom mottagaranpassning genom 
omtal medför att identifikationsmöjligheterna är desamma som omtalen blir det intres-
sant att se vilka omtal som förekommer, eftersom det torde ge en bild av vilka som 
pekas ut av myndigheten som mottagare. Omtalen kan delas in i grupper där föräld-
rar/förälder är den största (med bestämningar) med 19 belägg. Pronomen förekommer 
också med 11 belägg (han eller hon räknas då som ett belägg tillsammans) och gruppen 
fader/moder har 7 belägg. I gruppen Övriga samsas 4 olika nominalfraser. Se tabell 5. 
 

Tabell 5. Omtal i 1974 års broschyr. 

Föräldrar  Pronomen  Fader/moder  Övriga  
En av föräldrarna  
Föräld* (8) 
Båda föräldrarna (3) 
Foster- och adoptiv-
föräldrar (2) 
Biologisk* föräld* 
Fosterföräld* 
Vardera föräldern  
Ensamstående förälder 
En eller två föräldrar i 
familjen   
Föräldrar som vårdar 
ett svårt handikappat 
barn 

Alla  
Den av föräldrarna 
som vårdar barnet 
De (2) 
Hon  
Den som har högre 
sjukpenning än 25 kr 
Vardera  
Han eller hon (2) 
En av dem  
Någon som är bosatt 
och mantalsskriven i 
Sverige 

Modern eller fadern 
Modern (3) 
En fader  
Fadern (2) 
 

Barnfamiljerna 
En barnvårdare   
Varje familj 
Arbetsgivare  

19 11 7 4
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Tabell 5 visar att fördelningen av identifikationsmöjligheter mellan könen är jämn. 
Könsneutrala strategier såsom han eller hon används och det könsuppdelade omtalet 
av föräldrarna är exakt jämnt fördelat (med tre belägg vardera). Flest gånger omtalas 
ett könsneutralt kollektiv: föräldrarna (och familjen). Flera av de pronomen som an-
vänds är också könsneutrala, såsom Den av föräldrarna som vårdar barnet. Det är allt-
så en text som genom många olika språkliga konstruktioner indexerar två föräldrar.  

Även i de avsnitt som behandlar regler som enbart avser den ena föräldern indexeras 
två föräldrar:  
 
Exempel 4:16 
Före barnets födelse är det bara modern som har rätt till föräldrapenning. Den utbetalas tidi-
gast från och med den 60:e dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. (1974:3) 
 
Exempel 4:16 står under rubriken Innan barnet föds och omtalar modern. Men avsnit-
tet indexerar ändå att det finns två föräldrar i och med ordet bara som föregår modern. 
Om enbart mamman fick en identifikationsmöjlighet skulle adverbet vara redundant. 
En potentiell läsare som regeln utesluter skrivs alltså in, men som läsare blir den andra 
parten inte utesluten.  
 Att välja att mottagaranpassa genom omtal verkar alltså resultera i en text som pla-
cerar mammor och pappor på samma avstånd från sändaren, i samma deiktiska rum. 
Jag har i ovanstående avsnitt diskuterat du-tilltalets konsekvenser som innebär att det 
skapas hierarkier mellan olika mottagarkollektiv, vilket denna strategi undviker.  

Jag ska nu återvända till 2007 års broschyr och bortse från de direkta tilltalen och 
istället se på omtalskonstruktionerna. En sådan uppställning ser ut som följer:  
 

Tabell 6. Omtal i 2007 års broschyr. 

Föräldrar  Pronomen  Mamma/Pappa Övriga  
Föräld* (27) 
Adoptivföräld* (6) 
En ensamstående förälder  
Den andra föräldern (5) 
Biologisk* förälder* (2) 
Varje förälder  

Sin (i sin tur) 
Vardera  

Barnets far  
Din man  
Du som nybliven 
pappa 
Du som mamma  
Mamma (2) 

Arbetsgivare (7) 
Andra personer 
En annan person som av-
står från förvärvsarbete 
Personer med funktions-
hinder 
Personer med funktions-
hinder, autism eller annat 
varaktigt fysiskt eller psy-
kiskt funktionshinder 
Ett begränsat antal perso-
ner 
Alla som bor eller arbetar i 
Sverige 
Den som vill adoptera 

42 2 6 14
 
Tabell 6 visar att föräldrar i olika former är mest representerade och därav står adop-
tivföräldrar för en dryg fjärdedel. Ytterst få omtalande pronomen finns i texten över-
huvudtaget, vilket troligen hänger samman med att så få omtal förekommer. Pappan 
(inklusive frasen Din man som har samma referens) omtalas tre gånger och mamman 
två gånger. Några övriga omtal förekommer också, främst arbetsgivare och personer 
med funktionshinder. Detta indexerar främst att du-tilltalet ofta står i kontrast till just 
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arbetsgivaren, som ju inte är en tilltänkt läsare av texten, och att funktionshindrade 
snarare omtalas än tilltalas, vilket placerar dem på ett längre avstånd från sändaren än 
de som tilltalas med du. Generellt för omtalen i 2007 års broschyr kan sägas att de ofta 
kontrasterar du-tilltalet, vilket betyder att den som omtalas helt enkelt inte tilltalas. Det 
betyder i sin tur att de mest omtalade också är de som är marginaliserade läsare av tex-
ten, i sällskap med de som varken tilltalas eller omtalas, det vill säga inte förekommer 
alls. Hur omtalen uppfattas är alltså också avhängigt av hur resterande mottagaran-
passning ser ut och därför kan inte omtalen från 1974 och 2007 läsas på samma sätt. 
Det är i relation till varandra som de deiktiska rummens avstånd till sändaren måste 
förstås.  
 Även i andra broschyrer som präglas av andra typer av mottagaranpassningar förde-
las själva omtalen jämnt mellan könen. I 1995 års broschyr, som ju präglas av dels ge-
neriskt man, dels direkt tilltal med du, förekommer omtal som refererar till pappor åtta 
gånger och omtal som refererar till mammor nio gånger. Det förekommer också två 
könsbundna pronomen (hon). Inget av de omtal som kategoriserats som Övriga indike-
rar kön utan könsneutrala benämningar används genomgående (t.ex. används dag-
barnvårdare framför dagmamma och formen sjuksköterska betraktades i alla fall for-
mellt som könsneutral under nittiotalet liksom sjukvårdshuvudman, som i det närmaste 
refererar till en instans inom landstinget). Intressant i 1995 års broschyr är också att 
pronomenet den med efterställd nominalfras är vanligt förekommande, vilket verkar 
vara en könsneutral variant som användes innan du-tilltalet med efterställd nominal-
fras slog igenom i de senare broschyrerna. Den är också det könsneutrala alternativ 
som senare framförts som ett alternativ till klumpigare formuleringar såsom han eller 
hon eller liknande (Josephson 1999).  

Slutsatser 
Det tycks alltså som att det är lättare att förhålla sig likvärdigt till båda könen när man 
använder en mottagaranpassning som omtalar mottagaren än en strategi som tilltalar 
direkt. Med likvärdigt menas då att mottagarna visserligen kategoriseras efter könstill-
hörighet, ibland i samma och ibland i varsitt deiktiskt rum, men att de deiktiska rum-
men placeras på samma avstånd från sändarpositionen. Broschyrerna visar också att 
könsneutrala strategier till stor del används för att benämna föräldrar och andra aktö-
rer: han eller hon (1974), barndagvårdare (1978) etcetera, vilket betyder att om man 
enbart tar hänsyn till omtalen så uppvisar broschyrerna en jämn fördelning mellan ka-
tegoriseringen av män respektive kvinnor.  
 Detta resultat anknyter till den debatt om jämställt språk som funnits, inte minst i 
den andra vågens feminism (se kapitel 2), men som aktualiserats mycket de senaste 
åren. I exempelvis boken Jämställt språk sammanfattas Språkrådets syn på hur ett jäm-
ställt språk bör se ut (Milles 2008, se också exempelvis Milles 2002, Lind Palicki 2005, 
Jobin 2004). I mångt och mycket går rekommendationerna ut på att välja könsneutrala 
alternativ framför könsmarkerade. Det anses alltså bättre att använda formen riksdags-
ledamot framför riksdagsman, bättre med fraser av typen han eller hon framför ett ge-
neriskt han etcetera (Milles 2008). Krav av den typen verkar Försäkringskassans texter 
leva upp till – ordformer väljs efter könsneutrala principer och det finns en jämn för-
delning mellan representationerna av män och kvinnor. Men trots att broschyrerna 
använder ett jämställt språk enligt de rådande rekommendationerna, så blir många av 
texterna hierarkiserade, där en primär läsare förväntas vara en mamma och en sekun-
där läsare förväntas vara en pappa. Ojämställdheten i texterna verkar alltså finnas på 
en annan språklig nivå.   

 79



80   I   Normaliserade föräldrar  ✍  lena lind palicki

4.3 Sammanfattande diskussion  
Att välja en strategi för att kommunicera med mottagarna medför en rad olika sätt att 
förhålla sig till dem, att positionera dem och peka ut dem. Hur myndigheten väljer att 
tilltala eller omtala mottagarna är en del av konstruktionen av föräldrarna. Att några 
inkluderas och andra exkluderas är inte anmärkningsvärt i sig – det ligger i mottagar-
anpassningens innebörd och syfte. Problematiskt blir det först om konsekvenserna av 
mottagaranpassningens utformande inte blir de planerade. Det kan handla om att kol-
lektivet av mottagare blir för stort, så att mottagarrummet blir generiskt och alltför 
många inkluderas. Vilka får då möjlighet att identifiera sig? Vilka får då ingå i de deik-
tiska rummen? Den risken är stor exempelvis vid en alltför frekvent användning av 
man eller vid mottagaranpassning då referenter inte explicitgörs (som vid användning 
av exempelvis passiveringar eller nominaliseringar). Det är mot det sättet att skriva 
som många har vänt sig vilket har lett till att man har rekommenderat exempelvis du-
tilltal. Men det blir också problematiskt om det skapas hierarkier bland mottagarna 
om detta inte är avsikten, vilket verkar vara risken vid alltför frekvent användning av 
du-tilltal. 

Att använda du-tilltal har förespråkats av en rad skrivhandledningar under den här 
tidsperioden och det har skett en kraftig ökning av användningen av pronomenet du (se 
exempelvis Ohlsson 2007 för belägg för att det har skett även i andra kontexter). 
Många har framhållit fördelarna med att använda du-tilltal, bland annat har det fram-
förts att det för med sig andra förändringar i språket som leder till ökad begriplighet 
(Nyström Höög 2006). Jag har i den här analysen inte tagit hänsyn till dessa andra 
språkliga förändringar eftersom de inte är föremål för undersökningen. Ett annat ar-
gument för du-tilltalet som brukar framhållas är att det är ett mer personligt tilltal som 
så att säga gör att skribenten kommer närmare läsaren. Men man kan konstatera att 
den ökade du-användningen även leder till en ökad exkludering. Detta tycks bero på 
att du ger ett snävare deiktiskt rum som visserligen pekar ut ett visst kollektiv, men 
som samtidigt också exkluderar andra. Ju snävare ett deiktiskt rum blir, desto fler mot-
tagare exkluderas. Det medför att kravet på snäva deiktiska rum får till följd att vissa 
normalföreställningar om föräldrar konserveras och reproduceras.  

Det generiska pronomenet man kan också fungera särskiljande och är långt ifrån all-
tid generiskt i dess rätta betydelse, men de deiktiska rummen är i de flesta fall långt 
vidare i de broschyrer där man används som mottagaranpassning. Det verkar gälla 
även de du som finns i broschyrerna där man är vanligast – de ingår sällan i snäva de-
iktiska rum och får därmed en mer generisk betydelse än de får i de sentida broschyrer 
där du-tilltalet slagit igenom. Där kan man tala om den urvattnade betydelsen av du 
som SAG tar upp (SAG 2:5 §52). Det verkar alltså finnas tendenser till att funktionen 
av man och du färgar av sig på varandra. Du i dessa broschyrer fungerar alltså ofta 
indefinit och icke-personligt, särskilt i de broschyrer som kom på 1990-talet. På 2000-
talet får du oftare en definit betydelse, där referenten på ett mer omedelbart sätt får sin 
betydelse i den omedelbara situationen (ofta genom restriktiva attribut i form av efter-
ställda nominalfraser). Jag menar dock att du, i de här texterna, alltid är deiktiska, men 
att de deiktiska rummens gränser varierar kraftigt. Däremot – om det med ett person-
ligt pronomen menas att det ska vara knutet till en person – har den personliga delen 
urvattnats kraftigt. Detta kan jämföras med man i dessa texter, som alltid begränsas av 
det maximala deiktiska rummet (den diskursiva praktiken). Fairclough skriver om en 
syntetisk intimisering (synthetic personalization), det vill säga en falsk närhet som före-
kommer i till exempel reklammassutskick där du blivit det standardiserade tilltalsordet 
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(Fairclough 1989, se också Anward 1994, Ledin 2000). Det verkar vara så att den fals-
ka närheten också finns i myndighetsspråket (vilket också Herbert visat i en uppsats 
från 2009).  

De broschyrer som har använt omtal som den primära mottagaranpassningen är de 
som framstår som mest jämställda i materialet, om man med jämställdhet menar en 
jämn fördelning av representationen av män och kvinnor. I flera av 1970-talets bro-
schyrer finns en jämn fördelning av könsindexerande omtal, vilket skapar en till synes 
jämställd text. Om man gör en jämförelse med dagens rekommendationer av ett jäm-
ställt språk skulle 1970-talets broschyrer antagligen klara sig fint (jfr Milles 2008). 
Denna jämna fördelning för dock med sig att bilden av ett parnormativt föräldraskap 
upprätthålls och reproduceras eftersom det förutsätts att föräldrar är två. Om detta 
diskuterar jag vidare i kapitel 5.  

Lassus analyserar i sin undersökning också tilltal och omtal i material från Försäk-
ringskassan, men gör när det kommer till referenternas synlighet delvis en annan tolk-
ning än jag. Hon tolkar fler omnämnanden av pappan (än mamman) som att han är 
speciellt fokuserad och framlyft – ”Detta är antagligen ett försök att engagera pappan i 
föräldraskapet från början” (Lassus 2010:167) – medan jag menar att det istället kan 
innebära att han är mer distanserad och hamnar på längre avstånd från sändaren, ef-
tersom mamman ofta får ett tilltal och därmed hamnar i ett snävare deiktiskt rum, 
närmare sändaren (se Lassus 2010:kap 7). Lassus skriver att ”I de sverigesvenska tex-
terna ökar pappans synlighet i läsaromtalet, medan mamman har en nedtonad roll” 
(Lassus 2010:167). Jag tror alltså att det kan vara precis tvärtom.  
 Jag har i det här kapitlet velat visa vilka mottagare sändarvärlden pekar ut och tillta-
lar, men också hur olika språkliga strategier medför olika former av inkludering och 
exkludering såväl som hierarkisering. Hierarkisering av mottagare uppkommer främst 
och starkast i de broschyrer som använder du-tilltal som mottagaranpassning, det vill 
säga i de senare broschyrerna. Under 2000-talet ökar användningen av exempelvis ef-
terställda nominalfraser vilka fungerar starkt kategoriserande. Det innebär i sin tur att 
ett snävt kollektiv tillåts ingå i det snäva deiktiska rummet, genom direkt deixis, medan 
indirekt deixis används för att tilltala dem som hamnar sig på ett längre avstånd från 
sändarens position i ett vidare deiktiskt rum. Det skapar primära och sekundära mot-
tagare av texterna, där den primära mottagaren till allra största del är mamman, me-
dan pappan och andra mottagare såsom adoptivföräldrar, blir sekundära. Att på detta 
sätt konstruera mottagare där mamman är primär och andra föräldrar sekundära gör 
att myndigheten normaliserar och gynnar vissa mottagare medan andra framställs som 
avvikande.  

Resultatet kan jämföras med Andenæs undersökning av föräldrahandböcker i Norge 
där mamman framstår som den primära omsorgspersonen medan pappan framstår som 
ett supplement till henne (Andenæs 2005). Även Jane Sunderland har beskrivit hur för-
äldramagasin sätter mammor i förgrunden medan pappor framstår som ”mammans 
assistent” (Sunderland 2006). Huruvida detta stämmer med föräldrahandböcker och 
magasin från de tidigare decennierna framgår inte av dessa undersökningar, men det 
skulle vara intressant att se närmare på om även sådana diskurser har använt andra 
sätt att mottagaranpassa tidigare som inte skapar denna hierarkisering av mottagare. 
Resultaten ska också förstås i relation till hela föräldraförsäkringens framväxt där 
mammans föräldraskap aldrig har ifrågasatts medan pappans föräldraskap har varit 
valfritt och utbytbart (jfr kapitel 3).  

Resultaten har bäring på de klarspråksideal som på ett oreflekterat sätt rekommen-
derar du som det bästa sättet att tilltala mottagare. Ett mer nyanserat sätt att rekom-
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mendera mottagaranpassning verkar vara på sin plats. Resultaten har också betydelse 
för att beskriva du som ett personligt definit pronomen med ett snävt deiktiskt rum (jfr 
SAG 2:5 §19–27). I en artikel om samtal från 1999 skriver Maria Fremer att den gene-
riska användningen av du kan vara definit såväl som indefinit, personlig såväl som ge-
nerisk (1999), och det verkar långt ifrån självklart att du är ett personligt definit pro-
nomen som det beskrivs i den traditionella grammatiken.  

Men utpekandet av och avståndet till mottagarna är inte det enda sätt som sändar-
världen har att förhålla sig till mottagarvärlden, att normalisera och gynna vissa men 
inte andra. Om vilka bilder eller föreställningar sändarvärlden har av dessa utpekade 
mottagare skriver jag vidare i kapitel 5. Och de krav som ställs på mottagarna och de 
krav myndigheten lägger på sig själv skapar också betydelse för hur de uppfattas. Om 
denna ansvarsfördelning skriver jag vidare i kapitel 6.  
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5 Att normalisera mottagare   

Det här kapitlet handlar om de normalföreställningar om främst föräldrar som finns i 
broschyrerna (i undantagsfall belyser jag även normalföreställningar om barn). Syftet 
är att mejsla fram en bild av de olika tidpunkternas normalföreställning av föräldrar, 
inte bara i förhållande till kön utan också i förhållande till andra sociala kategorise-
ringar. Vilka är det som framstår som normala? Är det gamla kvinnor, unga män, hete-
rosexuella föräldrar, svenska män/kvinnor, arbetslösa eller studerande? Vilka kategori-
seringar framstår som självklara och vilka tas som förklaring till andra kategorisering-
ar? Till skillnad från kapitel 4, där fokus låg på vem som pekades ut som mottagare, 
fokuserar jag nu på vad som framstår som normalt hos de utpekade mottagarna.  

5.1 Inledning    
Normalföreställningar visar inte bara något om hur Försäkringskassan ser på motta-
garna utan också något om den diskurs som har varit rådande i det samhälle där bro-
schyrerna har funnits, vilka som i en viss tid har omfattats av reglerna och vilka som 
inte gjort det. Den här analysen är i hög grad uttryck för det intersektionella perspekti-
vet där jag visar hur olika kategoriseringar skär i varandra och förutsätter och förstär-
ker varandras positioner och hur olika kategoriseringar förhandlas i interaktion.  

I nedanstående avsnitt redogör jag för de teoretiska och metodiska ingångarna som 
är relevanta för just det här kapitlet. De mer övergripande teoretiska och metodologis-
ka utgångspunkterna finns beskrivna i kapitel 2.  

5.1.1 Normalföreställningar och normalitet  
I det teoretiska avsnittet i kapitel 2 redogör jag för hur normalitet kan förstås i en 
myndighetspraktik och hur normalitet måste förstås i förhållande till makt. Normalitet 
hör tätt samman med maktutövning eftersom processer där normalitet förhandlas och 
definieras på ett eller annat sätt präglas av maktrelationer. Myndigheten är tillskriven 
makt att kategorisera och förvandla människors vardagliga aktiviteter till byråkratiska 
processer – dels genom de konstitutiva normer som är samhällsgrundande (lagar och 
regler), dels genom de pliktnormer som ger myndigheten legitimitet att begränsa mot-
tagarnas handlingsutrymme.  
 En viktig utgångspunkt är att normalitet, liksom all diskurs, skapas och förhandlas i 
interaktion i konkreta och vardagliga sammanhang. Sandin et al. skriver: ”Normalite-
ter uppstår inte av sig själva, utan skapas, ifrågasätts och förhandlas på olika arenor. 
Normaliteter bärs heller inte upp av en bestämd aktör, utan är produkten av en process 
med många inblandade aktörer. Som sådana är de ständigt föremål för förhandling” 
(Sandin et al. 2006:8f.). Och det är viktigt att påpeka, att normalitet aldrig är en pro-
dukt av en aktörs maktutövning – snarare handlar normalitet om sociala processer ak-
törer emellan i privata och institutionella praktiker.  

En statlig myndighetspraktik är en av dessa arenor där normalitet förhandlas och 
där föreställningar om vad som är normalt skapas, upprätthålls eller ifrågasätts. Men 
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vad som framstår som normalt och avvikande skiftar mellan olika kulturer, samman-
hang, grupper och över tid – det som framstår som normalt och oproblematiskt i ett 
sammanhang vid en viss tidpunkt kommer inte att göra det på en annan plats och i en 
annan tid. De kategoriseringar av det normala som uppfattas som självklara och 
oproblematiska i sin samtid, kommer att tydligt framstå som sociala konstruktioner vid 
en historisk tillbakablick (Baggens 2006:202). En normalföreställning handlar alltså 
om det som i en viss tid och i ett visst sammanhang framstår som så naturligt att det 
inte ifrågasätts, om det som uppfattas som sanning vid en given tidpunkt (se vidare om 
detta i kapitel 2). 

Föreställningar om det normala finns på flera nivåer. Om man använder terminologi 
från CDA så skulle man säga att normalföreställningar i den sociala praktiken handlar 
om sådant som att en myndighet faktiskt finns, att myndigheten har befogenheter som 
andra inte har (som att bedöma vår arbetsförmåga eller att kräva in uppgifter om vår 
privatekonomi) eller att myndigheten lyder under lagen och regeringen. Den demokra-
tiska samhällsordning som är en förutsättning för denna institutionaliserade praktik är 
ofta så självklar att det är svårt att tänka utanför dess ramar. Det finns alltså institu-
tionella normalföreställningar som är så givna för oss att vi ofta accepterar dem utan 
att ens reflektera, men de normalföreställningar som finns om den sociala praktiken 
måste likväl legitimeras och upprätthållas för att få giltighet. Och det är genom att inte 
ifrågasätta eller reflektera som ordningen kommer att fortgå. Genom skrifter och andra 
diskursiva kanaler kommer dessa normalföreställningar att reproduceras och upprätt-
hållas och få legitimitet eftersom språket är det system som främst upprätthåller våra 
föreställningar om världen (se kapitel 2).  

Det är framför allt i förhållande till något annat som föreställningar om det normala 
blir synliga, i förhållande till det avvikande. Det är helt enkelt svårt att studera norma-
litet om man inte samtidigt sätter det i relation till dess gränser (Baggens 2006:202, 
Sandin m.fl. 2006:9). Men även det som framstår och explicitgörs som avvikande är till 
en viss grad normaliserat. Man kan alltså tala om en normaliserad avvikelse – något 
som framstår som avvikande men som ändå får nämnas och ingå i diskursuniversum, 
till skillnad mot det som är tabu eller onämnbart. 

5.1.2 Metodiska överväganden 
Hur är det då möjligt att se vilka normalföreställningar om föräldrar som finns i bro-
schyrerna? Hur kan teorier om normalitet operationaliseras i språkliga analyser? Kate-
goriseringar kan språkligt indexeras både direkt såväl som indirekt (jfr Ochs 1992, se 
även kapitel 2). De referenter som omtalas indexeras direkt (såsom föräldern) men 
många indexeras indirekt i flera led (såsom du som måste härledas ur kontexten). Ochs 
skriver i artikeln ”Indexing gender” att det är få språkliga drag som direkt och exklu-
sivt indexerar en kategorisering såsom kön, i princip enbart släktord och tredje persons 
pronomen (Ochs 1992:340). Andenæs använder Ochs modell men påpekar att det 
finns en del andra ord som direkt pekar ut människors kön, såsom tant, karl, prinsessa, 
han etcetera. Det finns också ett fåtal handlingar och processer som är könsbundna 
(såsom amma) men de flesta är det inte (Andenæs 1995:150). Istället är de flesta för-
bindelselänkar mellan språk och kön och andra kategoriseringar indirekta och flerle-
dade. Vilka språkliga drag som indexerar sociala kategoriseringar kan också förändras 
över tid och i förändringstider kan det finnas en kamp om det språkliga dragets bety-
delse (se bland annat Fairclough 1992 för en diskussion om detta).  

Ett sätt att se normalföreställningar är genom presuppositioner, där det är möjligt 
att synliggöra förgivettagna antaganden om den aktuella diskursen. Presuppositioner 
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handlar alltså om givna antaganden som framstår som grunden för de slutsatser som 
kan dras. Presuppositioner kännetecknas av att de fortsätter att gälla även om satsen 
eller propositionen negeras (Fairclough 1992:120f., Hellspong & Ledin 1997:127).54 
Alla texter är också fyllda av inferenser, det vill säga slutsatser som går utöver de som 
uttryckligen har hävdats. Till grund för dessa antaganden ligger gemensamma kunska-
per om verkligheten och de framstår alltså inte som speciellt kontroversiella. Inferenser 
handlar om konsekvenser som inte nämns i texten. De säger dock mycket om diskursen 
och vad som framstår som det normala (Hellspong & Ledin 1997:128, Levinson 1983, 
Fairclough 1992). 55 

Ett sätt att förstå normalföreställningar är att måla upp en tredelad cirkulär figur 
där de normala normalföreställningarna utgör centrum – det är de som framstår som 
de mest normala och vanligaste föreställningarna om vad som är normalt, närmast som 
prototyper (se figur 2 nedan). De utmärks språkligt av att de är något som bara är, som 
inte problematiseras och som tas för givet. En normal normalföreställning kan utmär-
kas av att de språkligt är så självklara att de inte realiseras alls och blir då synliga 
främst i motsats eller kontrast till det avvikande. Men normala normalföreställningar 
kan också utmärkas av att de nämns som självklara, att de presupponeras. Hur detta 
manifesteras i texten är alltså inte självklart och måste avgöras i det enskilda fallet, 
men en språklig vägledning kan vara att de normala normalföreställningarna ofta in-
dexeras indirekt, i flera led.  

Längre bort från centrum i modellen, i cirkeln närmast utanför de vanligaste eller 
mest normala normalföreställningarna finns undantagen eller den normaliserade avvi-
kelsen, det som nämns, som förhandlas som något särskilt och därmed står utanför den 
innersta ramen. Den normaliserade avvikelsen säger också något om den innersta cir-
keln eftersom det är i gränslandet mellan det mest normala och avvikelsen som norma-
liteten många gånger blir synlig. Den normaliserade avvikelsen utmärks språkligt av att 
den vanligtvis indexeras direkt och explicitgörs. Den kan ibland sättas i relation till 
definithet på så sätt att det avvikande ofta beskrivs genom indefinita nominalfraser, 
medan en introduktion av en referent eller en egenskap genom definita nominalfraser 
påbjuder att den är mer bekant vilket ofta hör samman med att företeelsen kommer 
närmare föreställningarna om det normala, alltså de normala normalföreställningarna. 

 I en placering ännu längre från cirkelns centrum finns det som inte nämns alls, som 
ligger så långt från normalitetens kärna att det överhuvudtaget inte existerar i broschy-
rernas diskursuniversum, det/de uteslutna, de eller det okategoriserade, det som Butler 
benämner abject (Butler 2004). Här närmar vi oss alltså samhällets gränser i form av 
tabun och förhandlingar av de konstitutiva normer som hela samhället är uppbyggt 
kring.  

En fallgrop med analysen är att en normalföreställning kan te sig så normal för mig 
att jag inte upptäcker den, och framför allt kan det vara svårt att se det okategorisera-
de. De uteslutna är egentligen bara möjliga att få syn på genom att lägga andra texter 
som ett raster över de undersökta texterna och jämföra de kategoriseringar som finns i 
andra diskurser med de som tillåts ingå i dessa texters diskursuniversum. Det har dock 

                                                 
54 Ett exempel på en presupposition är att satsen ” Socialförsäkringen är en viktig del av det 
svenska trygghetssystemet” (från 2007 års broschyr) presupponerar att det finns en socialförsäkring och ett 
svenskt trygghetssystem. Det som kan ifrågasättas är om socialförsäkringen är en viktig del av trygghetssyste-
met, inte om de faktiskt finns. 
55 Ett exempel kan vara När ett barn föds fyller barnmorskan i en födelseanmälan och skickar den till skattekon-
toret (2007:9). Vi förutsätter då exempelvis att det finns ett samband mellan att träffa en barnmorska och att föda 
barn. 
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inte rymts inom ramen för den här undersökningen. Analysen är därför i första hand 
inriktad på modellens två innersta cirklar.  

Modellen utgår alltså från sändarens perspektiv, vilket innebär att det är den norma-
liserade mottagaren från sändarens horisont som jag undersöker. Sändarens position 
har mitten av modellen som utgångspunkt. Och på samma sätt som i resonemanget om 
deiktiska rum handlar alltså normalföreställningar om avstånd, på så sätt att ju närma-
re sändarens position som kategoriseringen hamnar, desto mer normal och oproblema-
tisk uppfattas den (se kapitel 4 om deiktiska rum).  
 

Figur 2. Normalföreställningar.  

De uteslutna  

Normaliserade 
avvikelser 

  

Normala nor-
mal-

föreställningar 

 
Figur 2 ger en vägledning till hur jag metodiskt har gått till väga när jag har analyserat 
materialet. Viktigt att betona är dock att det här är en kvalitativ analys i första hand 
och att figuren enbart ger en vägledning till hur normalföreställningar kan förstås i 
analytiska termer. Varje exempel måste förstås i sin kontext eftersom det kan vara så 
att samma språkliga fenomen kan förstås på diametralt olika sätt. Det kan exempelvis 
gälla frekvensen av ett omnämnande där hög frekvens av förekomsten av till exempel 
ensamstående föräldrar antingen kan förstås som att de tillhör normalföreställningen 
av föräldrar, eller som att de tillhör avvikelsen.  

I den här analysen utgår jag från kategoriseringar. Det är viktigt att påpeka att de 
inte är på förhand givna utan härledda ur materialet. Jag har alltså med ledning av de 
kategoriseringar jag funnit i materialet gjort ett urval och följt dessa över tid. På detta 
sätt kan jag se vilka kategoriseringar som har kommit till och vilka som har fallit ifrån, 
vilka som har framstått som normala vid en viss tidpunkt. Den här analysen är med 
andra ord ett resultat av ett mycket materialdrivet intersektionalitetsperspektiv. De oli-
ka kategoriseringarna är svåra att skilja från varandra, vilket visar väldigt konkret och 
analytiskt hur det intersektionella perspektivet manifesteras i analysen av materialet. 
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En ensamstående pappa bryter ju inte bara mot normalföreställningen om att föräldrar 
i första hand är mammor, utan också mot kärnfamiljsnormen och parnormativiteten. 
På detta sätt skär kategorierna in i varandra i en icke separerbar helhet, vilken jag för-
söker strukturera genom att föra samman de kategoriseringar som oftast samverkar 
och förutsätter varandra. Det är ingen slump att just vissa kategoriseringar förekom-
mer i samma avsnitt i de flesta broschyrer och genom att påtala det i analysen hoppas 
jag kunna belysa hur det intersektionella perspektivet hjälper till att synliggöra hur oli-
ka maktstrukturer görs i texterna. 

Jag presenterar analysen genom att rubricera med påståenden om föräldrar. Dessa 
påståenden kan i sig ses som ett resultat, där de normalföreställningar som är vanligast 
förekommande diskuteras under respektive rubrik i ett slags frekvensordning – det är 
den normalaste normalföreställningen som jag presenterar först. I avsnitt 5.2 utgår jag 
från en analys av hela materialet och har gjort nedslag utan någon större hänsyn till 
tidsaspekten. I avsnitt 5.3. tar jag sedan ett mer samlat grepp om tidsaspekten och för 
en diskussion om vilka förändringar av normaliserade avvikelser som har skett under 
perioden som broschyrerna har kommit ut, vilket också säger något om de normala 
normalföreställningarna och de uteslutna. I diskussionen för jag sedan samman de 
båda ingångarna och diskuterar resultaten med hänsyn till det diakrona perspektivet.  

5.2 De normaliserade och de avvikande  
Jag presenterar analysen så att jag först (i 5.2.1) analyserar ett exempel utförligt. Ex-
emplet får tjäna som ett avstamp för de andra analyserna och kan ses som överordnat 
de andra kategoriseringarna.  

5.2.1 Föräldrar ingår i en kärnfamilj 
En av de vanligaste normalföreställningarna om föräldrar består i vad jag närmast kan 
sammanfatta som att de tillhör en kärnfamilj. Med kärnfamilj menar jag i det här 
sammanhanget en heterosexuell familj bestående av mamma, pappa och gemensamma 
barn. Antagandet bygger på flera olika kategoriseringar som förutsätter och förstärker 
varandra, där heterosexualitet och parnormativitet är viktiga beståndsdelar. Språkligt 
indexeras heterosexualitet och parnormativitet indirekt i broschyrerna, det vill säga det 
uttalas aldrig att föräldrar brukar vara heterosexuella eller att de lever i par, utan in-
dexeringen är flerledad och måste förstås i sitt sammanhang. Framför allt blir normal-
föreställningen om föräldrars heterosexualitet synlig i gränslandet mot det avvikande: 
de homosexuella föräldrarna. Homosexuella föräldrar blir bara synliga vid ett enda 
tillfälle i broschyrerna och det är i 2007 års broschyr som inleds med följande avsnitt:  
 
Exempel 5:1 
Att bli förälder  
Allmänt om att vara förälder och om gemensam vårdnad  
Om du som mamma är gift när barnet föds räknas automatiskt din man som barnets far. I 
andra förhållanden ska faderskapet eller föräldraskapet fastställas genom bekräftelse eller dom 
till exempel om två kvinnor blir föräldrar. Bekräftelsen ska vara skriftlig och godkännas av 
socialnämnden.  
Gifta föräldrar får automatiskt gemensam vårdnad om barnet. Är ni inte gifta kan anmälan om 
gemensam vårdnad göras till socialnämnden i samband med att nämnden ska godkänna fa-
derskapet eller föräldraskapet. En ensamstående förälder kan ha ensam vårdnad om sitt barn. 
Att ha vårdnaden om ett barn innebär fullt ansvar för barnets person. (2007:5) 
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I exempel 5:1 blir det homosexuella föräldraskapet alltså synligt genom bisatsen till 
exempel om två kvinnor blir föräldrar. Här kommer också kategoriseringen av kön in, 
därför att i det här sammanhanget förutsätts det dessutom att de homosexuella föräld-
rarna är kvinnor. Men det är också värt att notera att kvinnorna i det här fallet inte 
explicitgörs som just homosexuella, utan som två kvinnor som får barn. Konstruktio-
nen av homosexualitet är alltså även den en indirekt indexering, som dock snarare vi-
sar att homosexuella tidigare inte ingått i detta diskursuniversum, än att de till hör de 
normala normalföreställningarna. Att faderskapet har kompletterats i den här broschy-
ren med föräldraskapet (i meningen i första stycket som börjar I andra förhållanden 
…) är också en intressant benämning, där det könsneutrala föräldraskapet används om 
det homosexuella föräldraskapet medan det könsbestämda faderskapet används om det 
heterosexuella. Hade det inte varit mer analogt att benämna det andra som moderska-
pet? Eller att benämna även faderskapet som ett könsneutralt föräldraskap?56 

Att de två kvinnorna som kan vara föräldrar är underordnade heterosexuella föräld-
rar är också tydligt i en textuell hierarki. Du-tilltalet tillägnas den biologiska mamman 
(Om du som mamma är gift när barnet föds …), vilket sätter henne i det primära deik-
tiska rummet, medan det enbart relateras till pappan genom indirekt deixis, det vill 
säga genom mamman (… räknas automatiskt din man som barnets far) och han ham-
nar alltså strax utanför det snävaste deiktiska rummet. Detta medför att mamman är 
den direkt tilltalade medan det enbart skrivs om pappan (om detta har jag skrivit i ka-
pitel 4). De två kvinnorna underordnas textuellt båda dessa kategoriseringar. Att den 
språkliga konstruktionen av de två kvinnorna är en bisats som även textuellt verkar i 
det närmaste påhängd blir även det talande för tolkningen, och att bisatsen inleds med 
till exempel visar att kategoriseringen av kvinnorna är tämligen oklar. Om de två kvin-
norna bara är ett exempel – vilka andra tänker man sig också skulle kunna ingå? 
 Exemplet visar också på andra kategoriseringar som förstärker bilden av kärnfa-
miljsnormen. Att den gifta kvinnan kommer närmast kärnan i normalföreställningen 
om föräldern visar på en parnormativitet, där det förutsätts två föräldrar. Det visar 
också den näst sista meningen i exemplet där ensamstående föräldrar tillåts ta plats. 
Det är alltså en kategorisering som nämns som en avvikelse. Just den äktenskapliga 
grunden där giftermålet explicitgörs blir också det en förstärkning av det heterosexuel-
la perspektivet, där registrerade partnerskap inte nämns och inte verkar finnas, eller i 
alla fall inte räknas. Bara genom att använda ordet gifta blir det alltså en signal som 
appellerar till normalföreställningar om heterosexualitet, kön och parnormativitet. Det 
medför också en normalföreställning om att barn föds inom äktenskap, vilket utesluter 
alla typer av utomäktenskapliga barn. Detta trots att det räcker med att vara gift med 
en kvinna som föder barn för att automatiskt bli pappa i laglig mening (se första me-
ningen). Det biologiska föräldraskapet är alltså enbart viktigt för mammor (se vidare 
under 6.2.2.). 

Med detta exempel som avstamp ska jag i det följande bena ut vilka ytterligare kate-
goriseringar som mer eller mindre förstärker och upprätthåller bilden av en kärnfa-
miljsnorm, men också visa var bilden bryts och avvikelsen blir synlig. I det följande ska 
jag redogöra för normalföreställningar av föräldrar som visar att de är biologiska, i 
första hand mammor, har ordnade förhållanden, har uppnått en viss ålder, är friska 
och får friska barn samt att de bor i Sverige.  

                                                 
56 Här kan man dra paralleller till undersökningar som visar att det ursprungliga behåller sin benämning medan 
det nya får en könsneutral benämning (jfr exempelvis Milles undersökning som visar att männen fortfarande 
kallas riksdagsmän medan kvinnor kallas riksdagsledamöter, Milles 2008:43). I det här fallet är det traditionella 
könsbestämt medan det nya könsneutralt på samma sätt. 
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5.2.2 Föräldrar är biologiska  
En normalföreställning om föräldrar innebär att de är biologiska föräldrar till barnen. 
Detta märks framför allt genom att de biologiska föräldrarna sällan explicitgörs eller 
problematiseras, de indexeras indirekt. Men det finns också exempel på när de indexe-
ras direkt och omtalas, men då alltid i funktionen av kontraster till de icke-biologiska 
föräldrarna. Det får de biologiska föräldrarna att framstå som de omarkerade och 
normala. När de biologiska föräldrarna nämns och explicitgörs är det alltså alltid som 
kontrast till foster- eller adoptivföräldrar, alltså de som då framstår som de icke-
normala, och det är i det gränslandet mot det avvikande som det blir som mest synligt 
var gränsen för normalföreställningen går.  
 Exemplen nedan är typexempel på när foster- och adoptivföräldrar ställs mot biolo-
giska föräldrar. 
 
Exempel 5:2 
Fosterföräldrar  
Fosterföräldrar har samma rätt till föräldrapenning som biologiska föräldrar. Föräldrapenning 
utgår inte för tid innan fosterföräldrarna fått barnet i sin vård. (1978:7) 
 
Exempel 5:3 
Foster- och adoptivföräldrar  
Foster- och adoptivföräldrar har samma rätt som biologiska föräldrar till föräldrapenning om 
barnet är under åtta månader. (1974:5) 
 
Exempel 5:4 
Foster‐ och adoptivföräldrar  
Foster‐ och adoptivföräldrar har samma rätt som biologiska föräldrar till föräldrapenning om 
barnet är under åtta månader.  
Om barnet är äldre men inte fyllt 10 år när det adopteras eller när det kommer till fosterföräld-
rarna får man föräldrapenning i sammanlagt 20 dagar. (1974:5) 
 
Exemplen 5:2, 5:3 och 5:4 är från 1974 och 1978 års broschyrer och visar på flera 
språkliga konstruktioner som sammantaget ger en bild av att normalföreställningen är 
att föräldrar är biologiska. Dels kommer dessa avsnitt sent i broschyrerna, efter avsnit-
tet om att få barn i största allmänhet (i avsnittet ”Föräldrapenning när man får barn”, 
vilket i broschyren då betyder biologiska barn). Det ger en bild av att foster- och adop-
tivföräldrar är underordnade biologiska föräldrar – eftersom de textuellt är underord-
nade. En bild av den biologiska födelsen som det naturliga och självklara har redan 
målats upp och etablerats. Dels ger sammanslagningen av foster- och adoptivföräldrar 
en bild av att andra föräldrar än de biologiska kan klumpas ihop och behandlas som en 
enhet. Det blir ett tydligt sätt att skilja normaliteten från ”det andra”. Sist men av stor 
vikt är den formulering som presenterar foster- och adoptivföräldrar som några som 
har samma rätt som biologiska föräldrar, det vill säga att de biologiska föräldrarnas 
rättigheter framställs som självklara och oproblematiska medan de andras rättigheter 
måste skrivas fram och explicit likställas med de biologiska föräldrarnas rättigheter.  

Biologi är inget som explicitgörs i någon större utsträckning i broschyrerna, utan 
förutsätts tillhöra det normala. En indirekt indexering som dock förutsätter biologi är 
den om graviditet, där graviditet presupponeras som något självklart och förgivettaget 
(dels realiserat som graviditet, men också som vänta barn och barnets födelse). Det 
presupponerar att åtminstone mamman är biologisk förälder, vilket visas i följande 
exempel.  
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Exempel 5:5 
All erfarenhet visar att det är värdefullt med en paus i slutet av graviditeten. (2007:6) 
 
Exempel 5:6 
Under graviditeten 
Mödravårdscentralen erbjuder ofta föräldrautbildningar när ni väntar barn. (2007:6) 
 
Exempel 5:5 visar att graviditet presupponeras och tas som given bakgrundsinforma-
tion. Även om man negerar satsen All erfarenhet visar att det inte är värdefullt med en 
paus i slutet av graviditeten så står påståendet om graviditet fast. I exempel 5:6 finns 
samma presupposition om graviditet, medan formuleringen väntar barn kan indexera 
dels den gravida kvinnan, dels andra som väntar på att få barn, vilket då kan innefatta 
en blivande partner såväl som adoptivföräldrar (om detta har jag skrivit i fotnot 50 i 
kapitel 4). Men eftersom uttrycket väntar barn kommer i så nära anslutning till Under 
graviditeten, som dessutom är en textuellt överordnad rubrik, är det troligt att väntar 
barn indexerar samma referenter som i rubriken, det vill säga de gravida.  
 Att just mammans biologi är viktigare än mannens visas också i exempel 5:1 ovan 
där alltså kvinnans biologiska koppling till barnet tas som självklar medan det räcker 
för mannen att vara gift med någon som föder barn för att bli pappa – då blir han det 
automatiskt. Att en biologisk mammas kvinnliga partner inte per automatik blir föräl-
der bekräftar bilden av heterosexuella par som det mest normala. Men exemplet visar 
också att normalföreställningen om biologi främst gäller mamman (vilket i sin tur för-
stärks av att mamman är den primärt tilltalade, som jag visat i kapitel 4).  

Andra avsnitt i broschyrerna reder på ett explicit sätt ut vem som räknas som föräl-
der. Att det är den som inte är biologisk förälder som måste beskrivas och förklaras 
framgår av den uppräkning där biologiska föräldrar – men också adoptivföräldrar – är 
de som står som modell och mot vilka de andra kontrasteras.  
 
Exempel 5:7 
Vem har rätt till föräldrapenning  
Barnets föräldrar har rätt till föräldrapenning. Med förälder avses förutom biologiska föräldrar 
och adoptivföräldrar  
• den som med socialnämndens medgivande tar emot ett barn syfte att adoptera det  
• den som sammanbor med föräldern om de har eller har haft gemensamma barn eller om de 
är eller har varit gifta med varandra  
• en rättslig vårdnadshavare som, utan att vara barnets förälder, har vård om barnet. (1990:7; 
liknande 1990:14, 1995:7, 1997, 2003) 
 
Exempel 5:8 
Med förälder menas förutom biologiska föräldrar och adoptivföräldrar  
• den som med socialnämndens medgivande tar emot ett barn i syfte att adoptera det  
• den som sammanbor med föräldern om de har eller har haft gemensamma barn eller om de 
är eller har varit gifta med varandra  
• en rättslig vårdnadshavare som, utan att vara barnets förälder, har vårdnaden om barnet  
• den som sammanbor med barnets förälder (under äktenskapsliknande förhållanden)  
• den som tar emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt hem (fosterförälder)  
• den till vilken rätt till tillfällig föräldrapenning under vissa förutsättningar överlåtits. 
(1997:16) 
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I exempel 5:7 och 5:8, vilka återkommer i flera av broschyrerna från 1990 till 2003 
med små variationer, är adoptivföräldrar uppgraderade till att likställas med biologiska 
föräldrar, medan fosterföräldrar tydligt inte räknas dit. Förskjutningen av kategorise-
ringarna har skett över tid eftersom foster- och adoptivföräldrar likställs i de tidigare 
broschyrerna. Det går alltså att skönja en normaliseringsprocess för adoptivföräldrar 
där de förflyttas från det normaliserade avvikande till en position som har närmat sig 
den normala normalföreställningen.  
 Men i broschyren från 2007 har det åter igen skett en förskjutning åt andra hållet 
där adoptivföräldrar får en position som tydligt underordnade biologiska föräldrar.  
 
Exempel 5:9 
Om adoption  
En adoptivförälder likställs med biologisk förälder. Vid en adoption klipps alltså de rättsliga 
banden med de biologiska föräldrarna av. Genom adoptionen får barnet samma ställning som 
om det fötts inom familjen. Adopterar en make den andra makens barn anses barnet vara ma-
karnas gemensamma barn. För att få adoptera måste man ha socialnämndens medgivande. 
Tillstånd till adoption ska meddelas av domstol efter ansökan av den som vill adoptera. 
(2007:5) 
 
I exempel 5:9 märks underordningen dels i att avsnittet kommer efter att biologi rele-
vantgjorts och presupponerats (som i exempel 5:1 ovan), dels i att det sker en språklig 
förskjutning jämfört med tidigare avsnitt i texten. I exemplet 5:9 ovan finns flertalet 
språkliga drag som är ovanliga i broschyren i övrigt och som har drag av ett äldre 
kanslispråk och vanligtvis brukar ses som distanserande (Mårtensson 1987). Exemplet 
innehåller inget du-tilltal, vilket är anmärkningsvärt med tanke på broschyrens i övrigt 
ivriga duande (se avsnitt 4.2.1.). Däremot finns passiveringar: likställs, klipps, fötts, 
anses, meddelas; nominaliseringar: adoption, medgivande, ansökan; opersonliga pro-
nomen i form av man och den som refererar till mottagaren. Sammantaget skiljer det 
här stycket sig från stilen i övriga broschyren. Med tanke på att biologiska föräldrar i 
hela broschyren du-tilltalas blir det tydligt att adoptivföräldrar hamnar utanför nor-
malföreställningen om föräldrar. Avvikelsen explicitgörs också genom meningen Ge-
nom adoptionen får barnet samma ställning som om det fötts inom familjen, där som 
om gör att barn som fötts inom familjen framstår som det naturliga och normala. Pre-
suppositionen är tydlig – även om satsen negeras, Genom adoptionen får barnet inte 
samma ställning som om det fötts inom familjen, så kvarstår det faktum att barn som 
fötts inom familjen är det mest normala.  

5.2.3 Föräldrar är i första hand mammor  
Att broschyrerna i första hand tilltalar mammor har jag uppmärksammat i kapitel 4, 
där jag har visat att det i det snävaste deiktiska rummet sällan finns rum för pappor – i 
alla fall inte i de broschyrer som använder sig av du-tilltal. Men det finns fler indika-
tioner på att normalföreställningen av en förälder främst innefattar mammor. En sådan 
indikator är det sätt på vilket pappor ibland framställs som sekundära, och jag ska här 
visa några exempel på när pappors ställning explicitgörs och återges som utanför den 
normala normalföreställningens ramar.  
 Pappors ersättning förses allt som oftast med attributet särskild, som i exempel 5:10 
från 1986 nedan.  
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Exempel 5:10 
Pappan har, i samband med barns födelse, en särskild rätt till tio ersättningsdagar per nyfött 
barn, även om mamman samtidigt har föräldrapenning för samma barn (se avsnittet om tillfäl-
lig föräldrapenning sid 12). (1986:6) 
 
Detta attribut återkommer i alla broschyrer med undantag för den från 1974 och det är 
i samtliga broschyrer kopplat till pappors ersättning i samband med förlossningen. Att 
pappans föräldraskap inte ingår i den normala normalföreställningen bekräftas också 
av att pappans särskilda dagar ibland specificeras, det vill säga att det beskrivs vad da-
garna kan användas till. Exempel 5:12 nedan kommer också från broschyren från 1986 
men samma eller liknande formulering upprepas i flera broschyrer och traderas över 
tid.  
 
Exempel 5:11 
Pappans särskilda ersättningsdagar räknas inte in i de 60 dagarna med tillfällig föräldrapen-
ning. (1986:6) 
 
Exempel 5:12 
Särskild ersättning till pappan  
Pappan har rätt till 10 ersättningsdagar i samband med barnets födelse eller adoption. Vid tvil-
lingfödsel eller när två barn adopteras samtidigt har pappan rätt till 20 dagars ersättning. Pap-
pan kan använda dagarna för att vara med vid förlossningen, vårda det nya barnet eller äldre 
barn i familjen under mammans BB-vistelse eller hjälpa mamman i hemmet den första tiden 
efter hemkomsten från sjukhuset. (1986:15; liknande 1995:8, 1990:16, 1997:18) 
 
Det är också värt att lägga märke till frasen hjälpa mamman i hemmet, som presuppo-
nerar att det är mamman som har huvudansvaret för hemmet medan pappan ska fun-
gera som ett supplement till henne, på uppmaning av Försäkringskassan. Det stämmer 
överens med vad exempelvis Andenæs och Sunderland kommit fram till i sina under-
sökningar om föräldrahandböcker respektive föräldramagasin, där Sunderland bland 
annat kallar pappan för mammans bumbling assistant (se också kapitel 3, Andenæs 
1998, 2005; Sunderland 2006). 
 Resultatet att pappors engagemang och ledighet framställs som något särskilt medan 
mammors ledighet framställs som det normala bekräftas också av att när ledighet som 
enbart är avsedd för mammor beskrivs görs det aldrig i termer av särskild eller speciell. 
Dessa regler har istället antingen ett namn, havandeskapspenning, eller så kan föräldra-
ledighet som enbart kan tas ut av mammor vara namnlös på det sätt att det framstår 
som det normala, som i exempel 5:13 nedan, från 1995 års broschyr:  
 
Exempel 5:13 
Mamman har rätt till föräldrapenning före barnets födelse. Den betalas ut tidigast från och 
med den 60:e dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. (1995:8) 
 
Att ledigheten kopplad till pappor inte har ett eget namn återspeglas också i att ledig-
hetens benämning förändras över tid. I broschyren från 1995 finns ett schema över för-
äldraledigheten och där förekommer frasen ”pappadagar” (med citationstecken) två 
gånger, alltså en tydlig indikation på att det inte är en vedertagen term utan snarare 
tillhör en annan röst (jfr Ledin 1997). I broschyren från 2003 finns dock den formule-
ring som är mest neutral och inte förses med attribut eller garderingar. Under rubriken 
Nybliven pappa – pappadagar, beskrivs reglerna för pappor utan att garderas. 
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Exempel 5:14 
Nybliven pappa – pappadagar  
En nybliven pappa har rätt till 10 dagars ersättning med tillfällig föräldrapenning i samband 
med ett barns födelse. Pappan kan använda dagarna för att vara med vid förlossningen, delta i 
vården av det nya barnet, vårda äldre barn i familjen under mammans BB-vistelse eller sköta 
hemmet. (2003:9) 
 
Men även om avsnittet om pappadagar skrivs utan att språkligt garderas så indexeras 
pappan direkt genom en indefinit nominalfras, en nybliven pappa, vilket kan ställas 
mot att när mamman introduceras gör hon det med en definit nominalfras, Mamman 
har rätt till föräldrapenning före barnets födelse (2003:6). 

I den broschyr som kom ut närmast före den senaste broschyren i mitt material 
(2006, ingår i mitt sekundärmaterial) har dagarna fortfarande inte formaliserats genom 
ett namn, utan betecknas som så kallade pappadagar (2006:3). Denna formulering har 
tagits bort i den version (från 2007) som ingår i mitt primärmaterial. Istället indexeras 
dagarna med attributet extra, vilket också skapar en bild av att dessa dagar inte tillhör 
det normala. En kategorisering har också lagts till, barnets andra förälder, och det de-
iktiska rummet har öppnats upp för andra sekundärföräldrar än pappor i och med den 
formuleringen. Exemplet nedan är alltså från 2007. 
 
Exempel 5:15 
I samband med barns födelse kan du som nybliven pappa eller barnets andra förälder få tio 
extra dagar med ersättning i form av tillfällig föräldrapenning. (2007:13) 
 
De kvoterade månader som populärt kallas för pappamånader i exempelvis medierna 
(se exempelvis Lorentzi 2004) artikuleras på ett annat sätt i de här broschyrerna. Nå-
gon pappamånad nämns aldrig, utan argumentationen går ut på att alla dagar ska de-
las lika mellan föräldrarna och att alla dagar – förutom ett visst antal – kan överlåtas 
till den andra föräldern. Det är dessa dagar som i dagligt tal ofta kallas pappamånader. 
Den första pappamånaden infördes 1995 och exemplet nedan kommer från det året. 
 
Exempel 5:16 
När båda föräldrarna är vårdnadshavare har de rätt till hälften var av det totala antalet föräld-
rapenningdagar, det vill säga 225 dagar var. 
Man kan överlåta rätten till föräldrapenningdagar till den andre föräldern med undantag av 30 
dagar. Överlåtelsen ska göras skriftligt till Försäkringskassan. (1995:7) 
 
Formuleringen i 1995 års broschyr finns under rubriken Hur fördelas ersättningsda-
garna mellan föräldrarna? som har en framskjuten plats i broschyren. Under det första 
huvudavsnittet (efter en grafisk uppställning) kommer avsnittet om Föräldrapenning 
när man får barn och de två första underrubrikerna handlar om Vem har rätt till för-
äldrapenning och ger en uppställning över vem eller vilka som är berättigade till ersätt-
ningen, och sedan kommer avsnittet om hur dagarna fördelas. Detta är alltså den första 
broschyren som gavs ut efter det att den första kvoterade månaden hade införts men 
månaden artikuleras inte som en pappamånad eller en kvoterad månad utan föräldra-
penningen förhandlas som en delad föräldraförsäkring. Av diskussionen om varför en 
månad har kvoterats eller de politiska och samhälleliga diskussionerna som finns bak-
om syns inte ett spår. Man har alltså valt att använda sig av en könsneutral strategi 
som sällan fungerar i praktiker som inte redan är könsneutrala (se kapitel 7 för en dis-
kussion om det och kapitel 3 för en diskussion om pappamånadernas tillkomst och 
debatten kring dem).  
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 Denna typ av formuleringar återkommer i senare broschyrer. Man förhandlar de 
kvoterade månaderna genom att inte prata om kön överhuvudtaget. Att det finns en 
differens mot hur föräldraledighet diskuteras utanför Försäkringskassans broschyr blir 
tydligt och även om det könsneutrala sättet att artikulera de kvoterade månaderna har 
sin poäng så kan differensen mot hur det talas om på andra arenor verka väl stor.57 
Man har alltså byggt in ett hinder i reglerna och i formuleringarna – att dagarna måste 
överlåtas formellt genom att man fyller i en blankett, men den formaliteten vekar inte 
ha någon större verkan på människors vilja att överlåta dagar, om man ser till fördel-
ningen av dagar mellan könen. Detta kan tyda på att det finns svårigheter med att ska-
pa normalföreställningar i texten som inte har förankring i den övriga diskursen.  

5.2.4 Föräldrar har ordnade förhållanden 
I broschyrerna kan man utläsa att föräldrar har vad man skulle kunna sammanfatta 
som ordnade förhållanden. Med ordnade förhållanden avses i det här sammanhanget 
att leva inom samhällets normer med avseende på till exempel arbete och bostad. Det 
innebär i sin tur att man inte sitter i fängelse, är hemlös, lever på socialbidrag eller på 
annat sätt står utanför samhällsnormen. Att ha ordnade förhållanden förutsätter ett 
visst ekonomiskt välstånd. Ytterst kan det kopplas till en diskussion om klassperspekti-
vet.  
 Starkast är normalföreställningen om arbete och detta märks främst genom att arbe-
te presupponeras, att arbete inte problematiseras och att det avvikande nämns. Detta 
hänger samman med att föräldraförsäkringen är utformad som en arbetsrelaterad för-
säkring, men det gör också att många föräldrar hamnar utanför normalföreställningen 
av en förälder. Det är en normalföreställning som har varit konstant över tid och inte 
har genomgått några större förändringar. Några typiska exempel på hur arbete förut-
sätts är hämtat från olika avsnitt i tre olika broschyrer: 1974, 1986 och 2007. Detta 
sätt att framställa föräldrars relation till arbete är dock generellt för samtliga broschy-
rer och har en framträdande och ofta upprepad position.  
 
Exempel 5:17 
Från det att barnet fötts utbetalas föräldrapenning till den av föräldrarna som vårdar barnet. 
Föräldrarna kan turas om att vårda barnet. De kan t ex sköta barnet halva dagen var om de 
förvärvsarbetar var sin halvdag. Då får de halv föräldrapenning var. (1974:6) 
 
Exempel 5:18 
• om man är ledig hela dagen från sitt arbete får man hela sjukpenningbeloppet  
• om man förvärvsarbetar högst hälften av normal heltid får man halva sjukpenningbeloppet  
• om man förvärvsarbetar högst tre fjärdedelar av normal heltid får man en fjärdedel av sjuk-
penningbeloppet. (1986:8) 
 

                                                 
57 Vid en googlesökning 090901 ger pappamånad* ungefär 13 200 träffar. Det ger också vid handen att begrep-
pet pappamånad har använts bland annat i motioner i riksdagen. Vid en sökning i Språkbanken ges 106 träffar. 
Detta visar alltså att begreppet är väl utbrett.  
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Exempel 5:19 
Din rätt till ledighet  
Har du barn som är yngre än ett och ett halvt år har du rätt att vara helt ledig från arbetet. Du 
har även rätt att vara ledig från arbetet när du tar ut föräldrapenning och tillfällig föräldrapen-
ning. Har du barn under åtta år eller barn som går i första klass i skolan, har du rätt att för-
korta den normala arbetstiden med upp till en fjärdedel. Du bör anmäla till arbetsgivaren att 
du ska vara föräldraledig senast två månader innan om inget annat har avtalats. Rätten till 
föräldraledighet beskrivs i Föräldraledighetslagen. (2007:9). 
 
I exempel 5:17, 5:18 och 5:19 presupponeras arbete på ett tämligen oproblematiskt 
sätt. Om man exempelvis negerar meningen Har du barn som är yngre än ett och ett 
halvt år har du inte rätt att vara helt ledig från arbetet förutsätts det fortfarande att du 
har ett arbete (2007:9). Samtliga satser som handlar om arbete går att negeras utan att 
förhållandet att föräldern har arbete ifrågasätts eller ändras.  

Men att arbete förutsätts och i hög grad ingår i normalföreställningen om föräldrar 
märks också genom att det avvikande nämns. I till exempel broschyren från 1986 
skrivs det om regler för studerande och då med attributet särskild som indikerar att det 
är någonting utanför den normala normalföreställningen.  
 
Exempel 5:20 
För studerande som uppbär studiestöd gäller även särskilda regler, se broschyren ”Socialför-
säkring för studerande”. Under studietiden är föräldrapenningen lika stor som den då gällande 
sjukpenningen. Hel föräldrapenning är dock alltid lägst 48 kronor per dag. (1986:11) 
 
Detta sätt att skriva om studerande föräldrar är återkommande i broschyrerna, men 
inte i alla. I de tidigaste broschyrerna nämns överhuvudtaget inte studerande föräldrar, 
utan det är en kategorisering som har kommit till senare. I broschyren från 1980 
nämns studerande för första gången i mitt material (med ett enda belägg), i broschyren 
från 1986 finns exemplet ovan, men kategoriseringen faller åter igen bort i samtliga 
1990-talsbroschyrer, för att återkomma som en egen kategorisering i 2000-talets bro-
schyrer. 
 När kategoriseringen återkommer på 2000-talet finns en del intressanta parallell-
ställningar med andra kategoriseringar som jag menar förstärker kategoriseringarnas 
position som utanför den normala normalföreställningen. Exemplen 5:21 och 5:22 
nedan är från 2003 års broschyr och exempel 5:22 återfinns med små justeringar i ett 
avsnitt i broschyren från 2007. 
 
Exempel 5:21 
Det finns särskilda regler för den som till exempel är utsänd av Sverige, biståndsarbetare och 
studerande. (2003:2) 
 
Exempel 5:22 
Arbetslös, studerande med flera  
När du inte längre har arbetsinkomst gäller som huvudregel att tidigare fastställd SGI slutar 
gälla. I vissa situationer finns dock möjlighet att behålla SGI:n trots att du inte arbetar. Det 
gäller bland annat då du  
• är arbetslös och anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen  
• studerar och finansierar studierna med studielån/studiebidrag  
• avbryter/minskar förvärvsarbete inom sex månader före beräknad förlossning eller vårdar 
barn som är under ett år  
• gör ett tillfälligt avbrott i yrkeslivet (kortare än 3 månader). (2003:24, liknande 2007:12) 
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I exempel 5:21 parallellställs studerande med kategoriseringen den som är utsänd av 
Sverige och biståndsarbetare medan det i exempel 5:22 finns en parallellställning med 
arbetslösa. Värt att notera är också att arbetslösa och studerande i rubriken följs av 
med flera, vilket öppnar upp för en tolkning att även andra kategoriseringar placeras 
bland dessa undantag. Vilka dessa andra är förblir oklart, men det går att sluta sig till 
att det i alla fall inte är de som har ett arbete, vilket förstärker bilden av att normalfö-
reställningen av en förälder är en som har ett arbete. 

Att även arbetslösa behandlas på ett särskilt sätt i broschyrerna har jag redan varit 
inne på. Kategoriseringen arbetslösa finns överhuvudtaget inte i de tidiga versionerna 
utan kommer in först i 2003 års broschyr (i mitt material). Exemplet nedan kommer 
från 2003 och återfinns långt bak i broschyren, det vill säga på en inte alltför framskju-
ten plats. 

 
Exempel 5:23 
Du som inte är anställd får kalenderdagsberäknad ersättning, det vill säga 80 procent av den 
sjukpenninggrundande inkomsten dividerad med 365. Det gäller till exempel om du har föräld-
rapenning. Din ersättning kalenderdagsberäknas också för dag som du delvis arbetar och delvis 
är arbetslös. För dagar som du är helt arbetslös får du ersättning när du går miste om arbets-
löshetsersättning. (2003:18) 
 
Att arbetslösa och studerande inte ingår i normalföreställningen av en förälder är gans-
ka tydligt. Men det ingår inte bara i normalföreställningen att föräldrar har arbete, det 
handlar i de allra flesta fall också om fast arbete eller åtminstone en anställning. Fram-
för allt förutsätts föräldrar ha en arbetsgivare. Egenföretagare, frilansare, visstidsan-
ställda eller andra som arbetar på andra villkor än som (fast) anställda ingår inte i de 
normala normalföreställningarna, utan är undantag som ibland nämns och indexeras 
direkt. Men dessa kategorier kommer heller inte in förrän i 2003 års broschyr, men blir 
då en relativt synlig kategorisering. Exemplet nedan är från 2003 och visar att anställ-
da parallellställs med uppdragstagare58 och egenföretagare, medan den som är utsänd 
av sin arbetsgivare (men alltså fortfarande har en arbetsgivare), arbetar på fartyg eller 
är diplomat nämns som särskilda och som en normaliserad avvikelse. Det har alltså 
skett en viss förskjutning av vad som har ingått i normalföreställningen om föräldrars 
förhållande till arbete.  
 
Exempel 5:24 
Arbetar du i Sverige som anställd, uppdragstagare eller som egenföretagare omfattas du av den 
arbetsbaserade försäkringen. Upphör arbetet kan försäkringen fortsätta att gälla i tre månader. 
I vissa fall längre om du till exempel är arbetslös och samtidigt arbetssökande. Särskilda regler 
gäller för den som är utsänd av sin arbetsgivare, arbetar på fartyg eller som diplomat. (2003:2) 
 
Att anställda i högre grad ingår i normalföreställningen visas också genom att de alltid, 
i samtliga exempel, nämns före företagare. Även i de exempel där anställda och egenfö-
retagare ingår i samma uppräkning nämns alltid anställda först. Jag visar genom ett 
typexempel nedan från broschyren från 2007.  
 

                                                 
58 Jag antar att det med uppdragstagare menas det som jag skulle benämna frilansare.  
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Exempel 5:25 
Om du är anställd beräknas årsinkomsten med hjälp av din totala lön före skatt. Förutom lön 
kan även andra ersättningar i pengar räknas med i årsinkomsten. Det gäller till exempel OB-
ersättning, vikariatstillägg och provision. Om du har eget företag ska du uppge företagets be-
räknade nettointäkt som årsinkomst. Driver du aktiebolag ska du beräkna din årsinkomst ut-
ifrån den lön som du tar ut från företaget. (2007:12) 
 
Normalföreställningen av att föräldrar har ordnade förhållanden visas också genom att 
det förutsätts att de har en (fast) bostad. När pappan ombeds sköta hemmet presuppo-
neras det att det finns ett hem att sköta om (se exempel 5:12 ovan) och när någon ska 
ta emot barn för vård och fostran i sitt hem (t.ex. 2003:14) likaså. Men framför allt 
märks normalföreställningen om att föräldrar har fast bostad genom att det är så själv-
klart att det inte nämns alls och aldrig problematiseras. Det är istället inferenser som 
läsarna får göra om texten (när pappan ombeds sköta hemmet drar vi slutsatsen att det 
finns ett samband till hans eget, och familjens, hem).  

I de fall där bostad explicitgörs och direktindexeras är det i samband med att bo-
stadsbidrag beskrivs och då presupponeras också alltid att det finns en (fast) bostad 
som man kan få bidrag för. Dock förekommer inte bostadsbidrag som en egen rubrik 
förrän i broschyren från 2007 (se exempel 5:26). I de tidigare broschyrerna har bo-
stadsbidrag bara nämnts i samband med information om beskattning, och alltså inte 
som något som är viktigt i sig självt.59 
 
Exempel 5:26 
Bostadsbidrag  
Du som har barn kan ha rätt till bostadsbidrag för barnfamiljer. Hur stort bidrag du får beror 
på hur många ni är i familjen, hur mycket pengar ni tjänar, hur mycket ni betalar för bostaden 
och hur stor bostaden är. För att du ska få bostadsbidrag ska ditt barn bo hos dig regelbundet. 
Du kan beräkna eventuellt bostadsbidrag och läsa mer om förmånen på 
www.forsakringskassan.se. (2007:15) 
 
Att ha fast bostad utesluter inte bara hemlösa, utan också till exempel föräldrar som 
vistas inom kriminalvården eller på någon annan institution. Vid ett enda tillfälle i bro-
schyrerna nämns det faktum att även föräldrar som sitter i fängelse kan omfattas av 
socialförsäkringen. I exempel 5:27 inkluderas också andra kategoriseringar som en-
samstående pappor (men bara i det fall mamman är avliden! Mammor lämnar alltså 
aldrig enligt denna normalföreställning frivilligt föräldraskapets ansvar), helt frånva-
rande pappor (vilket kan inbegripa spermadonatorer etcetera), och föräldrar som inte 
har någon avsikt att leva tillsammans. Under den sista punkten i exempel 5:27 förut-
sätts att pappan inte vill ta ut pappadagar, vilket är ett antagande som bygger på rela-
tionen mellan mamman och pappan och inte som det också skulle kunna göra – på en 
relation mellan pappan och barnet (se Bekkengen 1999 för en diskussion om det). Ex-
emplet nedan är från 2003 års broschyr och finns under ett avsnitt som handlar om att 
det är möjligt att överlåta tio dagar i samband med förlossningen till någon annan än 
pappan och adoptivföräldern.  
 

                                                 
59 Detta hör antagligen samman med att broschyrerna har blivit situationsanpassade och att samma broschyr nu 
behandlar flera socialförsäkringar (se materialbeskrivningen i kapitel 1 och 3).   
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Exempel 5:27 
Till exempel om:  
• det inte finns en pappa som har rätt till tillfällig föräldrapenning  
• pappan är ensamstående och mamman är avliden  
• föräldrarna inte har kontakt med varandra eller inte har någon avsikt att leva tillsammans. I 
en sådan situation kan pappan avstå sin rätt till pappadagar  
• pappan inte kan nyttja sin rätt till pappadagar på grund av att han har ålagts besöksförbud 
eller är intagen på institution (sjukhus, kriminalvårdsanstalt). (2003:10) 
 
Sammantaget kan alltså sägas att normalföreställningen om föräldrar är att de har 
ordnade förhållanden i det hänseendet att de har arbete, bostad och inte står utanför 
samhällets rådande normer. Dessa normalföreställningar om föräldrar kan kopplas till 
frågor om klass och ekonomi, vilket jag diskuterar vidare i avsnitt 5.4. 

5.2.5 Föräldrar har uppnått en viss ålder  
Normalföreställningen om det jag kallar ordnade förhållanden för med sig även andra 
kategoriseringar. Ordnade förhållanden i betydelsen att ha arbete och egen bostad för-
utsätter i vårt samhälle att föräldrar har uppnått en viss ålder. Det som utesluts ur 
normalförställningen är alltså till exempel tonårsföräldrar som fortfarande går i grund- 
eller gymnasieskolan och som inte har en egen bostad. Ålder blir en kategorisering som 
medför vissa normalföreställningar, främst att föräldrar är i vad man skulle kunna kal-
la arbetsför ålder. Detta märks dels genom att arbete och bostad presupponeras, men 
också genom de få gånger ålder artikuleras och explicitgörs. I exemplet från 1974 
(5:28) nedan behandlas unga föräldrar som ett undantag som direktindexeras och ex-
plicitgörs för att räknas som inkluderade.  
 
Exempel 5:28 
I samband med barns födelse utbetalas föräldrapenning till en av föräldrarna. För att ha rätt 
till föräldrapenning skall föräldern ha varit inskriven hos försäkringskassan under minst 180 
dagar i följd närmast före barnets födelse eller den beräknade dagen för förlossningen. Även 
föräldrar under 16 år har rätt till föräldrapenning. (1974:3) 
 
Liknande eller identiska exempel finns i broschyrerna från 1978, 1980 och 1986, men 
sedan tycks formuleringen ha tagits bort och ålder hos föräldrarna artikuleras inte alls. 
I ett enda annat exempel explicitgörs ålder och det är också i 1974 års broschyr där det 
förklaras att Tandvårdsförsäkringen omfattar alla från det år man fyller 17 år och att 
Yngre försäkrade får kostnadsfri tandvård genom folktandvårdens försorg (1974:2).  

I övrigt aktualiseras ålder främst i relation till barnen som förutsätts vara i en viss 
ålder (inte för gamla – då betraktas de som särskilda). Denna begränsning av barnets 
ålder är formuleringar som förekommer mer frekvent under tidsperiodens senare del. 
Åldersgränser för barnen nämns mer sällsynt i de tidigare broschyrerna.  

5.2.6 Föräldrar och barn bor i Sverige  
Normalföreställningen om föräldrar innebär någon form av svenskhet som är tätt för-
knippad med reglerna som säger att socialförsäkringen gäller alla som bor eller arbetar 
i Sverige. Det gör att föräldrarnas svenskhet är en normalföreställning som ligger på en 
konstitutivt normerande nivå. Däremot finns utrymme för att förhandla barnens 
svenskhet. Det är en kategorisering som sällan explicitgörs och när den gör det rör det 
ofta barnens medborgarskap som i exemplet från 1974 nedan. 
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Exempel 5:29 
För att få barnbidrag måste barnet vara svensk medborgare och bosatt i riket. För barn under 
16 år, som inte är svenska medborgare men bosatta i Sverige kan barnbidrag ändå utbetalas. 
Det kan gälla om de t ex fostras av någon som är bosatt och mantalsskriven i Sverige. (1974:7, 
liknande 1978) 
 
Exempel 5:30 
För barn bosatta i Sverige kan man få tre slag av föräldrapenning från försäkringskassan 
(1980:4; även 1986, 1990, 1995, 1997) 
 
Exempel 5:31 
Barnbidrag betalas ut för alla barn från och med månaden efter den då barnet föds eller efter 
den månad då rätten uppkommer, till exempel vid inflyttning till Sverige. (2007:14) 
 
Att föräldrar är svenska medborgare, eller åtminstone bor och arbetar i Sverige, verkar 
vara så självklart att det inte nämns överhuvudtaget (eftersom det är en institutionalise-
rad normalföreställning). Några undantag finns, vilka bekräftar bilden av att normal-
föreställningen är att man har sin fasta bas i Sverige. Utanför normalföreställningen 
hamnar de som inte är bosatta i Sverige men som kan omfattas av försäkringen ändå, 
de som ännu inte är svenska medborgare, asylsökande etcetera, men också de där kan-
ske den ena föräldern bor och verkar i Sverige och den andra inte gör det. Ett par åter-
kommande formuleringar ger jag exempel på nedan, vilka visar på de få undantag som 
nämns och därmed förstärker normalföreställningen av föräldrar som förbundna med 
svenskhet.  
 
Exempel 5:32 
För vissa biståndsarbetare som varit utomlands i högst tre är gäller särskilda regler. (1995:10; 
liknande 1997, 2003) 
 
Exempel 5:33 
Förlossningsvård utomlands ersätts inte av Försäkringskassan. (1974:2; liknande 1978, 1980, 
1986, 1990, 1995, 1997) 
 
I en enda av broschyrerna finns en utförligare utläggning om vem socialförsäkringen är 
till för. Det är i 2003 års broschyr, som inleds med en faktaruta. I denna faktaruta 
finns ett långt avsnitt om förhållandet mellan dem som bor i Sverige och dem som bor 
utomlands.  
 
Exempel 5:34 
Bor och arbetar du i Sverige eller utomlands  
Den som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas som regel av svensk socialförsäkring. Social-
försäkringen är uppdelad i två delar. En del som baserar sig på bosättning och en på arbete. 
Den här broschyren handlar om föräldraförsäkring som baserar sig på både bosättning och 
arbete. Den tillfälliga föräldrapenningen är arbetsbaserad. (2003:2) 
 
Även i 2007 års broschyr finns det explicitgjort vilka som omfattas av socialförsäkring-
en i relation till landsgränser.  
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Exempel 5:35 
Om socialförsäkringen  
Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäk-
ringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger ekonomiskt skydd för familjer och 
barn, för personer med funktionshinder samt vid sjukdom, arbetsskada och ålderdom. Genom 
Sveriges medlemskap i EU kan du dessutom ha rätt till socialförsäkringsförmåner i andra EU-
länder. (2007:2) 

5.2.7 Föräldrar är friska och får friska barn  
Inom normalföreställningarna om föräldrar ingår också att de förutsätts vara friska 
och välmående. Detta gäller även barnen vid födelsen, sedan finns en normaliserad av-
vikelse om att barnen kan vara sjuka. Påståendet beläggs framför allt genom att hälsa 
hos föräldrarna aldrig nämns, mer än som sällsynta undantag. Det beläggs också ge-
nom andra kategoriseringar som att föräldrar förutsätts ha arbete och bostad. Det in-
nebär alltså att man inte är sjukskriven eller sjukpensionär eller liknande, och det inne-
bär att man inte bor på någon typ av institution. Detta utesluter helt att till exempel 
föräldrar som lider av någon form av utvecklingsstörning eller annat funktionshinder 
tilltalas eller omfattas av normalföreställningen om föräldrar (se Lind 2006 för en dis-
kussion om samhällets syn på utvecklingsstörda som föräldrar över tid). Men det finns 
också en friskhet som är kopplad direkt till graviditet och förlossning, vilket innebär 
att missfall, dödfödda barn eller barn som föds sjuka bara i yttersta undantag nämns, 
och då sällan i direkta ordalag.  
 
Exempel 5:36 
Till exempel om:  
• det inte finns en pappa som har rätt till tillfällig föräldrapenning  
• pappan är ensamstående och mamman är avliden  
• föräldrarna inte har kontakt med varandra eller inte har någon avsikt att leva tillsammans. I 
en sådan situation kan pappan avstå sin rätt till pappadagar  
• pappan inte kan nyttja sin rätt till pappadagar på grund av att han har ålagts besöksförbud 
eller är intagen på institution (sjukhus, kriminalvårdsanstalt). (2003:10) 
 
Exempel 5:37 
Sjukpenning under graviditeten  
Att vara gravid är inte det samma som att vara sjuk. Men är du gravid har du självfallet rätt till 
sjukpenning om du är sjuk och sjukdomen sätter ner din förmåga att arbeta med minst en fjär-
dedel. Det gäller oberoende av hur lång tid du har kvar till beräknad förlossning. Det kan vara 
svårt att avgöra om besvären är så svåra att de kan kallas för sjukdom. Detta problem är inte 
unikt för gravida kvinnor. Om en gravid kvinna har rätt till sjukpenning under graviditeten 
avgörs alltid genom en individuell prövning. Både läkaren och Försäkringskassan ska ta hänsyn 
till förhållandena i varje enskilt fall. (2007:8) 
 
Att även barn är friska tillhör normalföreställningen, men barns sjukdom eller funk-
tionsnedsättning ligger ändå närmare normalföreställningen än vad föräldrars sjukdom 
och handikapp gör. Men även om barns sjukdom är mer närvarande finns det ofta en 
viss reservation inbyggd i formuleringarna kring barns sjukdom, vilket lämnar öppet 
för en rad inferenser. Exempel 5:38 nedan är från 1974, men återkommer också i sena-
re broschyrer.  
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Exempel 5:38 
Även om modern inte har barnet i sin vård, har hon rätt till föräldrapenning till och med 29:e 
dagen efter barnets födelse. Det kan bl a gälla om barnet vistas på sjukhus. (1974:3; liknande 
1978, 1980, 1986, 1990) 
 
Exemplet visar alltså att man inte direkt berör sjukdomen, utan skriver istället om 
sjukhusvistelsen, vilket snarast kan tolkas som ett sätt att distansera sig eftersom sjuk-
dom kan vara alltför ansiktshotande. Inte heller finns något exempel i broschyrerna på 
vad som händer om barn avlider eller är dödfödda. Inte i någon av broschyrerna finns 
missfall nämnt. Däremot förekommer det i broschyren från 1973, den sista som kom 
ut innan moderskapspenningen övergick till föräldraförsäkring (och alltså ingår i mitt 
sekundärmaterial). Exemplet nedan är därifrån och visar att missfall till och med får en 
egen rubrik. Märk väl att även sjukskrivning hos mamman artikuleras i den här bro-
schyren.  
 
Exempel 5:39 
Förmåner vid sjukdom under havandeskapet och vid missfall  
SJUKVÅRDSFÖRMÅNER  
Ersättning för läkarvård, sjukhusvård och resekostnader utgår som vid vanlig sjukdom.  
Om tandläkarvård påbörjats före ett missfall utger försäkringskassan ersättning för redan upp-
komna tandläkarkostnader.  
MODERSKAPSPENNING  
Om förskott på moderskapspenningen uttagits före ett missfall behöver inte pengarna återbeta-
las. Återstoden av moderskapspenningen kan dock inte utbetalas.  
TILLÄGGSSJUKPENNING  
Inträffar missfall utgår tilläggssjukpenning endast om Ni är sjukskriven. (1973:7) 
 
Till skillnad mot vad som gäller föräldrarna artikuleras barns sjukdomar i mycket hög-
re utsträckning. Det rör sig främst om en beskrivning av vad som gäller för att föräl-
dern ska få tillfällig föräldrapenning, men det är sällan som sjukdomen eller typen av 
sjukdom explicitgörs (mer än exempelvis en allvarlig sjukdom vid något tillfälle). Det 
är istället ofta formuleringar som rör sig i gränslandet utan att nämna sjukdom direkt, 
såsom sjukhus, läkare, behandling, där sjukdomen indirekt indexeras och det lämnas 
öppet för inferenser. Exemplen 5:40 och 5:41 nedan illustrerar detta. 
 
Exempel 5:40 
Om barn, som inte fyllt 10 år, vårdas på sjukhus kan förälder eller annan anhörig få resekost-
nadsersättning för resa med billigaste färdsätt för besök hos barnet. Man kan få ersättning för 
högst ett besök i veckan hos barnet. Försäkringskassan betalar ersättning bara för den del av 
den sammanlagda resekostnaden vid varje besök som överstiger 30 kronor. (1978:26) 
 
Exempel 5:41 
Om barnet lider av en allvarlig sjukdom kan tillfällig föräldrapenning betalas ut till båda för-
äldrarna för samma barn och samma tid. Detta gäller när föräldrarna följer med ett barn till 
läkare, deltar i behandling av barnet eller när barnet vårdas på sjukhus. (1986:13) 
 
Att det är föräldrarnas ansvar att besöka barnet och att exempelvis följa med till läkare 
är inferenser man kan göra om texten. Att barn i första hand inte drabbas av långvari-
ga sjukdomar och handikapp ingår också i normalföreställningen. Däremot finns dessa 
eventualiteter med i marginalen som undantag och är alltså inte helt uteslutna, som i 
exempel 5:42 nedan. 
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Exempel 5:42 
Långvariga sjukdomar eller handikapp  
Ersättning kan bli aktuell när det gäller barn med tidigare kända långvariga sjukdomar eller 
handikapp, som kontinuerligt eller mera tillfälligt behöver hjälp eller tillsyn i sin dagliga tillva-
ro. (1986:14) 
 
Ett annat exempel från 1974 får illustrera att barn som är svårt handikappade inte in-
går i normalföreställningen, dels för att de omfattas av en annan typ av bidrag, men 
också för att deras situation finns beskriven i en annan broschyr än den som handlar 
om föräldraförsäkringen. Exemplet nedan visar alltså att barn med handikapp i första 
hand är handikappade och behandlas i broschyren om handikapp, och i andra hand 
barn.  
 
Exempel 5:43 
Vårdbidrag  
Föräldrar som vårdar ett svårt handikappat barn kan få vårdbidrag. Mer om det finns att läsa i 
försäkringskassans broschyr Socialförsäkringen för handikappade. (1974:7)  

5.2.8 Föräldrar lever i ett ordnat samhälle  
Det finns också ett flertal föreställningar som i första hand handlar om föreställningar 
om hur vårt samhälle är beskaffat. Exempelvis visar nedanstående exempel (5:44) från 
1974 att en föreställning om barn är att de bör födas på sjukhus i Sverige och inte 
hemma eller utomlands (liknande föreställningar förekommer i senare broschyrer).  
 
Exempel 5:44 
Förlossningsvård  
Försäkringskassan betalar kostnaderna för vård på hemortssjukhus i samband med förloss-
ningen. Kostnaderna för läkarvård vid förlossning i hemmet betalas enligt samma regler som 
för läkarvård i hemmet.  
Förlossningsvård utomlands ersätts inte av försäkringskassan.  (1974:2) 
 
Det finns alltså ett flertal föreställningar om vad som är normalt om de omständigheter 
som omgärdar föräldrar. På ett flertal ställen i texterna finns det explicitgjort vad som 
framstår som normalt och då gäller det framför allt vad som framstår som normal ar-
betstid. Exemplet 5:45 nedan är från 1978 men återkommer med små variationer även 
i senare broschyrer.   
 
Exempel 5:45 
Exempel: Om man arbetar tre fjärdedelar av normal heltid och är ledig en fjärdedel av dagen, 
kan man ta ut 32 kronor i ersättning. Då räknas det som en hel ersättningsdag. Väljer man 
istället att ta ut 8 kronor i ersättning för samma tid räknas det som en fjärdedels ersättnings-
dag. (1978:18) 
 
Det förutsätts alltså att föräldrar lever i ett samhälle där ett heltidsjobb finns reglerat 
och normaliserat och att det är regler som medborgare känner till och kan förhålla sig 
till. Det gör också att det i normalföreställningen ingår att arbete kan regleras och av-
gränsas och utanför det normala hamnar då sådana arbeten som inte kan avgränsas 
och regleras (man kan tänka sig exempelvis konstnärliga yrken eller lantbrukare). Det 
presupponeras alltså att det i samhället är möjligt att göra tydliga avgränsningar mellan 
arbete och privatliv och hemarbete.  
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5.3 Kategoriseringars förändring över tid 
Ett annat sätt att undersöka normalföreställningar är att se vilka kategoriseringar som 
finns med vid vilken tidpunkt. Det är alltså en undersökning som är kopplad till tids-
aspekten på ett annat sätt än den jag presenterat hittills. Denna analys fokuserar de 
normaliserade avvikelserna, med hjälp av vilka det är möjligt att se var gränserna mel-
lan de normala normalföreställningarna och de normaliserade avvikelserna går. Jag har 
med hjälp av den tidigare analysen frilagt de normaliserade avvikelser som på något 
sätt förekommit i broschyrerna under den här tidsperioden. Jag har markerat med + 
(plus) om kategoriseringen finns med, genom direkt eller indirekt indexering (se kom-
mentar a), och med – (minus) om kategoriseringen inte finns representerad i texten. På 
detta sätt kan jag visa när kategoriseringar, som någonstans finns med, har tillkommit 
och/eller fallit bort. Eftersom det kan finnas en viss osäkerhet om vissa kategoriseringar 
har jag också försett tabellen med kommentarer, där jag har funnit det nödvändigt. 
 
Tabell 7. Kategoriseringars förekomst 1974–2007.  
Kategorisering  1974 1978 1980 1986 1990 1995 1997 2003 2007
Styvförälder  + + + + a + a + a + a + a + a 
Adoptivförälder  + + + + + + + + + 
Fosterförälder  + + + b + + + + + – 
Sjuk förälder – + + + + + + + + 
Arbetslös förälder – – – – – – – + + 
Studerande för. – – + + – – – + + 
Ung förälder + + + + – – – – – 
Homosexuell för. – – – – – – – – + 
Handikappat barn + c + c + c + c + c + c + d + d + d 
Pappor som särskilda ? e,g ? e, g + + + + + + + 
Koppling till boende – + + + + + + + f + 
Hemarbetande för. – + + + + + + + – 
Ensamstående för. + + + + + + + + + 

a) Kategoriseringen indexeras indirekt, det vill säga utan att själva ordet nämns. 
b) Realiseras som […] familjehem (tidigare fosterhem). 
c) Ordet handikapp används. 
d) Ordet funktionshindrade används. 
e) Ordet fader används. 
f) Boende explicitgörs inte med ord som bostad men indexeras som kontrast till in-

tagen på institution. 
g) Även modern förhandlas som särskild i vissa passager. 

 
Tabell 7 visar (ett urval av) de normaliserade avvikelser som har indexerats över tid – 
dess ”motsatser” kan alltså ses som den vanligaste normalföreställningen. Tabellen ger 
vid handen att det finns vissa kategoriseringar som har funnits närvarande, som nor-
maliserade avvikelser, under hela tidsperioden från 1974 till och med 2007. Det rör sig 
om styvföräldrar, adoptivföräldrar, ensamstående föräldrar och föräldrar med handi-
kappade barn.  

Den språkliga benämningen för några av dessa kategoriseringar har dock skiftat där 
exempelvis styvföräldrar benämndes som just så fram till 1980 men har därefter reali-
serats på samma sätt utan att nämna ordet. 1980 ser meningen ut så här: Person som 
är gift med och sammanbor med föräldern (styvförälder) (1980:12), och 1986 så här: 
Person som sammanbor med föräldern, om de är eller har varit gifta med varandra 
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eller om de gemensamt har eller har haft barn (1986:7). Ordet styvförälder sållas alltså 
bort någon gång i början av 1980-talet, trots att kategoriseringen finns kvar. Indexe-
ringen går alltså från direkt till indirekt. Den språkliga benämningen av handikappade 
barn förändras också, där det fram till 1995 skrivs som handikapp men sedan ändrar 
språklig realisering och från 1997 beskrivs som funktionshinder.60 Att orden har änd-
rats har antagligen att göra med en uppdatering av det allmänna språkbruket och en 
anpassning till det som har ansetts politiskt korrekt vid den tidpunkten (jfr Christie 
2000).  

Det finns också kategoriseringar som har funnits med under nästan hela perioden, 
utom i den första broschyren från 1974: föräldrars sjukdom har realiserats sedan 1978, 
liksom kopplingen till boende (vilket betyder att bostadsbidrag har explicitgjorts och 
direktindexerats). Andra kategoriseringar har fallit bort: hemarbetande förälder fanns 
med ända fram till 2003, liksom fosterföräldrar. Unga föräldrar, indirekt indexerade 
genom Även föräldrar under 16 år har rätt till föräldrapenning, föll bort 1986.  

Andra kategoriseringar har istället kommit till. Homosexuella föräldrar nämns ge-
nom realiseringen om två kvinnor blir föräldrar, första gången i 2007 års broschyr. 
Arbetslösa föräldrar tillkommer 2003, vilket visar att före dess var normalföreställ-
ningen om att föräldrar hade arbete ännu starkare än idag. Det finns också ett sam-
band mellan hemarbetande föräldrar och arbetslösa föräldrar, där den senare kategori-
seringen tillkommer när den andra faller ifrån. Fanns det tidigare en förståelse som gick 
ut på att de som inte förvärvsarbetade istället var hemarbetande?  

Varierat mest har kategoriseringen av studerande gjort, vilken tillkom på 1980-talet, 
föll bort på 1990-talet, för att återkomma igen på 2000-talet.  

Att pappor har förhandlats som särskilda har jag uppmärksammat i avsnitt 5.2.3 
och det visar sig också att det har de gjort under nästan hela perioden. Men hur mycket 
de har förhandlats som särskilda och hur det skiljer sig från hur mammorna har för-
handlats gör att det är svårt att säga när det började och slutade – det är en mer kom-
plex kategorisering än de andra. Från 1980-talet och framåt har de med säkerhet för-
handlats som särskilda, men på 1970-talet gjorde de det i mycket mindre utsträckning. 
Jag har därför försett de tidigare broschyrerna med frågetecken i den kolumnen. Det 
beror helt enkelt på hur man ser det.  

5.4 Sammanfattande diskussion  
Analysen visar att normalföreställningar om föräldrar innehåller föreställningar om 
sexualitet, etnicitet, kön, arbets- och bostadsförhållanden, ålder, biologism. Ett sam-
manfattande exempel av det kommer från 1990 års broschyr där det finns en illustra-
tion av hur föräldraförsäkringen kan fungera.61 
 
Exempel 5:46 
Exempel  
• Eva som är helt ledig från sitt arbete kan få hel föräldrapenning.  
• Karin arbetar halvtid under föräldraledigheten, precis som hon gjorde innan hon fick barn. 
Karin kan få halv föräldrapenning.  
• Per och Lisa är hemma från arbetet halva dagen var för att vårda sitt barn. Tillsammans kan 
de få hel föräldrapenning, det vill säga halv föräldrapenning var. De kan däremot inte få er-
sättning för att vårda samma barn under samma tid. (1990:10) 

                                                 
60 Även ordet pappa har bytt skepnad då det tidigare realiserats som fader, vilket skedde fram till och med 1978. 
61 Detta är det enda exemplet i broschyrerna där det förekommer personnamn. I senare broschyrer finns också 
exemplifieringar men då är personnamnen ersatta med det könsneutrala pronomenet den (1995, 1997).  
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Exempel 5:47 
Exempel  
• Anna arbetar tre fjärdedelar av normal arbetstid och vill ta ut föräldrapenning med garanti-
beloppet. Hon kan välja att ta ut helt, halvt eller fjärdedels garantibelopp. (1990:11) 
 
Exemplen 5:46 och 5:47 visar både föreställningar om kön, etnicitet, sexualitet och 
arbets- och bostadsförhållanden. För det första är fyra av fem exemplifierade personer 
kvinnor. Den enda mannen figurerar inte som en egen enhet, utan som en del av ett 
föräldrapar. Han har inte heller hela ansvaret för barn och hem utan har funktionen av 
att vara hemma en halv dag för att vårda ett sjukt barn. Inget exempel visar alltså på 
en pappa som är pappaledig och tar huvudansvaret. Hur Karin, som fortsätter arbeta 
halvtid som innan hon får barn, klarar sin försörjning eller vem som tar hand om bar-
net medan hon arbetar, framgår inte. Om det är pappan som också arbetar halvtid och 
tar hand om barnet halvtid borde det kanske framgå? Samtliga namn är även vad man 
skulle kunna kalla typiskt svenska och bland Sveriges mest vanliga vilket skapar nor-
malföreställningar om föräldrar som etniskt svenska. Samtliga fem personer har också 
arbete. Den enda gången en pappa nämns förväntas han ingå i ett heterosexuellt par-
förhållande.  

Exemplen 5:46 och 5:47 fungerar ganska väl som en sammanfattning av Försäk-
ringskassans bild av föräldrar. Sammantaget har Försäkringskassan i exemplen visat på 
en föreställning som för tankarna till ett heterosexuellt förhållande där föräldrarna är 
svenska och har arbete och där mamman tar huvudansvaret för att vara hemma med 
barnen.  
 Den normalföreställningen stämmer väl med hur det ser ut i resten av broschyrerna. 
Vad visar då dessa normalföreställningar om de här broschyrerna och den här diskur-
sen?  

Att förutsätta att föräldrar har arbete och bostad och en försörjning implicerar nå-
gonting om klassperspektivet. Det är varken en fattig klass man vänder sig till – någon 
utan arbete eller bostad eller ordnade förhållanden. Det är också svårt att se att motta-
garbilden presupponerar någon med mycket pengar, som inte är i behov av bidrag. 
Snarare sanktioneras någon typ av medelklass.  

Kopplingen till arbete är intressant eftersom det före 1974 inte fanns någon sådan 
koppling i utformandet av försäkringen – det var en av förändringarna som skedde när 
föräldraförsäkringen infördes. Moderskapspenningen byggde istället på att alla mam-
mor fick ett visst belopp, oavsett om de arbetade eller inte, medan den nuvarande för-
säkringen bygger på den så kallade inkomstbortfallsprincipen, där föräldrarna kom-
penseras för förlorad inkomst upp till ett visst tak (Försäkringskassans webbplats: Om 
socialförsäkringen). Detta kan också kopplas till normalföreställningar om föräldrars 
ålder, där arbete och bostad är viktiga komponenter för föreställningen om föräldrars 
ålder. Faktum är att föräldrars genomsnittliga ålder för att få (biologiska) barn har 
ökat väsentligt under de åren som är föremål för min undersökning. 1974 var förstfö-
derskor 24 år medan de 2007 var 29 år. Detta, menar exempelvis Bengt Westerberg, 
var en oförutsedd konsekvens av att försäkringen blev arbetsrelaterad. Följden blev att 
normalföreställningen om när det är normalt att få barn har förskjutits (Lorentzi 
2004:21f.).62  

                                                 
62 Märk väl att uppgiften om föräldrars ålder enbart gäller kvinnor som får biologiska barn, ingenting om pappor 
eller adoptivföräldrar.  
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Men normalföreställningarna innefattar också frågor om kön och sexualitet, där 
normalföreställningen om föräldrar är att de är heterosexuella och lever i ett parförhål-
lande. Det är alltså inte enbart heterosexualiteten i sig som förutsätts, utan också sam-
levnadsformen monogami. Kärnfamiljsidealen är starka och broschyrerna är starkt 
parnormativa. Det visar sig också i att ensamstående föräldrar nämns som undantag – 
det kunde ha varit tvåstående som beskrivs. 
 Att föräldraskap i första hand förhandlas som något biologiskt betingat kan tyckas 
märkligt när man ser hur många barn som idag lever i familjer där det inte finns biolo-
giska band mellan medlemmarna. Föräldraskapet skulle lika väl ha kunnat förhandlas 
som en social relation mellan dess medlemmar. Fenomenet verkar följa en allmän 
trend: inom mansforskningen i Norden har pappaforskning blivit det enskilt största 
forskningsfältet, men forskningen handlar fortfarande till allra störst delen om mäns 
biologiska föräldraskap medan styvpappors föräldraomsorger är osynliga (Larsson 
Sjöberg 2005:1). Det biologiska perspektivet är så vanligt att avvikelsen, adoptions- , 
foster- eller styvföräldrar, snarare framstår som en teoretisk möjlighet än som presup-
ponerade mottagare av texten.  

Ännu ovanligare verkar det vara att förhandla kvinnors föräldraskap som icke-
biologiskt, vilket inte minst märks genom att graviditet ingår i normalföreställningen 
om föräldraskapet i de här broschyrerna. Överhuvudtaget finns knappt normaliserade 
avvikelser om att mammor skulle kunna välja bort sina barn. Frånvarande fäder nor-
maliseras som en avvikelse medan mammor måste vara avlidna för att någon annan 
ska komma i fråga att ta hand om barnen.  

Broschyrerna kan sägas sanktionera ett slags folkhems- eller borgerliga ideal, där 
ordning och reda och ett välordnat liv eftersträvas och förutsätts. De välordnade för-
hållandena rymmer också en normalföreställning om att var och en har ett eget hem – 
inget kollektiv eller generationsboende, inga familjer som inte bor under samma tak – 
varje kärnfamilj har helt enkelt sin egen täppa.  

För ett ord som familj, som kan rymma väldigt mycket och som på intet sätt är ett 
fast och färdigt begrepp, har Försäkringskassan en snäv förståelseram, som sanktione-
ras av det omgivande samhället och diskursen, av den normativa normaliteten som 
konstitueras i det samhälle som är idag. Att en familj kan organiseras efter olika prin-
ciper – ekonomiska, känslomässiga, traditionella, funktionella – är inte öppet för dis-
kussion (Roman 1999). Det är intressant att tänka på att för bara några decennier se-
dan innefattade en normalföreställning om en familj en hemmafru och en arbetande 
man med försörjningsbörda. Att detta ter sig gammaldags i dagens samhälle vittnar om 
att de normalföreställningar i broschyrerna som vi idag tar för naturliga och sanna, 
kan betraktas som avvikande och onaturliga om bara några år.  

Analysen har också visat att det finns ett samband mellan normala normalföreställ-
ningar och att de språkligt indexeras indirekt. Det som hamnar närmast kärnan i mo-
dellen är det som i störst utsträckning enbart indexeras indirekt, i flera led, eller inte 
alls och bara blir synligt i kontrast till det som är avvikande. Det kan gälla sådant som 
att det förutsätts att föräldraskapet är biologiskt, inte genom att det explicitgörs direkt 
utan genom att exempelvis graviditet, barnets födelse är indirekta indexeringar av det 
biologiska föräldraskapet. Och att kontrasten, adoptivföräldrar, nämns explicit och 
direktindexeras. Således finns också ett samband mellan direkt indexering och den 
normaliserade avvikelsen, där avvikelsen nämns och explicitgörs (adoptivföräldrar, 
studerande etcetera). Det visar att det som tas för givet inte behöver nämnas medan det 
avvikande måste benämnas för att finnas. Det är också det som gör den normaliserade 
avvikelsen just normaliserad – den är ändå så pass giltig att den finns med i textens 
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diskursuniversum – den är inte den vanligaste men det finns ett visst mått av normalitet 
i den, annars skulle den inte ha funnits med alls.  

Jag har alltså konstaterat att det är främst i normalitetens gränsland som det blir 
möjligt att få syn på normalföreställningarna. Detta gör den här analysen på sätt och 
vis vansklig. I gränslandet finns visserligen inte de vanligaste av normalföreställningar 
men de som ändå tillåts ingå i texternas diskursuniversum. Men frågan är då vilka ka-
tegoriseringar som inte ingår i detta universum och som jag har förbisett? Vilka kate-
goriseringar kommer i framtiden att framstå som normala eller åtminstone tillåtas ingå 
i broschyrernas diskursuniversum, men som ännu inte ingår i mitt universum så att jag 
överhuvudtaget inte ser dem? Surrogatmammor, gravida pappor? Det här är en 2010 
års analys och den är i hög grad styrd av den diskurs som jag lever i just nu. De katego-
riseringar av det normala som uppfattas som självklara och oproblematiska i sin sam-
tid, kommer att tydligt framstå som sociala konstruktioner vid en historisk tillbaka-
blick (Baggens 2006:202). 

 107



108   I   Normaliserade föräldrar  ✍  lena lind palicki

 108



 Normaliserade föräldrar  ✍  lena lind palicki   I   109

6 Att fördela ansvar      

Medan jag i kapitel 4 och 5 har visat hur Försäkringskassan pekar ut, positionerar och 
normaliserar mottagare och vissa attribut hos dem, vill jag i det här kapitlet visa hur 
myndigheten positionerar och normaliserar vissa egenskaper eller attribut hos sig själv, 
i förhållande till mottagarna.  

I relationen mellan myndigheten och mottagarna har alltså myndigheten makt att 
peka ut mottagare och makt att normalisera vissa egenskaper och attribut hos motta-
garna. Men i sändarvärldens makt ingår också att fördela arbetsuppgifter, att i bro-
schyrerna visa vad myndigheten har ansvar för och vad mottagarna har ansvar för. På 
så sätt normaliseras vissa funktioner hos aktörerna. Om det handlar det här kapitlet.  

6.1 Inledning  
Syftet med kapitlet är att analysera vem som i broschyrerna tillskrivs vilket ansvar. Vil-
ka krav ställs på Försäkringskassan och vilket ansvar läggs på föräldrarna? Finns andra 
aktörer som fyller olika funktioner? Hur ser arbetsfördelningen ut? Hur konstrueras 
olika funktionsroller i Försäkringskassans broschyrer? Hur ser relationen mellan aktö-
rerna ut? Genom att kartlägga ansvarsfördelningen mellan aktörerna syftar analysen 
ytterst till att visa något om vem som bär ansvar för att föräldraförsäkringsdagarna 
fördelas jämnare mellan föräldrarna, det som myndigheten har blivit ålagd genom re-
gleringsbrevet (se kapitel 1 och 3).  

Kapitlets syfte och fokus har samband med det övergripande syftet på det sättet att 
Försäkringskassans normalföreställningar om föräldrar även innefattar föreställningar 
om vilket ansvar föräldrarna har eller bör ha, vilka funktioner i relationen mellan del-
tagarna som föräldrarna respektive Försäkringskassan har. Myndigheten väljer per-
spektiv och konstruerar inte bara normalföreställningar om mottagarna utan de kon-
struerar och positionerar också normalföreställningar om sig själva. Det kan exempel-
vis innebära att myndigheten skriver att de i första hand har ansvar för att informera 
föräldrarna, eller så skriver de att det är föräldrarnas ansvar att ta reda på den infor-
mation som de behöver. Vilket de väljer får konsekvenser för hur relationen mellan 
aktörerna konstrueras och för hur ansvaret fördelas. I det första fallet ligger ansvaret 
för informationsöverföringen hos Försäkringskassan medan det i det andra fallet ligger 
hos föräldrarna och det blir i förlängningen alltså en fråga om arbetsfördelning. 
 Jag har i analysen inspirerats av Greimas aktantmodell vilken jag beskriver under 
avsnitt 6.1 (mer om valet av just den modellen skriver jag i avsnitt 2.2.3). I avsnitt 6.2. 
tillämpar jag modellen på fyra exempel från mitt material i syfte att visa tillämpbarhe-
ten och hur jag har gått tillväga. I avsnitt 6.3 tar jag ett lite vidare grepp och breddar 
analysen från att enbart utgå från modellen till att tillföra kvantitativa analyser för att 
visa ytterligare sidor av materialet. Jag diskuterar dock resultaten utifrån modellens 
terminologi, men modellen ska enbart ses som en utgångspunkt för att diskutera och 
analysera ovan nämnda frågeställningar. I avsnitt 6.4 tar jag ett samlat grepp och dis-
kuterar analysens resultat i förhållande till syftet. 
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6.1.1 Aktantmodellen 
Språkforskaren Algirdas Julien Greimas presenterade sin modell i Sémantique structu-
rale 1966. Den bygger vidare på den ryske formalisten Vladimir Propps tankar och 
modell för ryska folksagor (Propp 1968 [1928]). Det är alltså till sitt ursprung en 
strukturalistisk litteraturvetenskaplig modell som dock har använts på olika sätt. Me-
dan Propp inte gör anspråk på att handlingsfunktionerna ska vara generaliserbara till 
andra genrer menar Greimas att dessa handlingsfunktioner finns i alla berättelser och 
att berättelse ska förstås i en vid betydelse som således kan tillämpas på alla typer av 
texter eller imaginära världar.63 Försäkringskassans broschyrer kan också ses som ett 
slags berättelser, där någon berättar för någon annan om föräldraförsäkringen. Att 
Greimas abstraherar i högre grad än Propp gör att modellen blir mer användbar och 
har därför använts inte bara av litteraturvetare utan också av exempelvis filosofer 
(Carlshamre 1995).  

Greimas menade att alla texter är uppbyggda kring sex olika handlingsfunktioner 
vilka är parvis ordnade kring tre semantiska axlar. Det rör sig om projektaxeln, kom-
munikationsaxeln och konfliktaxeln. På projektaxeln finns ett subjekt som utifrån en 
önskan eller ett begär strävar efter ett objekt. Detta objekt eller projekt kommuniceras 
genom kommunikationsaxeln där det finns en sändare och en mottagare. Sändaren är 
den som kan förmedla eller ge objektet till mottagaren, och mottagaren är alltså den 
som tar emot objektet. Mottagaren sammanfaller ofta med subjektet (men behöver inte 
göra det; det är också möjligt att begära något till någon annan än sig själv). På vägen 
mot att uppnå detta objekt kommer subjektet att stöta på hjälpare och/eller motstånd 
som finns längs konfliktaxeln. Aktanterna på konfliktaxeln menar Greimas är mindre 
viktiga men hjälparen kan alltså bistå subjektet i strävan att uppnå objektet. Motstån-
daren eller opponenten är den eller det som motarbetar projektet. Schemat över ak-
tantmodellen ser alltså ut som i figur 3. 

 
Avsändare  Objekt  Mottagare 
      ↑   
Hjälpare   Subjekt  Motstånd 

 

Figur 3. Greimas aktantmodell. 

 
Figur 3 visar de olika axlarna och hur aktantfunktionerna ordnas längs med dem. Pi-
larna illustrerar aktanternas rörelse, där exempelvis avsändaren ger objektet till motta-
garen, i den riktningen. Jag anser dock att pilarna är redundanta för min analys och jag 
väljer senare att inte redovisa dem.  

En aktant behöver inte vara detsamma som en aktör utan det kan röra sig om mer 
abstrakta fenomen och samma fenomen eller personer kan finnas på flera platser i mo-
dellen (Nilsen et al. 1998:90f.). Begreppen aktör och aktant kan dock vara nära sam-
manbundna med varandra men medan aktör är den konkreta rollinnehavaren, är ak-
tanten en funktion i texten, eller bärare av aktörens, ett kollektivs eller ett abstrakt ob-
jekts funktion i texten. Flera aktörer kan således utgöra en aktant (Carlshamre 1995).  
 Det är också viktigt att klargöra att aktantfunktionerna subjekt och objekt inte är 
desamma som satsens grammatiska subjekt eller objekt, utan att det handlar om tex-
tens innehållsliga funktion och inte den grammatiska funktionen. Det rör sig således 

                                                 
63 Men även Propps modell har tillämpats på andra material. Gunilla Almström Persson har skrivit en avhandling 
där hon tillämpar hans modell på polisprotokoll (Almström Persson 2009). 
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om en abstraktion av textens funktioner. Däremot är det naturligtvis möjligt att gram-
matiska funktioner sammanfaller med aktanternas handlingsfunktioner.  
 Modellen har använts av litteraturvetare och narratologer för att få syn på texters 
djupstruktur och har alltså funnits i en strukturalistisk tradition. Men mitt användande 
av modellen ska inte ses som att jag anammar en strukturalistisk syn eller att jag förlo-
rar den språkliga analysen ur sikte. Aktantmodellen ska snarast ses som en modell som 
tillhandahåller begrepp för att undersöka hur aktörernas funktioner struktureras i tex-
ten. Greimas försök till en aktantmodell kan tolkas som att han försöker skapa en ”ge-
nerativ grammatik” för berättelser, där en viss uppsättning aktanter alltid ska finnas 
representerade i texten. Min avsikt är inte att tillskriva broschyrerna någon generativ 
grammatik, utan att se hur olika aktörsfunktioner, härledda och förstådda i ett diskur-
sivt sammanhang, förhåller sig till varandra. Jag ifrågasätter starkt, som Greimas häv-
dar, att det alltid finns en viss uppsättning funktioner i alla berättelser och att de alltid 
kan härledas ur texternas struktur (Brügger & Vigsø 2004). Jag ser snarare på aktant-
analysen som möjlig att genomföra först när analyser av texternas kontexter är genom-
förda, då deltagarna är klarlagda och åskådliggjorda. Först då kan analysen säga något 
om relationen mellan deltagarna.  

För språkvetare får modellen alltså delvis en annan innebörd eller ett annat använd-
ningsområde. Som jag ser det hjälper modellen till att fördjupa analysen av textens ak-
törer och att klarlägga aktörernas textinterna funktioner, i alla fall om modellen an-
vänds på det sätt som jag har gjort, det vill säga på textens styckenivå. Det blir då möj-
ligt att binda samman textens innehållsliga struktur med de språkliga val som bidrar 
till att förmedla dessa. Förhoppningsvis kan analysen då bidra till att synliggöra texters 
ideologiska grundvalar.  

Modellen gör det möjligt att fastställa vem som gör vad för vem. Den hjälper också 
till att få syn på vad som görs och vilka/vem som hjälper till och vilka/vem/vad som 
motarbetar händelsen. Modellen aktualiserar frågor som: Vem är subjektet? Vad är 
objektet? Har subjektet medhjälpare? Har subjektet motstånd? Modellen kan sålunda 
hjälpa till att upptäcka aktörer, deras positioner och inbördes relationer, och på så sätt 
bidra till kunskap om textens underliggande föreställningar om kontexten. 
 Det är inte helt klart på vilken analysnivå modellen är tänkt att användas. Greimas 
själv verkar ha använt modellen på flera språkliga nivåer där en mycket övergripande 
och abstrakt nivå exemplifieras genom analysen av den marxistiska ideologin vilken ser 
ut som i figur 4 nedan (Carlshamre, hämtad 2009). 
 

Historien    Det 
klasslösa 
samhället  

 Mänskligheten  

       ↑   
Arbetarklassen   människan  Borgarklassen   

Figur 4. Aktantfunktioner i den marxistiska ideologin.  

 
Som jag ser det kan modellen operationaliseras på flera olika nivåer och det kan också 
finnas en poäng med att tillämpa den på just olika nivåer i texten. Vilken nivå man 
väljer beror naturligtvis på vad det är modellen ska användas till, vilka frågeställningar 
man utgår ifrån och vilka analysens syften är. Att tillämpa modellen på hela texter kan 
vara fruktbart vid en jämförelse mellan ett stort material med olika typer av texter, och 
att tillämpa modellen på lägre nivåer av texten kan vara fruktbart om fokus för analy-
sen är textens skiftningar och betydelseförskjutningar. Resultatet kommer då också att 
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skifta och dessa skiftningar är i sig intressanta för att kunna utreda vem som har an-
svar för vad och vem eller vad som påverkar detta (hjälpare och motstånd) och hur det 
konstrueras i texten.    

Om jag på makronivå analyserar hela Försäkringskassans broschyrer till blivande 
föräldrar-diskursen skulle resultatet kunna se ut som i figur 5.  

     
Välfärdsstaten    Föräldraledighet   Föräldern   
         ↑   
Försäkringskassan   Föräldern    Arbetsgivare/ 

Arbetsmarknad  

Figur 5. Aktantfunktioner i hela Försäkringskassans broschyrer till föräldrar-diskursen.  

 
Figur 5 visar att det är föräldrarna (subjekt) som eftersträvar föräldraledighet (objekt). 
Den som i grunden har möjlighet att ge dem ledighet är vad man närmast kan kalla 
välfärdsstaten (det rör sig ju i det närmaste om ett helt komplext samhällssystems upp-
byggnad som skapar förutsättningar för föräldrar att få föräldraledigt). Mottagarfunk-
tionen dubblerar subjektsfunktionen i det här fallet – det är föräldrarna som efterstävar 
något till sig själva. Försäkringskassan tilldelas i det här exemplet funktionen som hjäl-
pare, som administrerar och handlägger ärenden för att föräldern ska kunna få sin le-
dighet. Den som kan göra motstånd är snarast arbetsmarknaden eller arbetsgivaren. 
Det går dock att tolka aktanterna längs konfliktaxeln på olika sätt och till och med 
tvärtom – det kan vara Försäkringskassans prövning som hindrar föräldern från att få 
föräldraledighet och arbetsgivaren som hjälper och uppmuntrar föräldrarna i deras 
strävan.  

6.1.2 Ett sätt att operationalisera modellen  
Som jag ser det operationaliseras modellen bäst på lägre nivå än textnivån, i alla fall 
för mina syften. Det är där det blir möjligt att få syn på hur olika språkliga val kon-
struerar olika handlingsfunktioner och hur dessa handlingsfunktioner förhåller sig till 
varandra. Jag har alltså i analysen utgått från styckenivå i de allra flesta fall, och på 
avsnittsnivå där styckena har uppfattats som alltför korta. Jag operationaliserar model-
len så att jag ser texten i två dimensioner och genomför analysen i två steg. Ett steg är 
att abstrahera textens handlingsfunktioner, aktanterna. Dessa aktanter behöver inte 
finnas explicit i texten men har ändå en eller flera funktioner i textens förlopp – det 
handlar alltså om en abstraktion som jag gör inte bara med vägledning av texten utan 
också med min kunskap om diskursen och sammanhanget. Jag gör ett antagande om 
att i relationen mellan aktörerna, mellan sändarvärlden och mottagarna, finns det nå-
gon som ger, någon som får och att det finns ett objekt som någon vill ha. Denna kun-
skap är inte hämtad ur texternas djupstruktur eller ur ett antagande om att de finns 
inneboende hos texterna, utan det är genom analysen av den diskursiva praktiken som 
det blir möjligt att göra sådana antaganden. Man kan säga att abstraherandet av ak-
tanter innebär att aktörerna reduceras till sina funktioner (jfr Brügger & Vigsø 2004). 
Abstraherandet kan ske genom exempelvis strykning, generalisering eller rekonstruk-
tion, vilket kan jämföras med hur Hellspong & Ledin beskriver de processer som måste 
ske för att man ska kunna beskriva texters propositioner (Hellspong & Ledin 
1997:126).   
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I det andra steget analyserar jag hur aktanterna realiseras språkligt.64 På så sätt hjäl-
per modellen till att strukturera aktörernas funktioner och se hur de kopplas till en 
språkligt realiserad nivå. Det kan exempelvis handla om att jag vet att du är föräldern 
(som i exempel 6:4 nedan) trots att det inte är explicitgjort i texten. Då fungerar du 
som den språkliga realiseringen medan föräldern är den aktant som har abstraherats ur 
texten.  

Analysen syftar alltså till att koppla samman aktanterna med hur de realiseras 
språkligt. Jag gör en uppdelning mellan hur de språkliga realiseringarna sker, om de 
sker genom nominalfraser, eller genom verbfraser.65 Anledningen är att de språkliga 
realiseringarna påverkar texten på olika sätt. Att skriva att mamman och pappan har 
rätt att …, där den språkliga realiseringen av aktanten sker genom nominalfrasen gör 
att aktantfunktionen föräldrar explicitgörs och blir synlig medan en realisering genom 
exempelvis ersättningen ges den 26 varje månad, betyder att det är verbfrasen som är 
den språkliga realiseringen av aktantfunktionen. Det i sin tur innebär att aktantfunk-
tionen inte explicitgörs och enbart finns implicit i texten. Det gör att det är svårt att 
veta vem som egentligen står bakom funktionen – det kan vara Försäkringskassan som 
ger, men det kan också vara en så pass abstrakt enhet som välfärdsstaten.  

Den språkliga nivån är viktig på flera sätt, men framför allt är min metod ett försök 
att koppla samman olika diskursiva nivåer. Istället för att, som i många språkveten-
skapliga diskursanalyser, dra stora växlar på små språkliga iakttagelser, försöker jag i 
samma analys se hur flera diskursiva nivåer sammanbinds. Ibland synliggör analysen 
att det finns aktanter, exempelvis någon som är ansvarig, men som inte syns i texten. 
Då blir det genom analysen möjligt att se var dessa språkliga realiseringar uteblir, vilka 
aktantfunktioner som inte är synliga. Det skapar förståelse för vilka aktörer som syn-
liggörs och vilka som inte gör det. På så sätt tror jag mig se vilka som tillåts ingå i tex-
tens diskursuniversum och vilka som lämnas utanför.  

Nackdelen med det här tillvägagångssättet är att det ofta är öppet för diskussion 
vem/vad/vilka som innehar de olika aktantfunktionerna, vilket gör att tolkningarna 
kan skilja sig ganska mycket åt beroende på vilket val som görs. Jag är medveten om 
att många exempel är öppna för tolkningar och försöker också i så stor utsträckning 
som möjligt diskutera alternativa lösningar när jag finner det nödvändigt. Greimas ak-
tantmodell har även tidigare fått kritik för vanskligheten när forskaren ska utse de oli-
ka aktantfunktionerna. Hur det första valet görs, det på projektaxeln, får konsekvenser 
för alla övriga val (Carlshamre 1995).  

Jag illustrerar mitt tillvägagångssätt genom ett exempel från broschyren Blivande 
förälder från 2007 där jag använt modellen på styckenivå:  
 

                                                 
64 Jag beskriver analysen som om de olika stegen görs i en viss ordning, men i själva verket är analysen ett två-
vägsförhållande, där aktanternas funktioner kan utläsas med de språkliga realiseringarna som ledtrådar. Viktigt 
att påpeka är dock att kontexten är avgörande för förståelsen av aktanternas funktioner.    
65 Med nominalfras menas, i enlighet med SAG, en fras med substantiv, egennamn eller ett substantiviskt pro-
nomen som huvudord och som används för att beteckna det som man vill säga något om (en referent), vilket kan 
vara en levande varelse, ett föremål, en substans eller något abstrakt som ett tillstånd eller en egenskap (SAG 
3:14 §1). Med verbfras menas en fras med ett verb som huvudord och som kan innehålla olika bestämningar 
(objekt, egentliga subjekt, predikativ och adverbial) (SAG 3:16 §1). I samma spalt som verbfrasen placerar jag 
den nominalfras som hör till verbfrasen.  

 113



114   I   Normaliserade föräldrar  ✍  lena lind palicki

Exempel 6:1 
Din rätt till ledighet  
Har du barn som är yngre än ett och ett halvt år har du rätt att vara helt ledig från arbetet. Du 
har även rätt att vara ledig från arbetet när du tar ut föräldrapenning och tillfällig föräldrapen-
ning. Har du barn under åtta år eller barn som går i första klass i skolan, har du rätt att för-
korta den normala arbetstiden med upp till en fjärdedel. Du bör anmäla till arbetsgivaren att 
du ska vara föräldraledig senast två månader innan om inget annat har avtalats. Rätten till 
föräldraledighet beskrivs i Föräldraledighetslagen. (2007:9) 
 
Med Greimas modell skulle exemplet se ut som i figur 6 .  
 
Handlingsfunktioner enl. aktant-
modellen  

Språklig realisering  
genom nominalfras 

Språklig realisering 
genom verbfras 

Subjekt  föräldern Du  
Objekt  ledighet Ledig från arbetet  

Förkorta den normala arbets-
tiden 
Föräldraledig 
Föräldraledighet  

 

Sändare  arbetsgivaren Arbetet 
Arbetsgivaren  

 

Mottagare  föräldern Du   
Hjälpare  Föräldraledighetslagen 

Rättigheter  
Föräldraledighetslagen  
Rätten  

 
Ha rätt att 

Motstånd -    

Figur 6. Aktantfunktioner i exempel 6:1. 

 
Figur 6 visar att subjektet, den som har ett behov eller en önskan, är föräldern, vilket 
språkligt realiseras genom du. Objektet för denna önskan, föremålet för subjektets be-
gär eller strävan, är ledighet, vilket språkligt realiseras genom fraser som ledig från ar-
betet, förkorta den normala arbetstiden etcetera. Subjekt och objekt är alltså det grund-
läggande aktantparet som binds samman av en begärsrelation på projektaxeln. Det 
andra aktantparet står i ett kommunikativt förhållande till varandra, där avsändaren i 
det här exemplet är arbetsgivaren, alltså den som har makt att bestämma om projektet, 
den som ska göra projektet möjligt. Arbetsgivaren realiseras språkligt genom fraser 
som arbetet och arbetsgivaren. Som mottagare står föräldern, som är mottagare av 
kommunikationen och den som ska ta emot objektet och som här språkligt realiseras 
genom du. Det är vanligt att subjekt och mottagare är samma person eller fenomen. 
Till sin hjälp i det här exemplet har föräldern Föräldraledighetslagen medan något 
motstånd inte verkar finnas (möjligen kan uppmaningen att lämna in en anmälan tol-
kas som ett motstånd). De båda aktanterna på konfliktaxeln betraktas av Greimas som 
något mindre viktiga och deras uppgift är att bistå eller motarbeta subjektet i dess an-
strängningar (Carlshamre 1995). Intressant i den här uppställningen är att Föräldrale-
dighetslagen kan ses som en metonymi66 för Försäkringskassan, staten eller den politis-

                                                 
66 Med metonymi menar jag ett uttryck som ersatts av ett annat, nära sammanhängande eller besläktat. Exempel: 
personerna i en lokal utbyts mot lokalen själv: "hela salongen brast i skratt"; eller att Vatikanen ersätter påven 
(SAOL 2006, NE:s nätupplaga). 
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ka makten och att den sändaren alltså får en roll som hjälpare medan det är arbetsgiva-
ren som framstår som den som är ansvarig för projektets genomförande.67  

Jag disponerar analysen så att jag först exemplifierar hur jag har använt aktantmo-
dellen genom fyra exempel från de fyra olika decennierna. Jag använder modellen på 
styckenivå och visar dels styckets handlingsfunktioner, aktanterna, dels hur de realise-
ras språkligt. Syftet är att visa på modellens tillämpbarhet på mitt material. Genom den 
här analysen tycker jag mig se mönster, som jag i nästa avsnitt tar fasta på och analyse-
rar vidare. Det är också i avsnitt 6.3 som jag i större utsträckning systematiserar mate-
rialet och analysen.  

6.2 Analys av fyra exempel från fyra decennier   
I det här avsnittet tar jag upp fyra exempel från fyra olika decennier. Syftet med denna 
delanalys är dels att visa modellens tillämpbarhet på materialet, dels att visa typiska 
textexempel från de olika broschyrerna. För att göra analyserna jämförbara har jag 
valt att ta liknande avsnitt från de olika broschyrerna, det vill säga avsnitt som ämnes-
mässigt motsvarar varandra och som har identiska eller snarlika rubriker (Föräldra-
penning eller liknande). På så sätt blir också den manifesta intertextualiteten synlig, 
eftersom vissa avsnitt har traderats över tid och helt sammanfaller med varandra. Jag 
utgår från broschyren från 2007 och använder den som utgångspunkt för analysen av 
de tidigare broschyrerna. Först presenterar jag ett exempel i sin helhet, sedan en upp-
ställning av hur jag har abstraherat aktanterna och hur de realiseras språkligt. Den 
språkliga realiseringen delar jag upp i två kategorier, dels i nominalfraser, dels i verb-
fraser. Analysen gör det tydligt vilka handlingsfunktioner som realiseras på det ena 
eller andra sättet. Det är viktigt för att förstå hur de olika aktanterna realiseras språk-
ligt och för att åskådliggöra när en språklig realisering uteblir. Därefter kommenterar 
jag exemplet. När jag har presenterat samtliga fyra exempel diskuterar jag resultaten 
samlat i 6.2.2. 

6.2.1 De fyra exemplen 
Exempel 6:2 (2007) 
Föräldrapenning  
Föräldrapenningen ger föräldrar möjlighet att avstå från arbetet för att vårda barnet i samman-
lagt 480 dagar. Vid flerbarnsfödsel får ni ytterligare 180 dagar för varje barn utöver det första. 
Om ni har gemensam vårdnad har ni rätt till hälften var av det totala antalet dagar.  
Ni kan ta ut dagarna tills barnet har fyllt åtta år eller tills barnet har slutat första klass i sko-
lan. En förälder kan avstå rätten till föräldrapenning till den andra föräldern med undantag för 
60 dagar som ger ersättning motsvarande den sjukpenninggrundande inkomsten. Om du har 
ensam vårdnad har du rätt till alla dagarna. För barn födda före 2002 gäller andra regler. Kon-
takta Försäkringskassan, så får du veta vilka regler som gäller för dig och ditt barn. Du som är 
förälder kan snabbt och enkelt utföra de flesta av dina ärenden på www.forsakringskassan.se. 
Läs mer underrubriken Självbetjäning i sluet av den här broschyren. (2007:9, originalets fel-
skrivningar) 

                                                 
67 Metonymier brukar också framställas som särskilt  intressanta ur diskursanalytisk synpunkt med tanke på att 
de kan användas kamouflerande (Hellspong & Ledin 1997:142). 
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Handlingsfunktioner enl. aktantmo-
dellen  

Språklig realisering  
genom nominalfras 

Språklig realisering 
genom verbfras  

Subjekt  Föräldrar  Föräldrar 
Du som är förälder  
Ni  
En förälder   
Den andra föräldern 
Du 

 

Objekt  Ledighet  Dagar(na) Att avstå från arbetet 
Ger möjlighet  

Sändare  Välfärdsstaten  Föräldrapenningen 
Ersättning  

Ger möjlighet 
Ger ersättning  

Mottagare  Föräldrar  Föräldrar  Får 
Kan ta ut 

Hjälpare  Föräldrapenning 
Rättigheter  
Försäkringskassan  
 
 
Broschyren  

Föräldrapenningen/ersättning
Rätt till hälften var/rätten till 
föräldrapenning/rätt till alla 
dagarna 
www.forsakringskassan.se 
den här broschyren  

Ha rätt till  

Motstånd Barnets ålder  
Regelverk 

 
Regler  

 
Gäller andra regler  

Figur 7. Aktantfunktioner i exempel 6:2. 

 
Exempel 6:2 från 2007 visar att föräldrar (subjekt) önskar ledighet (objekt) till sig själv 
(mottagare). Ansvarig för att ge denna ledighet är vad jag har kallat välfärdssamhället 
(sändaren). För att få ledigheten måste föräldern uppfylla vissa villkor: det finns regler 
som gäller och barnet måste ha en viss ålder (motstånd). Till sin hjälp för att få ledighet 
har föräldern föräldrapenning som möjliggör ledigheten, rättigheter enligt lagen och 
Försäkringskassan som administrativ hjälpare. Även broschyren i sig är ett administra-
tivt verktyg för att få information som kan leda till ledighet.  
 Aktantfunktionernas språkliga realisering skiljer sig en del åt. Medan subjektet en-
bart realiseras genom explicitgjorda nominalfraser som visar upp vilka subjekt texten 
gäller, realiseras sändarfunktionen enbart genom metonymier som har med pengar att 
göra (föräldrapenningen och ersättningen) samt verbfraser (ger möjlighet och ger er-
sättning). Var i sändarvärlden dessa pengar kommer ifrån eller vem som ger dem ut-
trycks inte explicit och framstår därför som oklart. Objektet, ledigheten, realiseras inte 
heller som just ledighet utan realiseras språkligt genom fraserna att avstå från arbetet 
och dagar(na). Även verbfrasen ger möjlighet kan sägas vara en språklig realisering av 
ledighetsönskan, även om kopplingen inte är omedelbar. 
 I termer av ansvar kan sägas att det är ansvaret för att ge ledighet, sändarfunktio-
nen, som är den funktion som är mest implicit i texten. Däremot framträder subjekts-
positionen tydligt och realiseras genom beskrivande nominalfraser. Försäkringskassan 
hamnar i hjälparpositionen, vilket snarast ger dem ansvar för att hjälpa föräldrarna att 
komma åt objektet ledighet.  
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Exempel 6:3 (1995) 
Föräldrapenning när man får barn  
När ett barn föds betalas föräldrapenning ut till föräldrarna under sammanlagt 450 dagar. För 
att ha rätt till föräldrapenning ska föräldern ha varit inskriven i Försäkringskassan i minst 180 
dagar i följd närmast före den första dagen man tänker ta ut föräldrapenning. (1995:6)  
 
Handlingsfunktioner enl. ak-
tantmodellen  

Språklig realisering  
genom nominalfras 

Språklig realisering 
genom verbfras 

Subjekt  Föräldrarna  Föräldrarna 
Föräldern  
Man  

 

Objekt  Föräldrapenning  föräldrapenning  
Sändare  Försäkringskassan   Betalas ut  
Mottagare  Föräldrarna   Tänker ta ut  
Hjälpare  Barns födelse  

Rättigheter  
När ett barn föds  
 

 
Ha rätt till 

Motstånd Inskrivning i sy-
stemet  
Barns födelse  

 
 
När ett barn föds  

Ska ha varit inskriven  

Figur 8. Aktantfunktioner i exempel 6:3. 

 
I exempel 6:3 från 1995 är föräldrarna subjektet som önskar föräldrapenning (objek-
tet) till sig själva (mottagaren). Sändare i det här exemplet är Försäkringskassan och till 
sin hjälp har föräldrarna vissa rättigheter. Hjälparen såväl som motståndet kan sägas 
vara barns födelse, eftersom det är ett villkor som ska uppfyllas för att subjektet ska få 
tillgång till objektet. Ett annat motstånd eller hinder är inskrivningen hos Försäkrings-
kassan som måste uppfyllas för att subjektet ska få tillgång till objektet.  
 Subjektet realiseras språkligt genom nominalfraser (föräldrarna, föräldern och man) 
medan sändaren enbart blir synlig genom en verbfras (betalas ut) och alltså inte är syn-
lig på något annat sätt. Att föräldrarna är mottagare realiseras också genom en verb-
fras (tänker ta ut) medan hjälparfunktionen realiseras både genom nominalfras och 
verbfras.  
 Ansvarsfördelningen är något annorlunda i det här exemplet än i det från 2007. 
Trots att Försäkringskassan som sändare enbart realiseras genom en verbfras är det en 
något tydligare avsändare, vilket i sig beror på att objektet förändrats i texterna. I ex-
emplet från 2007 är det ledighet som är det primära objektet medan det i det här ex-
emplet är föräldrapenningen som är det primära objektet, alltså ett mer konkret objekt. 
Försäkringskassan kan därför sägas ha ett tydligare ekonomiskt ansvar i broschyren 
från 1995, medan objektet och sändaren är mer abstrakta i broschyren från 2007. 
 
Exempel 6:4 (1986) 
Föräldrapenning när man får barn  
I samband med barns födelse betalas föräldrapenning ut till mamman eller pappan under sam-
manlagt 360 dagar. För att ha rätt till föräldrapenning ska föräldern ha varit inskriven hos 
försäkringskassan under minst 180 dagar i följd närmast före den dag man vill ha föräldrapen-
ning. Även föräldrar som är under 16 år har rätt till föräldrapenningen.  
Pappan har, i samband med barns födelse, en särskild rätt till tio ersättningsdagar per nyfött 
barn, även om mamman samtidigt har föräldrapenning för samma barn (se avsnittet om tillfäl-
lig föräldrapenning sid 12). (1986:6) 
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Handlingsfunktioner enl. ak-
tantmodellen  

Språklig realisering  
genom nominalfras 

Språklig realisering 
genom verbfras 

Subjekt  Föräldrar  Mamman eller pappan 
Föräldern  
Man 
Föräldrar som är under 16 år 
Pappan  
Mamman  

Vill ha föräldrapenning  

Objekt  Föräldrapenning  Föräldrapenning(en) 
Ersättningsdagar  

 

Sändare  Försäkringskassan   Betalas ut  
Mottagare  Föräldrar  Vill ha föräldrapenning 
Hjälpare  Barns födelse   

Rättigheter  
I samband med barns födelse  
En särskild rätt  

 
Ha rätt till 

Motstånd Inskrivning i sy-
stemet  

 Ska ha varit inskriven 

Figur 9. Aktantfunktioner i exempel 6:3. 

 
Exempel 6:3 visar att föräldrar även här är subjekt och mottagare medan Försäkrings-
kassan är sändare. Objektet är liksom i 1995 års broschyr föräldrapenning. Subjektet 
har hjälp i form av rättigheter och motstånd i form av regler om inskrivning i systemet.  
 Språkligt realiseras subjektet på många olika sätt (genom mamman eller pappan, 
föräldern, man, föräldrar som är under 16 år, pappan, mamman) och både mammor 
och pappor explicitgörs. Till skillnad från de andra exemplen realiseras subjektet också 
genom en verbfras (vill ha föräldrapenning). Sändaren realiseras enbart genom en verb-
fras (betalas ut). Även mottagarna i det här exemplet realiseras enbart genom en verb-
fras (som både kan knytas till subjektet och mottagaren). Liksom i de andra broschy-
rerna kan barnets födelse sägas vara ett hinder såväl som ett motstånd, i och med att 
det är en förutsättning för att uppnå objektet. Även inskrivningen i systemet kan funge-
ra på motsvarande sätt. 
 
Exempel 6:5 (1974) 
Föräldrapenning när man får barn  
Föräldrapenning, som kan utbetalas till antingen modern eller fadern, ersätter den tidigare mo-
derskapspenningen och tilläggssjukpenningen vid barnsbörd.  
I samband med barns födelse utbetalas föräldrapenning till en av föräldrarna. För att ha rätt 
till föräldrapenning skall föräldern ha varit inskriven hos försäkringskassan under minst 180 
dagar i följd närmast före barnets födelse eller den beräknade dagen för förlossningen. Även 
föräldrar under 16 år har rätt till föräldrapenning. (1974:3) 
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Handlingsfunktioner enl. aktant-
modellen  

Språklig realisering  
genom nominalfras 

Språklig realisering 
genom verbfras 

Subjekt  Föräldrar  man 
modern eller fadern 
en av föräldrarna 
föräldern 
föräldrar under 16 år 

 

Objekt  Föräldrapenning  Föräldrapenning  
Sändare  Försäkringskassan   Utbetalas 
Mottagare  Föräldrar  Till en av föräldrarna   
Hjälpare  Rättigheter  

barns födelse 
Rätt till föräldrapenning 
Barnets födelse eller den be-
räknade dagen för förloss-
ningen  

 

Motstånd Skyldigheter  
barns födelse 
  

 
Barnets födelse eller den be-
räknade dagen för förloss-
ningen 

Skall ha varit inskriven 

Figur 10. Aktantfunktioner i exempel 6:5. 

 
I exempel 6:5 är det tydligt att det är föräldrarna som är mottagare och subjekt och att 
det är föräldrapenning som är objektet. Subjektet exemplifieras på många olika sätt 
språkligt: som man, modern eller fadern, en av föräldrarna, föräldern, föräldrar under 
16 år och det blir påtagligt att man har tänkt sig olika typer av föräldrar. Sändaren är 
alls inte lika tydligt realiserad men finns närvarande i verbfrasernas passiverade former: 
utbetalas, men också i formuleringen skall föräldern ha varit inskriven hos försäkrings-
kassan där den starka modaliteten hjälper till att upprätthålla bilden av Försäkrings-
kassan som sändare med makt att sätta villkor för hur subjektet ska komma över ob-
jektet. Hjälpare och motstånd i exemplet är inte självklara men rätten till ledighet och 
inskrivningen hos Försäkringskassan kan tolkas både som hjälpare och motstånd efter-
som det är villkor som måste uppfyllas för att subjektet ska uppnå sitt mål. Även barns 
födelse kan sägas vara ett villkor som måste uppfyllas för att subjektet ska få objektet.  

6.2.2 Sammanfattning av de fyra exemplen 
Broschyrerna från de olika decennierna uppvisar många likheter men också en del 
olikheter. I samtliga broschyrer är det tydligt att det är föräldrar som är subjekt och 
mottagare – det är föräldern som begär eller önskar något åt sig själv (huruvida det är 
individualiserade föräldrar eller en kollektiv enhet återkommer jag till). Däremot skiljer 
det sig åt vad det är föräldrarna begär, objektet, vilket också påverkar de andra aktant-
funktionerna. I broschyren från 2007 är det närmast ledighet som står som objekt, me-
dan det i de tidigare broschyrerna är föräldrapenning som är det önskade objektet. Det 
gör också att sändaren – den som har makt att ge objektet – skiljer sig åt, då det i den 
senaste broschyren snarast är välfärdsstaten eller samhället som är sändare till något så 
pass abstrakt som ledighet, medan det i de äldre broschyrerna på ett mer handfast sätt 
är Försäkringskassan som betalar ut pengar till subjektet. Visserligen går det att argu-
mentera för att Försäkringskassan också är en del av välfärdssamhället, men skillnaden 
i perspektiv kvarstår ändå mellan broschyrerna. Det intressanta med broschyren från 
2007 är att Försäkringskassan istället får en annan funktion, nämligen som hjälpare, 
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medan myndigheten inte har en sådan funktion i de äldre broschyrerna (detta, vilken 
funktion aktören Försäkringskassan har och har haft i texterna, kommer jag att disku-
tera vidare i nästa avsnitt). Eventuellt kan man se det som att funktionerna byter plats, 
det vill säga att i den senaste broschyren är Försäkringskassan hjälpare och välfärds-
samhället sändare, medan man i de äldre broschyrerna kan tolka det som att det är 
tvärtom. Det har alltså skett en förskjutning i vilka funktioner de olika aktörerna har i 
texten. 
 Aktantfunktionerna hjälpare och motstånd är svåra att kategorisera och de går ofta 
in i varandra. Det beror på att både hjälpen och motståndet många gånger formuleras 
som villkor, ett hinder som ska övervinnas för att subjektet ska få sitt objekt. Om sub-
jektet klarar hindret blir det en hjälp för att nå målet medan om subjektet inte klarar 
hindret blir det istället ett motstånd som hindrar subjektet från att nå sitt mål. Ett ty-
piskt exempel är rättigheter, som jag i första hand ser som hjälpare men som i sin mot-
sats innebär skyldigheter och därmed kan få funktionen av motstånd. På samma sätt 
kan man tolka barns födelse, som är en förutsättning för att föräldrapenning och le-
dighet ska kunna ges, och som därmed kan ha funktionen av både motstånd och hjäl-
pare. En hjälpare som finns synlig i den senaste broschyren men inte i de äldre är bro-
schyren, som explicitgörs och framstår som hjälpare.  

Även de språkliga realiseringarna skiljer sig åt. Generellt kan sägas att i de tidigare 
broschyrerna ligger de språkliga realiseringarna närmare aktantfunktionerna, det vill 
säga att mottagarna realiseras som just föräldrar och inte som exempelvis du. I den 
senaste broschyren finns en mer komplex språklig realisering, vilket skapar oklara rela-
tioner mellan aktörerna och ansvarsfördelningen dem emellan.  

I samtliga fall är det svårt att abstrahera just aktanten sändare. Det kan bero på att 
sändarens språkliga realisering i många fall ligger så långt från aktören, att det är svårt 
att veta vilken aktör som ska kopplas samman med aktantfunktionen. Framför allt an-
vänds i de nyare broschyrerna metonymier, och i de äldre passiverade verb, som språk-
liga realiseringar av sändarvärlden. I nästa avsnitt fokuserar jag detta närmare och dis-
kuterar den språkliga realiseringen av aktantrollen. Desto oklarare aktantfunktionerna 
framstår desto intressantare är det att undersöka dem, därför att ju mer aktantfunktio-
nerna måste abstraheras desto otydligare framstår aktantens funktion.  

6.3. Vidare analys med avstamp i aktantmodellen 
Jag utgår i detta avsnitt från aktantmodellens semantiska axlar och diskuterar vidare 
vilka språkliga realiseringar som kan kopplas till aktanternas handlingsfunktioner. Jag 
tar alltså avstamp i analysen av aktanterna men tar ett större grepp och tar fasta på de 
mönster som visat sig i analysen. Jag kopplar också samman analysen av aktantfunk-
tionerna med mer kvantitativa undersökningar av materialet där jag sökt på ord som 
kan kopplas samman med ansvarsfördelningen. Syftet är att nyansera och diskutera de 
mönster som jag kunnat se genom aktantanalysen. Aktantmodellen ska alltså i det här 
avsnittet ses som en utgångspunkt och ett avstamp för vidare analyser av materialet.  
 Jag utgår i den här delen från hela materialet och lyfter fram det som är det mest 
typiska för de olika aktantfunktionerna men också för de olika broschyrerna. Jag för-
söker dels se till det mest typiska för respektive aktantfunktion, dels till undantagen.  
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6.3.1 På projektaxeln    
Projektaxeln är den mest elementära axeln enligt Greimas och på den finns den som 
strävar efter något eller vill ha något, subjektet, och det som subjektet begär: objektet.  

6.3.1.1 Subjektet  
I typfallet i samtliga broschyrer är det föräldrarna som har funktionen av subjekt, och 
alltså de som önskar eller strävar efter något. Subjektet är den aktantfunktion som har 
varit mest statisk över tid och alltså inte har förändrats i särskilt stor utsträckning. 
Några förändringar har dock skett vad gäller den språkliga realiseringen, dels har for-
men för ordet föräldrar förändrats till viss del, dels har andra ord ersatt ordet föräldrar 
i allt större utsträckning (exempelvis pronomen såsom man eller du). Så även om ak-
tanten är densamma, kan den språkliga realiseringen skilja sig åt.   
 Realiseringen av föräldrar har, som jag visat i kapitel 4, förskjutits från omtal till 
tilltal. Det är alltså i mycket högre omfattning ett enskilt du som fungerar som subjekt i 
de senare texterna medan subjektet i de äldre broschyrerna omtalas genom pronomenet 
man eller andra omtalande nominalfraser såsom föräldrar. Det innebär också att sub-
jektet i många fall individualiserats och att det i de nyare broschyrerna är en enskild 
förälder som agerar subjekt medan det i de tidigare broschyrerna är ett kollektiv som 
fyller aktantfunktionen subjekt.  

Vid en sökning av plurala former av föräldrar gentemot singulara är det dock svårt 
att se något tydligt mönster.  

 

Tabell 8. Kollektiva och individuella former av föräld*68. Andel per 1.000 ord (absolut tal i 
parentes). 

Kollektiv    Individer Broschyr från år  
Föräldrarna  Föräldrar Totalt Föräldern Förälder  Totalt 

1974 9 (8) 4,4 (4) 3,2 (12) 3,3 (3) 3,3 (3) 6,6 (6)
1978 6 (17) 2,5 (7) 8,4 (24) 4,2 (12) 4,6 (13) 8,8 (25)
1980 4,1 (19) 1,7 (8) 5,9 (27) 2,4 (11) 2,6 (12) 5,0 (23)
1986 3,1 (12) 1,8 (7) 4,9 (19) 4,4 (17) 4,6 (18) 9,0 (35)
1990 3,4 (14) 1,9 (8) 5,3 (22) 2,2 (9) 3,6 (15) 5,8 (24)
1995 4,3 (21) 2 (10) 6,3 (31) 2,8 (14) 3,6 (18) 6,5 (32)
1997 4,5 (22) 1,9 (9) 6,4 (31) 2,7 (13) 3,5 (17) 6,2 (30)
2003 4,6 (27) 2,6 (15) 7,1 (42) 3,9 (23) 3,7 (22) 7,7 (45)
2007 0,9 (4) 2,4 (11) 3,3 (15) 1,3 (6) 4,2 (19) 5,6 (25)

 
Tabell 8 visar att det i de allra flesta broschyrerna finns en jämn fördelning mellan plu-
rala och singulara former av föräldrar. Undantagen finns i broschyrerna från 1974 och 
från 2007 där det individuella omtalet är omkring dubbelt så vanligt som det kollektiva 
omtalet, medan det i de övriga broschyrerna fördelas jämnt.  

I den senaste broschyren från 2007 går det att se samband med den stora andelen 
du-tilltal där du som är förälder är en vanlig formulering (se kapitel 4). Det är också 
lätt att hitta andra konstruktioner där en förälder sätts i relation till den andra föräl-
dern, vilket alltså bidrar till en parnormativ broschyr. Det finns alltså en förälder som 
fyller funktionen av subjekt men ofta är en annan förälder närvarande (jfr med direkt 

                                                 
68 Jag har sökt på formen föräld* och sedan sorterat beläggen efter de med plural respektive singular ändelse. 
Även beläggen med genitivändelse är medräknade.  
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och indirekt deixis i kapitel 4). Föräldrarna förutsätts i de flesta fall vara just två. Kon-
struktioner som du och barnets andra förälder (2007:8), du och den andra föräldern 
(2007:8), en förälder kan avstå rätten […] till den andra föräldern (2007:9) är vanliga. 
Att broschyren är individualiserad förstärks också av att den inleds med en individuali-
serad rubrik, Att bli förälder, som följs av ett individuellt du-tilltal som dessutom 
kopplas till mamman i frasen Om du som mamma är gift [---] (2007:5). Det är alltså en 
broschyr med ett individualiserat tilltal, något som också analysen av tilltalet visat (se 
kapitel 4).  

Broschyren från 1974 är svårare att förklara. Den innehåller dock ett specifikt drag 
som innebär att parnormativiteten upprätthålls med en iver som inte finns i de andra 
broschyrerna. Där finns alltså en likhet med den senaste broschyren från 2007, även 
om de språkliga realiseringarna skiljer sig åt. I broschyren från 1974 realiseras par-
normativiteten genom konstruktioner som Enligt lag har en förälder rätt att vara ledig 
från sitt arbete de dagar som han eller hon har rätt till föräldrapenning. Med bibehållet 
anställningsskydd enligt lagen får vardera föräldern dock ta ut ledigheten i högst två 
sammanhängande perioder (1974:5) där både konstruktioner som han eller hon och 
vardera föräldern bidrar till parnormativiteten. Men parnormativiteten upprätthålls 
också i konstruktioner där föräldrar skrivs i plural men där det finns andra konstruk-
tioner som istället signalerar att det är en av föräldrarna som omfattas. Exempelvis 
finns konstruktioner som den av föräldrarna som vårdar barnet (1974:3).  

Men det är inte enbart genom omtalet av förälder/föräldrar som aktantfunktionen 
subjekt realiseras språkligt. Att subjektet realiseras genom du-tilltal eller genom det 
generiska pronomenet man har jag redan varit inne på. I exempel 6:5 i avsnitt 6.2 ovan 
kan man se exempel på andra realiseringar genom omtal: man, modern eller fadern, en 
av föräldrarna, föräldrar under 16 år. Hur denna förändring skett över tid har jag del-
vis berört i kapitel 4.  

Finns det då undantag eller är det alltid föräldrar som är i subjektsfunktion? Några 
undantag går att finna. Det rör sig framför allt om barn, Försäkringskassan och arbets-
givare och jag ska i det följande belysa hur det kan se ut. 
 
Med barn i subjektsfunktion   
I några få fall är det barn som är i aktantfunktionen subjekt. Följande exempel åter-
finns i flera broschyrer.  
 
Exempel 6:6 
För att få barnbidrag måste barnet vara svensk medborgare och bosatt i riket. För barn under 
16 år, som inte är svenska medborgare men bosatta i Sverige kan barnbidrag ändå utbetalas. 
Det kan gälla om de t ex fostras av någon som är bosatt och mantalsskriven i Sverige. (1974:7, 
liknande 1978:30). 
 
Exempel 6:7 
Akut insjuknande  
Barn som i vanliga fall klarar sig själva kan när de drabbas av en allvarlig sjukdom eller ett 
handikapp behöva föräldrarnas stöd, hjälp och omsorg under en begränsad tidsperiod eller vid 
ett läkarbesök. Tillfällig föräldrapenning kan då bli aktuell om det är fråga om en skada eller 
sjukdom av den karaktären att barnet inte bör vistas ensamt hemma. (1986:15) 
 
Exempel 6:6 visar att det inte är entydigt huruvida det är barnen som vill ha något, det 
vill säga innehar aktantfunktionen subjekt, men jag menar att det går att tolka det så. I 
det första exemplet från 1974 går det som jag ser det att göra två olika tolkningar: an-
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tingen kan det vara föräldrar som är subjekt eftersom det är de som får barnbidraget 
utbetalt till sig, eller så kan det vara barnet som är subjekt eftersom det är den som 
begär barnbidraget (vilket då främst skulle gälla äldre barn). I det andra exemplet från 
1986 är det tydligare att barnet innehar subjektsfunktionen: det är barnet som kan be-
höva föräldrarnas stöd, hjälp och omsorg och det är föräldrarna som är sändare – som 
kan ge barnen det de behöver. Den tillfälliga föräldrapenningen, en metonymisering av 
Försäkringskassan eller välfärdssamhället, är snarast hjälpare i exemplet.  
 
Med arbetsgivare i subjektsfunktion  
Även arbetsgivaren är en återkommande aktant i subjektsfunktionen (alltid i singular – 
normalföreställningen innebär alltså att man inte har flera arbetsgivare), om än ovan-
lig. Det rör sig uteslutande om att arbetsgivaren vill ha en anmälan eller information 
från föräldern som då får funktionen som sändare. Identiska eller snarlika formule-
ringar återkommer i flera olika broschyrer.  
 
Exempel 6:8 
Anmäl till arbetsgivaren  
Till arbetsgivaren skall man anmäla ledigheten minst två månader i förväg. Man skall också 
tala om hur länge man tänker vara ledig. Anmälan skall helst vara skriftlig. (1980:10, liknande 
1980:20, 1980:24, 1997:28) 
 
Exemplet visar alltså att arbetsgivaren är den som vill ha en anmälan om ledighet, vil-
ket ger föräldern funktionen av sändare, realiserat genom ett generiskt man.  
 
Med Försäkringskassan i subjektsfunktion 
Det finns ett återkommande typexempel på när Försäkringskassan innehar subjekts-
funktionen och det är när de begär intyg (som då är objekt). Exemplet återkommer i 
flertalet broschyrer i identiska eller snarlika versioner och sändaren kan antingen tolkas 
som läkare eller sjuksköterska, vilka är de som kan utfärda intyg, eller föräldrar, som 
är de som ska se till att intyget blir ordnat.  
 
Exempel 6:9 
Intyg  
Om barnet är sjukt eller smittat längre tid än sju dagar ska sjukdomen eller smittan styrkas 
med intyg från läkare eller sjuksköterska från och med den åttonde dagen. Som första dag räk-
nas den första ersättningsdagen i vårdperioden. Även dagar då man inte får ersättning räknas 
in i de sju intygsfria dagarna. Beräkningen av dessa dagar påverkas inte av att föräldrarna ex-
empelvis avlöser varandra i vården av barnet.  
Om den ordinarie vårdaren är sjuk ska det styrkas med intyg från läkare (1986:13f., liknande 
exempel i 1995:20, 1980:22, 1990:15, 1997:20, 2003:18-19). 
 
Det finns också några exempel där Försäkringskassan är subjekt och istället vill ha ob-
jektet anmälan som i exempel 6:10 och 6:12 eller meddelande som i exempel 6:11. 
 
Exempel 6:10 
Om man ändrar adress  
Om man tillfälligt eller stadigvarande ändrar vistelseort under den tid man får föräldrapenning 
måste man anmäla detta till försäkringskassan. (1980:25) 
 

 123



124   I   Normaliserade föräldrar  ✍  lena lind palicki

Exempel 6:11 
Om man ändrar inkomst  
Ändras inkomsten under föräldraledigheten bör man snarast och senast inom 14 dagar medde-
la det till försäkringskassan. Föräldrapenningens storlek är i regel beroende på hur stor den 
sjukpenninggrundande inkomsten är. Den sjukpenninggrundande inkomsten är lika stor som 
den inkomst av förvärvsarbete man räknar med att ha under de närmaste 12 månaderna.  
Ändring av sjukpenninggrundande inkomst sker först 30 dagar efter att kassan fått besked om 
inkomständringen. (1980:25)  
 
Exempel 6:12 
Observera att du ska anmäla till Försäkringskassan om du bosätter dig i Sverige utan att vara 
folkbokförd. Du ska även anmäla om du tänker sluta arbeta i Sverige och/eller bosätta dig i ett 
annat land eftersom detta kan påverka din rätt i föräldraförsäkring. (2003:2) 
 
Men det är inte självklart att Försäkringskassan får funktionen av subjekt bara för att 
det rör sig om att någon ska anmäla någonting till Försäkringskassan. I följande exem-
pel (6:13) från 1980 är det till exempel diskutabelt huruvida det är försäkringskassan 
och blankett som finns på projektaxeln eller om det är föräldrar och föräldrapenning. I 
det senare fallet hamnar försäkringskassan och blanketten på konfliktaxeln.  
 
Exempel 6:13 
Anmäl till försäkringskassan  
På försäkringskassan finns blanketten ”Försäkran för föräldrapenning”. För att få föräldra-
penning skall man fylla i blanketten och skicka eller lämna den till försäkringskassan tillsam-
mans med ett moderskapsintyg. (1980:9) 
 
Försäkringskassan återfinns alltså sällan i funktionen av subjekt i aktantmodellen, den 
som vill ha eller begär någonting i texterna.  
 
Andra aktanter i subjektsposition 
Ett fåtal exempel förekommer med andra aktanter i subjektsfunktionen än de ovan 
nämnda. I exempel 6:14 nedan (från 1997) är det landstinget som agerar subjekt me-
dan vårdavgift (eller pengar) är objekt och föräldrar sändare. Försäkringskassan kan 
snarast ses som hinder på konfliktaxeln. Det här är det enda exemplet där sjukvår-
den/välfärdssamhället explicit kräver något av föräldrarna och inte tvärtom. 
 
Exempel 6:14 
Sjukhusvård  
När du ligger på sjukhus, till exempel vid förlossning, får du själv betala en vårdavgift till 
landstinget. Vid förlossning i hemmet gäller samma regler och kostnader som för läkarvård på 
grund av sjukdom. Förlossningsvård utomlands ersätts inte av Försäkringskassan. (1997:25) 
 
I exempel 6:15 från 1974 kan det visserligen vara föräldrar som är subjekt men exemp-
let öppnar upp för en tolkning att det även ryms fler i det deiktiska rummet, det vill 
säga yngre försäkrade. Det gäller alltså även yngre försäkrade som inte nödvändigtvis 
är föräldrar.  
 
Exempel 6:15 
Tandvård  
I och med att den allmänna tandvårdsförsäkringen har genomförts finns inte längre några spe-
ciella regler för s k mödratandvård. Tandvårdsförsäkringen omfattar alla från det år man fyller 
17 år. Yngre försäkrade får kostnadsfri tandvård genom folktandvårdens försorg. (1974:2) 

 124



 Normaliserade föräldrar  ✍  lena lind palicki   I   125

6.3.1.2 Objektet 
Typfallet av objekt, alltså det som subjektet vill ha, önskar eller begär, kan i huvudsak 
delas in i två semantiska fält: ’pengar’ och ’ledighet’. Mer marginellt kan också ’råd’ 
eller ’information’ ha funktionen av objekt. I de få fall när någon annan än föräldrarna 
är i subjektsposition kan också objektet skifta (se ovanstående avsnitt om subjekt).  
 
Pengar i objektsfunktion  
Pengar är inte ett ord som förekommer i särskilt stor utsträckning i sig självt. Samman-
lagt förekommer ordet tolv gånger i hela materialet och i huvudsak i samband med att 
pengar ska betalas ut, alltså i en mycket handfast betydelse, där dagar och rättigheter 
får en konkret och vardaglig sida och omvandlas till det som det handlar om – faktiska 
pengar. Ordet pengar förekommer enbart i broschyrerna från 2003 och 2007 och med 
ett enda belägg från 1990.  
 
Exempel 6:16 
Om utbetalningsdagen är en lördag får du pengarna på fredagen. Om utbetalningsdagen är en 
söndag får du pengarna på måndagen. Ersättningen betalas huvudsakligen ut till ditt bankkon-
to eller postgirokonto. (2003:11 och 21) 
 
Exempel 6:17 
Vad händer om du får för hög ersättning? 
Om du får en ersättning som du inte har rätt till, blir du normalt skyldig att betala tillbaka 
pengarna. Det gäller även om det inte är ditt fel att du fått ersättningen. (2007:23) 
 
Exempel 6:18 
Utbetalning  
Du kan få föräldrapenningen högst en gång var l4:e dag. Den betalas ut i efterskott. Pengarna 
kan sättas in på banklöne- eller annat motbokslöst konto. Om du inte har konto får du en 
postanvisning. (1990:11).  
 
Istället metonymiseras pengar i texterna i mycket hög grad. Främst rör det sig om be-
grepp som ersättning, föräldrapenning, föräldraförsäkring, men också mer specifika 
begrepp som semesterlön, vårdbidrag, barnbidrag, bostadsbidrag, resekostnadsersätt-
ning. Speciellt ersättning och föräldrapenning är de begrepp som oftast återfinns i ob-
jektsfunktionen. Det som utmärker aktantrollerna när pengar är objekt är att sändaren 
förblir oklar eller abstrakt, vilket jag återkommer till i avsnittet om sändaren. 
 
Ledighet i objektsfunktion  
Det andra semantiska fält som oftast påträffas i objektsfunktion är ’ledighet’. I typfallet 
realiseras det språkligt dels genom fraser som avstå från arbetet (exempelvis 2007:9), 
dels genom olika former av ’dagar’. Det som föräldrarna vill ha är alltså dagar, ersätt-
ningsdagar, föräldradagar, pappadagar. Det som skiljer de här konstruktionerna från 
när pengar är objekt är att det oftare är arbetsgivaren, som hamnar i sändarfunktionen 
medan objektsfunktionen pengar ofta har Försäkringskassan eller välfärdssamhället 
som sändare. Det som utmärker ’ledighet’ i objektsfunktion är också att det ofta finns 
en hjälpare i form av rättigheter/lagen etcetera vilket gör att det kan förstås som att 
staten/välfärdssamhället i de här fallen får funktionen av hjälpare. Se exempel 6:2 ovan 
under avsnitt 6.2. 
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Andra aktanter i objektsfunktion 
Det finns få undantag från typfallet med ’pengar’ eller ’ledighet’ i aktantfunktionen 
objekt. Några exempel sticker dock ut från de andra. Nedanstående exempel visar ex-
empelvis att legitimation kan fungera som objekt i ett stycke där föräldern är subjekt.  
 
Exempel 6:19 
Hembesök  
Försäkringskassan kan göra hembesök för att utreda din rätt till ersättning. Begär alltid legiti-
mation! (2003:26) 
 
Andra exempel är när ’information’ är objekt. I dessa fall är också föräldrar subjekt 
och mottagare och sändaren explicitgörs på ett mycket tydligare sätt än när pengar 
eller ledighet fungerar som objekt. Ofta är det Försäkringskassan som alltså tar tydligt 
ansvar för att informera och ge råd om föräldraförsäkringen, som i exempel 6:20 från 
1990 nedan, men ansvaret för att ge information kan också läggas någon annanstans 
som i exempel 6:20 från 1980 nedan. 
 
Exempel 6:20 
Denna broschyr ger översiktlig information och ska inte betraktas som lagtext i ämnet. För 
utförlig information kontakta oss på försäkringskassan. (1990:22, baksida).  
 
Exempel 6:21 
Det villkoret gäller inte för mammans ledighet sex veckor före och sex veckor efter förlossning-
en. Mer information om rätten till ledighet kan du få av din arbetsgivare eller fackförening. 
(1980:7) 
 
Uppgiften att informera har explicitgjorts i olika stor grad genom åren men en tydlig 
uppmaning har funnits i samtliga broschyrer: 
 
Exempel 6:22 
Vänd dig gärna till Försäkringskassan om du vill veta mer! (exempelvis 1978:4, återkomman-
de) 
 
Det är också i exempel 6:22 ovan som du-tilltalet visat sig komma in tidigast. I de bro-
schyrer som inte har några andra du-tilltal finns det här exemplet som det enda med 
personligt tilltal. 

6.3.2 På kommunikationsaxeln  
På kommunikationsaxeln finns alltså sändaren, den som har mandat att ge det som 
subjektet begär eller vill ha, och mottagaren, den som ska ta emot objektet.  

6.3.2.1 Sändaren  
Typfallet av aktantfunktionen sändare är svår att fastställa och det är kanske just en 
oklar sändare som utgör typfallet. Det rör sig snarare om en hel sändarvärld som på 
olika sätt realiseras i texten och det är vad som utmärker sändarfunktionen. Ibland 
realiseras inte sändarfunktionen med annat än genom en verbfras men sändarvärlden 
kan också realiseras språkligt på ett explicit sätt genom att nämnas vid namn. Att sän-
darvärlden i typfallet förblir oklar säger något om texten och också om ansvarsfördel-
ningen. För vem bär egentligen ansvaret när den som ska ge, sändaren, inte syns? Vem 
är det då som ger? Vem har makt att ge? Jag börjar med att redogöra för de exempel 
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när sändaren faktiskt explicitgörs och förses med namn, för att sedan gå över till de 
exempel när sändaren realiseras på andra sätt. Jag avslutar med exempel som skiljer sig 
markant från typfallen.  
 
När sändaren realiseras som Försäkringskassan  
Försäkringskassan är den aktör som man med kunskap om kontexten kan anta fylla 
funktionen av sändare i aktantmodellen. Men Försäkringskassan är inte, till skillnad 
från föräldrarna i subjekts- och mottagarfunktionen, särskilt synlig på ett explicit sätt. 
Jag ska börja med en uppställning över hur Försäkringskassan har varit synlig med sitt 
namn i broschyrerna över tid, vilken visar att någon större förändring av närvaron av 
ett språkligt realiserat Försäkringskassan inte har skett.69 
 

Tabell 9. Andel av namnet Försäkringskassan per 1.000 ord (absolut tal i parentes). 

Broschyr från år Försäkringskassan (per 1.000 ord)
1974 9,9   (9)
1978 10,2 (29)
1980 10,2 (47)
1986 8,2 (32)
1990 8,2 (34)
1995 6,7 (33)
1997 6,8 (33)
2003 6,8 (40)
2007 9,0 (41)

 
Tabell 9 visar att namnet Försäkringskassans närvaro inte har förändrats i någon större 
utsträckning, även om myndighetens synlighet minskar något från mitten av 1980-talet 
och framåt. Synligheten var som störst i den första broschyren från 1974 och ökar nå-
got igen i den senaste broschyren. Värt att notera är att någon gång i början av 2000-
talet övergick Försäkringskassan från att konsekvent skriva sitt namn med gemen initi-
albokstav till att skriva med versal.70 Detta bryts inte förrän i 2007 års broschyr när 
webbadresser förekommer frekvent i vilka initialbokstaven är gemen. Webbadressens 
närvaro är också anledningen till att förekomsten av myndighetsnamnet ökar igen i 
2007 års broschyr.  
 Men att namnet Försäkringskassan nämns explicit verkar inte ha någon större in-
verkan på hur sändarfunktionen uppfattas. Att Försäkringskassan nämns så pass lite 
förstärker bara intrycket från aktantanalysen, att sändarfunktionen sällan realiseras 
språkligt och istället framträder enbart implicit.  
 
När sändaren metonymiseras  
I väldigt hög utsträckning realiseras sändarfunktionen i texterna genom metonymier. 
Det rör sig främst om föräldrapenning, ersättning etcetera. Sändarfunktionen liknar på 
så sätt objektet i den språkliga utformningen. Skillnaden är att sändaren ofta realiseras 
i samband med verbfraser, vilket objektet inte gör. Jag ska exemplifiera detta resone-
mang genom en uppställning av vem som ger vad till vem i broschyren från 2007 och 
där visa hur sändarvärlden realiseras språkligt i samband med verbet ge. Verbet ge är 

                                                 
69 Se även Lassus undersökning om Försäkringskassan närvaro och funktion i nutida broschyrer (Lassus 2010).  
70 Huruvida Försäkringskassan inleds med versal eller gemen är inte helt enkelt att veta alla gånger eftersom 
ordet ofta inleder en mening och därmed står med initial versal. I de broschyrer som präglas av gemen initialbok-
stav har jag räknat dessa meningsinledare som gemener. 
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centralt i analysen eftersom det på ett precist sätt uttrycket den handling som ligger till 
grund för relationen mellan sändare och mottagare. Uppställningen visar alltså en an-
nan variant av aktantmodellen där enbart sändaren, mottagaren och objektet visas i 
kombination med det specifika verbet ge. Det är en mer detaljerad variant av aktant-
analysen på så sätt att jag gör analysen på en annan textnivå, det vill säga på enskilda 
specifika meningar (de med verbet ge). Avsikten är att bryta ner analysen i en mindre 
enhet för att illustrera hur sändarfunktionen realiseras språkligt i enskilda exempel. 
Tabell 10 syftar alltså till att illustrera hur sändaren realiseras språkligt i samband med 
verbet ge. Uppställningen Socialförsäkringen/Ekonomiskt skydd/familjer och barn och 
så vidare ska alltså utläsas som att socialförsäkringen ger ekonomiskt skydd till famil-
jer och barn. 
 
Tabell 10. Vem som ger vad till vem i 2007 års broschyr. 

Vem  Ger vad  Till vem 
Socialförsäkringen  Ekonomiskt skydd familjer och barn, för perso-

ner med funktionshinder 
samt vid sjukdom, arbetsska-
da och ålderdom 

Föräldrapenningen Ersättning  Den gravida (implicit) 
Föräldrapenningen möjlighet att avstå från arbe-

tet för att vårda barnet i 
sammanlagt 480 dagar. 

Föräldrar  

60 dagar av föräldrapen-
ningen  

Ersättning  Den andra föräldern 

Lägstanivådagar  Ersättning med 180 dagar per 
dag 

för barn födda från och med 
1 juli 2006.  

SGI Ersättning  Du (Förälder, implicit)71 
Barnets sjukdom eller funk-
tionshinder  

Upphov till  - 

Ersättningen  Pensionsrätt  - 
Den här broschyren  Övergripande information  - 
- adoptionskostnadsbidrag - 
- Ett personligt utformat stöd - 

 
Tabell 10 visar att det aldrig är en uttalad aktör som ger någonting explicit, men där-
emot realiseras givaren språkligt till stor del genom metonymier som nästan alltid är 
kopplade till pengar. Hur stort det deiktiska sändarrummet är varierar från socialför-
säkringen, som ger uttryck för ett vidare rum, till föräldrapenningen och ersättningen 
som utgör mindre deiktiska rum (se diskussion om deiktiska rum i kapitel 4).  
 
När sändaren realiseras enbart genom verbfraser 
Ett annat sätt att realisera sändaren är genom verbfraser. Det utmärkande för det här 
sättet att skriva är att i modellen lämnas platsen för språklig realisering genom nomi-
nalfras tom och sändaren realiseras alltså enbart genom verbfrasen. Dessa fraser hand-
lar till övervägande del också om ’pengar’ och realiseras ofta genom passiverade verb 
som utbetalas, betalas, ges (se exemplen från 1974, 1995 och 1986 i avsnitt 6.2). 
Gemensamt för den här typen av konstruktioner är att sändarfunktionen förblir obe-
stämd och relationen mellan det som utförs och den som utför det uttrycks inte explicit 

                                                 
71 Samma exempel förekommer tre gånger. 
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(jfr Fairclough 1992). Det går visserligen ofta att genom kontexten sluta sig till vem 
som är sändare till en viss del, men huruvida det är Försäkringskassan, staten, reger-
ingen eller någon annan som står bakom sändarfunktionen förblir ofta dolt. Det med-
för också att ansvaret för handlingen/verbfrasen inte fastställs. Det finns undantag och 
det rör sig då om andra typer av passiveringar som har en mer självklar koppling till 
sändaren och som är konkreta handlingar (vårdas, anmälas, sägas upp, avskedas etce-
tera). De vanligaste passiveringarna som döljer en sändarfunktion har jag samlat i upp-
ställningen nedan.  
 

Tabell 11. De vanligaste passiverade verbfraserna, per 1.000 ord (absolut tal i parentes).  

Broschyr från år Betalas (ut) Utbetalas (ut)ges Ersätts  (förled)-räknas 
1974 3,3 (3) 7,7 (7) 1,1 (1) 1,1 (1) 3,3 (3)
1978 3,9 (11) 0 0,4 (1) 0,7 (2) 3,2 (9)
1980 2,8 (13) 0 0 0,4 (2) 2 (9)
1986 4,6 (18) 0 0 0,3 (1) 3,6 (14)
1990 4,3 (18) 0 0 1 (4) 2,9 (12)
1995 5,9 (29) 0 0,2 (1) 1,2 (6) 3 (15)
1997 5,6 (28) 0 0,2 (1) 1 (5) 2,7 (13)
2003  4,6 (27) 0 0,7 (4) 0,3 (2) 4,3 (25)
2007 4,4 (20) 0 0,4 (2) 0 2 (9)

 
Av tabell 11 kan man utläsa att de passiverade verbfraserna som ofta står i sändarfunk-
tionen inte har genomgått några större förändringar över tid. Att det har förblivit så 
pass statiskt över åren kan dock ses som förvånande med tanke på att just passivering-
ar ofta tas upp i skrivhandledningar som något som ska undvikas (jfr exempelvis Rikt-
linjer för språket i Försäkringskassan 2005). Ordet utbetalas har dock inte använts se-
dan 1974 och istället bytts mot formen betalas (ut), en fras som snarast ökat. Det är 
antagligen en effekt av att ordet utbetalas funnits med bland regeringskansliets ”svarta 
lista” över ord som bör undvikas och är alltså ett tydligt genomslag av språkvårdens 
insatser (Svarta listan: ord och fraser som kan ersättas i författningsspråk 2004). 
 
Andra aktanter i sändarfunktion 
Det finns några få undantag bland sändaraktanterna, när sändarvärlden explicitgörs 
och består av andra aktanter än den vanligaste i sändarvärlden, vilken snarast består av 
välfärdsstaten. Ett exempel finns i broschyren från 2003, där det är barn som är sända-
re och där pension är objekt. Föräldrarna är mottagare och subjekt. Barnår eller pen-
sionsrätt, vilket snarast står för pengar, har funktionen av hjälpare.   
 
Exempel 6:23 
Barn och pension  
Barnår i det allmänna pensionssystemet  
Barn ger pension. Pensionsrätt för barn – barnår – är ett sätt att kompensera föräldrar. Föräld-
rapenningen är pensionsgrundande i sig och barnår är ytterligare ett sätt att ekonomiskt kom-
pensera föräldrar. (2003:26) 
 
Men sammanfattningsvis kan konstateras att det i del allra flesta fall är en abstrakt 
språklig konstruktion som inte konkretiseras som fyller funktionen av sändare. Bakom 
dessa metonymier och verbfraser döljer sig en sändarvärld som framstår som tämligen 
oskarp i konturerna.  
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6.3.2.2 Mottagaren  
Typfallet av mottagare, den som tar emot eller är tänkt att ta emot objektet, är samma 
som subjektet, det vill säga föräldrarna. I de allra flesta fall begär eller önskar föräld-
rarna något till sig själva, som i typexemplet nedan från 2003. Se även samtliga exem-
pel under 6.2.   
 
Exempel 6:24 
Föräldrapenning när man får barn  
När ett barn föds eller adopteras betalas föräldrapenning ut till föräldrarna under sammanlagt 
480 dagar. För att ha rätt till föräldrapenning ska föräldern vara försäkrad. (2003:4).  
 
Men det finns undantag när subjektet begär något till någon annan än sig själv. I ex-
emplet nedan går det att tolka det som att det är barn som står i funktionen av motta-
gare. Liknande avsnitt har formulerats olika genom olika broschyrer vilket har fört 
med sig att mottagaren förskjutits. Jämför de två exemplen från 1990 respektive 1997 
nedan, där det i exemplet från 1990 kan tolkas som att det är barnen som är mottagare 
medan det i det senare exemplet är klart att det är föräldern som är mottagare av ob-
jektet föräldrapenning.  
 
Exempel 6:25 
Föräldraförsäkring  
För barn som bor i Sverige kan man få två slags föräldrapenning från försäkringskassan. 
(1990:3) 
 
Exempel 6:26 
Föräldraförsäkring  
Du kan få två slags föräldrapenning från Försäkringskassan om du har barn som bor i Sverige. 
(1997:3) 
 
Att det är typfallet att begära till sig själv visas bland annat genom att undantagen 
nämns explicit, som i exemplen nedan där rubriken explicitgör att det rör sig om er-
sättning till någon annan. Även i själva formuleringarna blir det tydligt att det rör sig 
om något utanför normalfallet, i och med fraser som särskilda omständigheter 
(2003:10) och den uppräkning av speciella omständigheter som följer i exemplet från 
2003:16.72 
 
Exempel 6:27 
… till någon annan  
Under särskilda omständigheter kan Försäkringskassan besluta att en annan person, som avstår 
från sitt arbete, än pappan eller adoptivföräldern får ersättning för 10 dagar i samband med ett 
barns födelse eller adoption. (2003:10) 
 
Exempel 6:28 
Ersättning till någon annan  
Försäkringskassan kan besluta att en annan försäkrad kan få tillfällig föräldrapenning istället 
för föräldern i följande situationer. [uppräkning följer] (2003:16) 
 

                                                 
72 Det visar också att normalföreställningen är att det i första hand är föräldrarna som bör vårda barnen, och inte 
någon annan. Mer om normalförställningar i föregående kapitel 5. 
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Exempel 6:29 
Överlåtelse av tillfällig föräldrapenning  
Rätten till tillfällig föräldrapenning kan överlåtas till en annan person som, i stället för föräl-
dern, stannar hemma från sitt arbete för att vårda barnet. Det innebär att föräldern fortsätter 
sitt förvärvsarbete och en annan försäkrad avstår från förvärvsarbete för att vårda barnet i 
förälderns ställe. (1997:17) 
 
De fall där mottagaren är någon annan än subjektet har det gemensamt att det handlar 
om barn som på något sätt ses som särskilda och har större behov än det barn som 
Försäkringskassan vanligtvis skriver om. Barn blir alltså mottagare först när de med 
Försäkringskassans terminologi har särskilda behov. Men det är inte alldeles tydligt att 
det måste vara barnen som är mottagare, det går också att tolka det som att barnen är 
hjälpare och att föräldrarna är mottagare. I exempel 6:30 nedan är det dock ganska 
tydligt barn som behöver personlig assistans som är mottagare av den personliga assi-
stansen. Föräldrarna får funktionen av hjälpare, eftersom det är de som hjälper barnen 
att få den personliga assistansen. Försäkringskassan blir då sändare. I exempel 6:31 
nedan är det dock mer oklart om det är barnet eller föräldern som fungerar som mot-
tagare. Bilstödet som är objekt, betalas ju ut till föräldern, subjektet, och kanske är det 
snarast därför också föräldern som får funktionen av mottagare.  
 
Exempel 6:30 
Assistansersättning  
Om ditt barn har svåra funktionshinder och behöver personlig hjälp för de grundläggande be-
hoven i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka kan du ansöka om assistansersättning hos 
Försäkringskassan. Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i olika 
situationer av ett begränsat antal personer. Personlig assistans med de grundläggande behoven 
innebär hjälp med personlig hygien, att klä av och på sig, att äta, att meddela sig med andra 
personer eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om funktionshinder. (2007:16). 
 
Exempel 6:31 
Bilstöd  
Som förälder till ett barn med funktionshinder kan du få bilstöd om du bor tillsammans med 
barnet och om barnet på grund av ett varaktigt funktionshinder har stora svårigheter att för-
flytta sig på egen hand eller använda allmänna kommunikationer. (2007:18)  

6.3.3 På konfliktaxeln  
På konfliktaxeln i aktantmodellen finns hjälpare och motstånd. Dessa är dock inte helt 
lätta att urskilja eller att hålla isär, i alla fall inte i det här materialet. Ofta formuleras 
motståndet/hjälpen nämligen som villkor och beroende på hur man ser det kan villkor 
både uppfattas som hjälp – om subjektet uppfyller villkoret är det snarast en hjälp för 
att få objektet, men om subjektet inte uppfyller villkoret blir det till ett motstånd som 
motarbetar subjektets önskan att få objektet. Det finns några nyckelord som kretsar 
kring hjälpare och motstånd. Rättigheter och skyldigheter är sådana ord och de ska jag 
belysa särskilt i denna del. 

6.3.3.1 Hjälpare 
Om jag bortser från de fall där hjälpen (och motståndet) formuleras som villkor så 
finns det några få belägg där hjälpare framstår explicit. I de fall då subjektet har hjäl-
pare för att uppnå objektet består de i sin mest explicita form av rättigheter, men även 
Försäkringskassan fungerar som hjälpare i flera avsnitt.  
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Med Försäkringskassan som hjälpare  
Det finns exempel på när Försäkringskassan har funktionen av hjälpare och det gäller 
främst i de senare broschyrerna. Att Försäkringskassans funktion är delad, dels som 
hjälpare (när objektet är ledighet) dels som sändare (när objektet är pengar), verkar 
vara en förskjutning som skett över tid. I de tidigare broschyrerna har Försäkringskas-
san på ett mer konkret sätt funktionen av sändare medan sändaren i de senare broschy-
rerna blivit mer abstrakt och Försäkringskassan istället fått funktionen av hjälpare (se 
avsnitt 6.2 för exempel). Huruvida detta har något att göra med en förskjutning av 
Försäkringskassans roll i ett större sammanhang är svårt att svara på, men att något 
har skett med bilden av Försäkringskassan som en i första hand hjälpande instans ver-
kar vara klart (jfr Mårtensson 1988).  
 
Med rättigheter i hjälparfunktion  
I exempelvis broschyren från 2007 finns 35 belägg för rätt till samt rättigheter och i 
samtliga fall är det mottagaraktörerna som har rätten på sin sida. Det är alltså i typfal-
let subjektet som i och med sina rättigheter får hjälp att uppnå eller få objektet. Men 
vad är det som de har rätt till? Det enda barn som har rätt är personer med utveck-
lingsstörning, autism eller annat varaktigt fysiskt eller psykiskt funktionshinder och det 
de har rätt till är insatser enligt lagen (2007:16). Det du som har rätt kan kopplas ihop 
med det tidigare kapitlet, som visar att du i stor utsträckning innefattar mamman (se 
kapitel 4). Fyra belägg av rättigheter finns under den rubrik som heter Om du ska bli 
mamma och som alltså enbart vänder sig till mamman. På så sätt kopplas rättigheter 
till mamman explicit genom flertalet formuleringar medan rättigheter aldrig kopplas 
explicit till pappan eller annan förälder. Det som mammorna har rätt till är sjukpen-
ning och ledighet från arbetet. Att rättigheterna kopplas till just arbete och sjukpenning 
medför att det är just den med ett arbete som i första hand kopplas ihop med rättighe-
ter, medan de som står utanför arbetsmarknaden inte explicitgörs i det sammanhanget.  
 Andra sammanhang där rättigheter berörs i särskild stor utsträckning är i förhållan-
de till arbetet och arbetsgivaren. Exempel 6:32 får illustrera detta: 
 
Exempel 6:32 
Din rätt till ledighet  
Har du barn som är yngre än ett och ett halvt år har du rätt att vara helt ledig från arbetet. Du 
har även rätt att vara ledig från arbetet när du tar ut föräldrapenning och tillfällig föräldrapen-
ning. Har du barn under åtta år eller barn som går i första klass i skolan, har du rätt att för-
korta den normala arbetstiden med upp till en fjärdedel. Du bör anmäla till arbetsgivaren att 
du ska vara föräldraledig senast två månader innan om inget annat har avtalats. Rätten till 
föräldraledighet beskrivs i Föräldraledighetslagen. (2007:9) 
 
I sammanhanget är det alltså föräldern som är subjekt, arbetsgivaren sändare och ob-
jektet är ledighet från arbetet. Det är snarast arbetsgivaren som framstår som motstån-
dare, något jag diskuterar vidare i den sammanfattande diskussionen. 
 Rättigheter har betonats ungefär lika mycket i samtliga broschyrer med en variation 
på mellan 7-9 belägg per 1.000 ord. Undantaget är broschyren från 1978 som har 13 
belägg per 1.000 ord. I samtliga broschyrer är det nästan uteslutande föräldrarna som 
har rätten på sin sida och det de har rätt till är antingen ledighet, dagar eller pengar 
(det finns också ett fåtal belägg för ATP-poäng). Det finns även en skillnad i språklig 
realisering där ha rätt till är den form som nästan uteslutande använts, men där 2007 
års broschyr sticker ut genom att skriva om rättigheter, vilket ingen annan broschyr 
gör.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att den som innehar rättigheter nästan uteslutande är 
föräldrar. Det föräldrarna har rätt till är i första hand pengar och i andra hand ledig-
het. Men det kan också handla om insatser enligt lagen, där lagen kan ses som hjälpa-
re. Men rättigheter brukar betyda att även någon har skyldigheter. Vem det är explicit-
görs dock aldrig i texterna. Vem det är som exempelvis ska göra dessa insatser enligt 
lagen framgår alltså inte. 

6.3.3.2 Motstånd  
I broschyrerna finns många rättigheter språkligt realiserade främst genom frasen ha 
rätt till. Däremot förekommer inte alls lika många uttryck för skyldigheter, så var an-
svaret för att tillgodose rättigheterna hamnar förblir oftast oklart. I broschyren från 
2007 finns sex belägg för skyldig(het) och i 1980 års broschyr finns 1 belägg men i 
samtliga andra broschyrer saknas ett explicitgörande av skyldigheter. I de få fall som 
finns är det i samtliga fall föräldrarna som har skyldigheter. I de två belägg som finns 
för rättigheter är det också föräldrarna som innehar dem (däremot finns fler belägg för 
ha rätt till, se ovan). Rättigheter och skyldigheter kan alltså båda kopplas till subjekts-
funktionen och aldrig till sändarfunktionen. Det verkar som att motstånd sällan expli-
citgörs genom skyldigheter.  
 Motståndet kan snarare realiseras som villkor eller förutsättningar som måste upp-
fyllas för att subjektet ska nå objektet. De flesta av dessa villkor är också ekonomiskt 
betingade – det handlar om att uppfylla vissa villkor för att ingå i försäkringen – att ha 
arbetat en viss tid, att ha en SGI över ett visst belopp och så vidare. Förhållandevis ofta 
formuleras inget motstånd alls och motståndsfunktionen förblir tom. 

6.4 Sammanfattande diskussion  
Det finns en fördelning av funktioner i broschyrerna som utgör typfallet och som för-
hållit sig relativt konstant genom åren. Det innebär att föräldrar är subjekt och motta-
gare medan välfärdsstaten är sändare. Objektet skiftar mellan att vara pengar eller le-
dighet. På konfliktaxeln återfinns rättigheter och olika villkor som föräldrarna måste 
uppfylla. Om man ser detta i ett diakront perspektiv kan man säga att det finns en 
konstans genom åren där ganska få förändringar skett, men att det också går att argu-
mentera för att funktionerna åtminstone har förskjutits över tid.  

Jag återvänder i det här avsnittet till det snävaste deiktiska rummets grundläggande 
aktörer, det vill säga Försäkringskassan och föräldrarna, för att se vilka funktioner de 
olika deltagarna har och vilket ansvar som hamnar var, och vilket ansvar som hamnar 
utanför det snäva deiktiska rummet.  

6.4.1 Sändarvärlden  
I stora drag går det att slå fast att sändarvärlden framför allt har ett ekonomiskt an-
svar. Till viss del har sändarvärlden också ansvar för att ge information, men det fram-
står som marginellt. Möjligtvis går det att slå fast att det informativa ansvaret är tillgo-
dosett i och med att broschyren är skriven och distribuerad, men i broschyrerna tar 
Försäkringskassan ganska litet ansvar för att information sprids. Tvärtom läggs ansva-
ret ofta utanför det snäva deiktiska rummet och det hänvisas till arbetsgivare och fack-
föreningar för vidare information. Något ansvar för att informera om de krav som 
myndigheten blivit ålagd – att skillnaden i uttag mellan könen ska minska – tar man 
inte någonstans i broschyrerna.  
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 Genom att sändarfunktionen i mycket hög utsträckning avgränsas till ekonomiska 
termer och att objektet i samma stora utsträckning också handlar om pengar stannar 
sändarvärldens ansvar vid den ekonomiska aspekten. Det andra stora objektet, ledig-
het, tar Försäkringskassan inte ansvar för, utan agerar där istället hjälpare när föräl-
dern ska kräva sin rätt av arbetsgivaren. Försäkringskassan (eller andra delar av sän-
darkedjan) får alltså en delad roll, dels som sändare, dels som hjälpare. Som sändare är 
ansvaret och arbetet enbart ekonomiskt medan det som hjälpare snarast rör sig om att 
vara en auktoritet som med lagen i ryggen (där lagen får funktionen av hjälpare) har 
makt att slå fast hur ansvaret ska tas av andra aktörer, vanligtvis arbetsgivare. Man 
lägger därmed stora delar av ansvaret utanför sig själv till en aktör som inte ingår i det 
snävaste deiktiska rummet.  
 Det är i yttersta undantagsfall som Försäkringskassan explicitgör något ansvar 
överhuvudtaget. I broschyren från 2007 finns ett exempel där det konkretiserade fallet 
kräver att även ansvarsfördelningen konkretiseras.  
 
Exempel 6:33 
Det finns ett delat ansvar för en av insatserna: personlig assistans. Är behovet av hjälp 20 tim-
mar i veckan eller mindre är det kommunen som har ansvaret. Försäkringskassan ansvarar för 
resterande timmar. (2007:16) 
 
I samma broschyr finns också två exempel på när ansvar explicit läggs utanför det snä-
va deiktiska rummet hos en namngiven aktör.  
 
Exempel 6:34 
Det är din arbetsgivare som ansvarar för bedömningen av om det finns risker i arbetsmiljön för 
dig som är gravid. (2007:8) 
 
Exempel 6:35 
Kommunen har ansvaret för en del av dessa insatser. (2007:16) 
 
Sändarvärlden kommer till uttryck främst i form av passiver och metonymier. Både 
passiver och metonymier är intressanta eftersom de medför att agenten är språkligt 
dold (jfr Fairclough 1992), vilket har till följd att den som ger något, som är ansvarig 
för att ge objektet till mottagaren, inte synliggörs i texten. En dold avsändare är ett 
vanligt språkligt drag hos myndighetstexter (jfr exempelvis Mårtensson 1987), men i 
termer av ansvarsfördelning kan det ändå uppfattas som problematiskt.  

Sändarvärldens språkliga utformning har förändrats över tid. Det har skett en för-
skjutning som innebär att Försäkringskassan i de tidigare broschyrerna var ansvarig för 
att ge subjektet det den begär, medan det i den senaste broschyren är vad man kan kal-
la för välfärdssamhället som har den skyldigheten. Det har alltså skett en förskjutning 
från en konkret myndighet som givare till en mer abstrakt enhet. När Försäkringskas-
san i de tidigare broschyrerna har den handfasta funktionen som ekonomiskt ansvarig 
blir ansvarsfördelningen ganska klar. Försäkringskassan har ett ekonomiskt ansvar och 
möjligtvis ett informativt men inte så mycket mer. När sändaren blir oskarp och inte 
kan abstraheras med annat än välfärdsstaten blir också ansvarsfördelningen diffusare i 
konturerna. 

Det får också konsekvenser för andra delar av texten när ansvaret för att ge föräld-
rarna det de begär är oklart. Vem är det exempelvis då som säger att det är värdefullt 
att ta en paus i slutet av graviditeten (2007:6)? Det är hos sändaren som makten att ge 
det mottagarna begär ligger, men makten realiseras på ett språkligt implicit sätt, ofta 
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enbart genom verbfraser eller metonymier, vilket också gör makten implicit. Vem bär 
då egentligen ansvaret? Det går också att argumentera för att när Försäkringskassan 
enbart tar ett ekonomiskt ansvar och föräldrarna enbart tilldelas en funktion av att 
vilja ha pengar så blir relationen odelat ekonomisk. Då är det ingen av aktörerna som 
tar ansvar för jämställdheten och informationen reduceras istället till enkom en eko-
nomisk relation mellan aktörerna. Något arbete för eller med jämställdhetsaspekten i 
deras uppdrag är svår att se realiserat i broschyrtexterna.  

Analysen belyser också hur Försäkringskassans funktion i samhället omformulerats, 
från en i första hand hjälpande funktion till en i första hand kontrollerande funktion. 
Detta blir synligt genom omformuleringen av objektet, som gått från pengar till ledig-
het. Kanske går det att argumentera för att ledigheten i sig var så självklar att den inte 
behövde begäras explicit i de tidigare broschyrerna? Och att det nu inte ens är själv-
klart med ledighet, än mindre pengar under ledigheten? Ett aktuellt parallellexempel är 
ordet sjukskriven som ersatts med arbetsförmåga, som också lett till en diskussion om 
hur Försäkringskassans roll förskjutits från en hjälpande funktion till en mer kontrolle-
rande (Järvholm et al. 2009). 

6.4.2 Mottagarvärlden  
Mottagarvärlden, som nästan uteslutande är föräldrarna, har rätten på sin sida, men 
också några uttalade skyldigheter. Men analysen har visat att skyldigheterna knappast 
är mot sändarvärlden utan snarare mot barnen eller mot arbetsgivaren, alltså aktörer 
utanför det snäva deiktiska rummet. Det finns också få belägg för när föräldrar har ett 
explicitgjort ansvar för något, men i exemplet från 2007 visas att det ändå undantags-
vis förekommer, och då är det i båda meningarna ansvar för barnen det gäller.  
 
Exempel 6:36 
Att ha vårdnaden om ett barn innebär fullt ansvar för barnets person. Vårdnadsansvaret inne-
bär både rättigheter och skyldigheter för dig som förälder. (2007:5) 
 
De explicitgjorda rättigheterna och skyldigheterna kopplas uteslutande till subjekts-
funktionen och aldrig till sändarfunktionen. En annan slutsats som kan dras är att det 
är mest mammor som har rättigheter, om man ser på de exempel där rättigheter expli-
citgörs. Det kan tolkas som att det är en kvarleva från den tiden när Försäkringskas-
sans uppgift var att stärka kvinnors rättigheter gentemot arbetsmarknaden. Att det i 
första hand är mammor med arbete som har rättigheter visar också att det finns hie-
rarkiseringar bland mammor, där de som inte har arbete inte hamnar i det första mot-
tagarrummet. Det verkar finnas en manifest intertextualitet, där stora textsjok traderas 
över tid (vilket analysen i avsnitt 6.2 visar exempel på), vilket också för med sig att 
vissa normalföreställningar traderas över tid. På så sätt upprätthålls och reproduceras 
normalföreställningar. 

En förändring som skett över tid är objektets utformning, som förskjutits från peng-
ar till ledighet. Att objektet förflyttats till ledighet gör att mer fokus hamnar på det för-
äldrarna är lediga ifrån, vilket också förstärker normalföreställningen om att föräldrar 
har arbete (vilket jag diskuterat i kapitel 5).  

Analysen visar också att normalföreställningar om parnormativitet är stark, främst i 
broschyrerna från 1974 och 2007, där mottagarna genom de språkliga konstruktioner-
na framstår som en del av en tvåsamhet. 
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6.4.3 Slutsats  
Sammanfattningsvis kan sägas att ansvaret för jämställdheten, eller den skrivning i re-
gleringsbreven som uttrycker att skillnaden i uttag mellan män och kvinnor skall mins-
ka, inte tas någonstans. Inte i det snäva deiktiska rummet, hos Försäkringskassan eller 
föräldrarna, eller utanför. Sändarvärlden nöjer sig med ett ekonomiskt ansvar medan 
mottagarvärlden inte heller görs ansvarig för att skillnaden faktiskt ska minska. Att det 
finns ett motstånd hos föräldrarna att dela lika på föräldraledigheten är inget som nå-
gonstans explicitgörs i broschyrerna.  

Det finns en statiskhet i broschyrerna som är intressant, att samma typ av formule-
ringar traderats över tid. Att det finns så pass många icke-ändringar medför att före-
ställningar reproduceras och upprätthålls. Det visar att en diskursiv praktik som är så 
normbunden som myndighetsspråket tenderar att reproducera sig själv – och därmed 
de föreställningar som är kopplade till verksamheten.  

Om nu relationen i så stor utsträckning är en fråga om ekonomi, om en relation som 
i mångt och mycket handlar om transaktioner, så kan man ifrågasätta varför Försäk-
ringskassan har ett så pass explicitgjort uppdrag att verka för jämställdhet. En möjlig 
förklaring kan vara att jämställdhet behandlas i andra texter inom den här praktiken. 
Försäkringskassan bedriver kampanjer för att få fäder att i större utsträckning ta ut 
föräldraledighet, där bland annat brev skickas direkt hem till de föräldrar som betrak-
tas som ”lågkonsumenter”.73 Men om man ponerar att det är så, att jämställdheten får 
utrymme på något annat sätt i den här praktiken, så kan man fråga sig varför den inte 
också får utslag här?  

En annan tanke är att om nu så mycket i relationen mellan Försäkringskassan och 
föräldrarna handlar om ekonomiska transaktioner, så kanske även jämställdhetssträ-
vandet måste omsättas i ekonomiska termer och inte bara finnas som en informativ 
ambition hos Försäkringskassan. Med makt följer också ett ansvar. På det sättet kan 
myndigheten sägas ha ett ansvar för jämställdheten som faktiskt inte tas när myndighe-
ten reduceras till enbart en ekonomisk instans. 
 

                                                 
73 Information hämtad på personliga möten på Försäkringskassan under 2004.  
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7 Avslutande diskussion  

I detta avslutande kapitel är det dags att samla ihop trådarna, lyfta fram några huvud-
resultat och knyta dem till avhandlingens huvudfokus – hur Försäkringskassan som 
myndighet normaliserar, pekar ut och positionerar föräldrar och hur de fördelar ansvar 
i broschyrer om föräldraförsäkringen under tidsperioden 1974–2007. Jag har redan i 
analyskapitlen lyft fram och diskuterat de resultat som jag har funnit mest intressanta 
och relevanta. En renodlad sammanfattning följer efter det här kapitlet för den som vill 
ha en snabbversion av hela avhandlingen. Således ägnar jag det här kapitlet till att lyfta 
fram några mer principiella frågor som jag finner värda att belysa närmare.      

7.1 Det könsmarkerade föräldraskapet  
Denna avhandlings syfte och fokus har framför allt kommit ur ett intresse för hur före-
ställningar om kön konstrueras och normaliseras, det vill säga hur vissa företeelser 
framstår som så naturliga i sin samtid att de närmast blir till sanningar. När det gäller 
just föräldrar, verkar det finnas få sociala konstruktioner idag som innebär att före-
ställningar om kön – om dikotomin män och kvinnor – tas så givna. Föräldraskapet är 
en social konstruktion som har visat sig förutsätta kategoriseringar av män och kvin-
nor. Hur just Försäkringskassan förhåller sig till föreställningar om föräldrar har för 
mig framstått som väsentligt på så sätt att det är en statligt sanktionerad verksamhet 
som genom en maktfull samhällsposition reproducerar vissa sätt att tänka och tycka, 
som styr enskilda medborgares handlingsutrymme. Föräldraförsäkringen är också cen-
tral i den politiska debatten om jämställdhet, vilket den var redan innan den trädde i 
kraft.  

En hypotes och ett resultat har varit att föreställningar om föräldrar är starkt 
(två)könsmarkerade, i broschyrerna såväl som i kontexterna. Det gör att även jäm-
ställdhet i denna statliga tappning utgår från dikotomin män och kvinnor, trots att 
jämställdhet i sig inte är definierat eller problematiserat. Myndighetens utgångspunkt 
har varit inte bara ett heteronormativt sätt att se på föräldrar och jämställdhet, utan 
också ett parnormativt. Redan i regleringsbrevet förväntas jämställdheten vara någon-
ting som regleras mellan män och kvinnor och som har en kvantitativ likafördelning 
som mål. Normalföreställningen om vad föräldrar och jämställdhet är i den här diskur-
sen förutsätts alltså redan där, hos en mycket maktfull del av sändarvärlden.  

Jämställdhet behöver inte handla om kvantitet – det leder inte nödvändigtvis till ett 
jämställt samhälle bara för att kvinnor minskar sitt uttag av föräldrapenningdagar till 
förmån för män. Föräldraskap kan vara en angelägenhet för andra relationer än den 
mellan en man och en kvinna. Att föreställningar om föräldrar och jämställdhet är 
starkt könsmarkerade är inget förvånande resultat, så ser föräldra- och jämställdhets-
diskursen i stor utsträckning ut i Sverige (och andra länder) idag. Det är en föreställ-
ning som tycks så vanlig att den inte ens blir synlig, än mindre ifrågasätts – den har 
gjorts till vad vi kallar sunt förnuft eller sanning.  
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Normalföreställningar är inte enbart något som myndigheten påbjuder föräldrarna, 
utan normaliteten måste få legitimitet, vara förankrad och väl inarbetad för att accep-
teras och upprätthållas. Makten är aldrig envägs, utan kan bara finnas till om den ac-
cepteras och legitimeras. Därför kan det lika väl vara mottagarnas normal-
föreställningar som myndigheten har tagit över och reproducerar, vilket också bidrar 
till att de blir svåra att få syn på både för sändarna och för mottagarna. 

Men varför lyfter jag då fram det könsmarkerade föräldraskapet som problematiskt? 
Är det inte det föräldraskapet som är det normala? Om man med normal menar det 
vanligaste så är det onekligen normalt. Men när normalitet blandas ihop med normati-
vitet kan det bli problematiskt, när normalitet sätts i relation till regler, normer, lagar 
och maktfulla myndigheters normaliserande av medborgare (Sirnes 2006). Det är som 
Andenæs skriver i sin undersökning av föräldrahandböcker: det är när det vanliga 
framstår som det enda som det kan bli problematiskt, när de subjektspositioner som 
blir tillgängliga för läsaren blir så tätt knutna till en normativ och normerande kon-
struktion av bara en viss typ av familj (Andenæs 2005). När mer eller mindre omed-
vetna föreställningar om det normala föräldraskapet kommer till uttryck i texterna ge-
nom en stereotyp hierarkisering blir det ett sätt att upprätthålla vissa föreställningar 
om det normala medan andra föreställningar kommer i andra hand eller inte finns alls. 

7.2 Förändring och konstans   
De broschyrer som Försäkringskassan har gett ut om föräldraförsäkringen under de 
senaste decennierna präglas av både konstans och förändring. Förutsättningarna eller 
villkoren i fråga om praktikens deltagare och institutioner har förblivit desamma, det 
vill säga det är fortfarande föräldrar och Försäkringskassan som är de primära aktö-
rerna. Däremot har det regelverk som omgärdar broschyrerna genomgått stora föränd-
ringar.   
 För broschyrerna har det för den yttre utformningen betytt att omfånget har ökat 
betydligt, bilder har gått från svartvita till färg74, formatet har gått från A6 till A5. Att 
omfånget har ökat hör samman med att regelverket med åren har blivit alltmer sam-
mansatt. Det har medfört att information har adderats i takt med att nya regler kom-
mit till och i förändringstider har även övergångsregler beretts plats.  

Att broschyrerna förändrats över tid är tydligt, liksom samhället, diskussionerna och 
utformningen av föräldraförsäkringen. Det som på 1970-talet betraktades som nor-
malt, som progressivt, ter sig vid en tillbakablick som föråldrat och annorlunda. Vid en 
jämförelse mellan den första och sista broschyren kan skillnaden te sig stor, men vid en 
granskning av alla broschyrer som kommit ut däremellan blir det synligt att det rör sig 
om små förskjutningar som hela tiden görs: det verkar som att små steg leder till stora 
förändringar.  

Grovt generaliserande kan sägas att broschyrernas förändringar har inneburit en 
förskjutning där fokus har flyttats från pappor till kärnfamiljen till barnen, i alla fall 
om man ser till omslagen. Textuellt kan förskjutningen tyckas vara en annan: från kol-
lektivet till individen och från parnormativitet till en mer mångfacetterad bild av för-
äldraskapet. Detta är förknippat med en rad språkliga förändringar där myndighetens 
strategier för att peka ut och tilltala mottagarna förändrats, från omtal till du-tilltal, 

                                                 
74 I avhandlingen har jag inte tagit hänsyn till bilderna, men man kan anta att de spelar stor roll för hur broschy-
rerna uppfattas och vilka som får identifikationsmarkörer, något som borde undersökas närmare.   
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från fokus på det kollektiva heteronormativa föräldraskapet till ett individuellt fokus 
på främst mamman.  

Framför allt framstår normalföreställningen om föräldrar som mer komplex i de nu-
tida broschyrerna jämfört med tidigare. Komplexiteten är delvis en följd av att regel-
verket om föräldraförsäkringen har blivit alltmer sammansatt över tid, men också en 
följd av att samhället framstår som mer mångfacetterat idag, på det sättet att heteroge-
niteten i begrepp som familj och förälder har blivit alltmer synlig. Det är hur som helst 
onekligen en mer komplex bild av mottagaren som framträder idag än för 30 år sedan, 
eftersom fler identifikationsmarkörer än tidigare erbjuds. Samtidigt hierarkiseras iden-
tifikationsmarkörerna tydligare idag vilket i sin tur delar upp mottagarna i primära och 
sekundära. Det finns alltså delvis motsättande resultat, där heterogeniteten hos motta-
garna lyfts fram mera, men där en hierarkisering av mottagare gör att allt fler exklude-
ras.  

Lika viktiga som de förändringar som har skett är de förändringar som inte skett. 
Broschyrerna präglas av konstans genom en manifest intertextualitet där stora textsjok 
traderats mellan broschyrerna. Det har medfört att också många normalföreställningar 
traderats. Det statiska är intressant, att samma typ av formuleringar återkommer i alla 
broschyrerna. På så sätt blir icke-ändringar till ett slags kvarhållande av normalföre-
ställningar. Det visar att en diskursiv praktik som är så normbunden som myndighets-
språket tenderar att reproducera sig själv – och därmed de föreställningar som är kopp-
lade till verksamheten.  

7.3 Språklig könsneutralitet och jämställdhet genom språk 
Komplexiteten i de senare broschyrerna är tätt sammanbunden med de språkliga till-
talsförändringarna. Den tidigare mottagaranpassningsstrategin med främst omtal med-
förde att referenterna framställdes med könsneutrala nominalfraser, medan dagens du-
tilltal bidrar till att hierarkisera mottagargrupper och tenderar att placera (biologiska) 
mammor i den primära mottagarpositionen. Detta resultat stämmer väl överens med 
tidigare forskning av närliggande diskurser (exempelvis Andenæs 1998, 2005 om för-
äldrahandböcker och Sunderland 2006 om föräldramagasin) men också i andra mate-
rial från Försäkringskassan, vilket visats i ett examensarbete om Försäkringskassans 
massbrev, där breven till föräldrar tenderar att omtala pappan medan mamman tillta-
las direkt (Herbert 2009:17).  

De tidiga broschyrerna är könsneutrala, om man med könsneutral menar att fördela 
identifikationsmarkörer jämnt mellan gruppen män och gruppen kvinnor, vilket är det 
som språkvården rekommenderar. Traditionellt har könsneutrala strategier föresprå-
kats i Sverige, vilket kort beskrivet betyder att kön inte ska markeras och skrivas fram. 
Det betyder exempelvis att yrkesbeteckningar ska skrivas könsneutralt (riksdagsleda-
mot istället för riksdagsman etcetera). I skriften Jämställt språk rekommenderas köns-
neutrala strategier för alla typer av personbeteckningar och vikten av att synliggöra 
både män och kvinnor betonas (Milles 2008).  

Sett till dessa rekommendationer är 1970-talets texter jämställda eller könsneutrala. 
De bidrar också till att lyfta fram gruppen män kontra gruppen kvinnor genom att rik-
ligt betona två föräldrars närvaro med användandet av ord som båda, antingen, den 
ena/den andra etcetera. Man upprätthåller bilden av att försäkringen är till för två. Det 
gör också att det parnormativa upprätthållandet blir starkt, mer än i de sentida bro-
schyrerna.  
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Om jag håller kvar vid den här definitionen av könsneutral text – och det finns det 
anledning att göra eftersom den är så dominerade inom svensk språkvård – så kan man 
säga att broschyrerna har blivit mindre könsneutrala över tid.  

Att du-tilltalet kan fungera kontraproduktivt ur jämställdhetssynpunkt har jag visat 
i analysen av hur myndigheten pekar ut och positionerar mottagare, där det verkar fin-
nas tendenser till att du-tilltalet för med sig en hierarkisering av mottagarna där den 
biologiska mamman framstår som primär mottagare. Det leder till en tydlig exklude-
ring av stora mottagargrupper. Inkludering och exkludering av mottagare finns i alla 
texter och bör så göra. Det skulle inte vara möjligt att skriva texter där alla inkluderas 
och det skulle antagligen leda till en krock mellan krav på begriplighet och krav på in-
kludering av många kategoriseringar. Men det finns en fara i du-tilltalet eftersom en så 
pass snäv inringning av mottagaren medför att många mottagare hamnar utanför, och 
uppenbarligen är det ibland alltför många som hamnar utanför. Samma problematik 
finns inte i samband med den omtalande mottagaranpassningen där identifikationsmöj-
ligheten blir densamma som den omtalande nominalfrasen, vilket leder till att motta-
garna synliggörs på ett explicit sätt – och placeras på så sätt på samma avstånd från 
sändarpositionen.  

Men vilken roll har den språkliga utformningen av broschyrerna för påverkan av ut-
taget av antalet föräldrapenningdagar? Är det egentligen möjligt att påverka uttaget 
genom språkbruket? En tillspetsad fråga är om det alls spelar roll för att påverka för-
äldrar i en mer jämställd riktning? Ett resultat visar att broschyrerna skrevs på ett mer 
könsneutralt sätt på 1970-talet, medan uttaget av föräldrapenningdagar då fördelades 
allt annat än jämnt mellan könen. Det leder till en reflektion över språkets roll i jäm-
ställdhetsgörandet. På ett plan verkar den språkliga utformningen ha ganska lite med 
fördelningen av föräldraförsäkringen att göra. Det är helt enkelt inte när man ändrar i 
broschyrerna som föräldrarnas handlingsmönster ändrar sig, utan när man ändrar i 
reglerna. Å andra sidan har broschyrerna aldrig explicitgjort viljan att få föräldrar att 
dela mer lika på uttaget av dagarna, vilket gör frågan svår att svara på.   
 Likväl vill jag påstå att den språkliga utformningen spelar stor roll, inte minst på ett 
symboliskt plan och på lång sikt. Genom språket konstruerar vi världen. Men möjligt-
vis är det så att språkets relation till det omgivande samhället måste regleras av en viss 
ordningsföljd. Kanske är det så att språkbruket enbart kan vara följsamt, men att språ-
ket i sig inte kan vara progressivt, det som går före andra samhälliga förändringar. 
Konventionaliseringen av språket måste ske till följd av andra ordningars förändringar. 
Det verkar helt enkelt vara svårt att skriva jämställda texter i en långt ifrån jämställd 
värld (jfr Milles 2002). 

Definitionen av en könsneutral eller jämställd text måste därför ifrågasättas. Den 
omtalande mottagaranpassningen i en långt ifrån könsneutral värld har få möjligheter 
att uppfattas som neutral eftersom den torde påverkas av samhällets könsföreställning-
ar, som inte är neutrala. Med andra ord: det verkar inte som att texter som fördelar 
identifikationsmarkörer jämnt mellan gruppen män och gruppen kvinnor uppfattas 
som könsneutrala eller leder till könsneutrala föreställningar om män och kvinnor. Det 
verkar finnas en fara med att skriva till synes jämställda texter i samhällen som inte är 
jämställda, eftersom det jämställda språket kan bli till en chimär, som snarare bidrar 
till att upprätthålla maktobalansen än att bidra till förändring (jfr Milles 2002, Lind 
Palicki 2005). Könsneutrala textuella strategier kan bara fungera i könsneutrala kon-
texter och ojämställda kontexter kräver ett språk som uppmärksammar just ojäm-
ställdheten. Detta går dock emot de språkliga strategier som har föreslagits i svenskan 
där just ett omarkerat språk framförts som ett jämställt språk.  
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 I exempelvis Tyskland härskar andra principer där istället könsmarkerade strategier 
har lyfts fram. Argumenten är att det ena könet riskerar att osynliggöras annars (man 
skriver alltså fram både motsvarande lärare/lärarinna). Man menar att ett neutralt 
språkbruk istället kan vara kontraproduktivt och snarare upprätthålla ojämställdheten. 
Det bidrar då snarare till att osynliggöra en samhällsordning som inte motsvarar språ-
kets neutralitet. Men det ska också tilläggas att fler undersökningar behöver göras där 
olika språkliga strategier prövas i förhållande till hur användare uppfattar dem (se ock-
så Lind 2004, Lind Palicki 2005).  

7.4 Krav på jämställdhet och krav på begriplighet  
Att Försäkringskassan väljer att skriva med färre betoningar på både män och kvinnor 
idag jämfört med tidigare kan dels bero på att man har bytt mottagaranpassnings-
strategi, men det kan också vara förbundet med att vi idag lever i ett mer jämställt 
samhälle – om man med det menar att pappor tar ut mer pappaledighet än generatio-
nen före. Kan det vara så att ett till synes mer jämställt samhälle ger mer ojämställda 
texter? Det skulle följa argument om att jämställdheten helt enkelt inte behöver poäng-
teras i texten om den uppfattas som given i samhället. För den här praktiken betyder 
det att när pappors uttag av föräldrapenningdagar ökar behöver inte pappor syn-
liggöras på samma sätt i broschyrerna, något som blir synligt inte minst om man ser till 
omslagens bilder. 
 Att Försäkringskassan väljer du-tilltalet har antagligen att göra med språkliga krav 
på exempelvis begriplighet, där det har argumenterats för att ett personligare tilltal le-
der till enklare texter. Denna typ av förändringar har kopplats samman med att språket 
blir intimare, informellare, mer personligt. Men frågan är om förenklingar i språket per 
automatik ska förstås som att det blivit personligare, intimare, informellare, mer fa-
miljärt? Mårtensson ställer samma fråga i sin undersökning från 1988 och svarar bland 
annat med att tidningsspråket också har blivit enklare men att det inte förklaras med 
att det för den delen blivit familjärt (Mårtensson 1988:125). Det verkar alltså som om 
förklaringsbegreppen inte är rättvisa och att det kan ifrågasättas att det är just intimi-
sering som det är fråga om.  

Mårtensson påpekar också att i de fall där du används på ett indefinit sätt kan det 
bli svårt för mottagaren att identifiera sig eftersom referenten för du skiftar även inom 
ett och samma stycke, något som jag också har visat i min undersökning med hjälp av 
begreppet deiktiska rum. Den familjära tonen kan också bidra till att myndigheternas 
möjligheter att styra medborgarnas liv på det privata området ökar (Mårtensson 
1988:125ff.), vilket kan förstås utifrån det teoretiska begreppet governmentalitet. 
Myndigheten erbjuder en påbjuden väg för att styra medborgarna i önskvärd riktning 
och internaliserar föreställningar om vad som kan betraktas som önskvärt och normalt. 
Att språket då intimiseras kan tolkas som att myndigheten gör anspråk på att gå ännu 
djupare in i den personliga sfären, och på så sätt formar människors handlande och 
påverkar hur medborgarna beter sig.  

Det har framförts mycket kritik mot ett äldre myndighetsspråk, att det har varit 
opersonligt och distanserande. Kritiken har närmast traderats över tid, utan att det 
egentligen har funnits någon forskning som visar huruvida det nya språket egentligen 
ökar begripligheten eller om man tydligare lyckas nå mottagare. Kanske är det så att 
ett alltför personligt språk får motsatt effekt – det blir ett kliv in i en (alltför) personlig 
sfär. Ett alltför personligt språk med många du-tilltal kan verka distanserande och hie-
rarkiserande vilket medför att det blir ett språk som tilltalar några få och lämnar 
många utanför.  
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 Det är intressant att belysa att den riktning som myndigheten är tänkt att styra läsa-
ren i, i alla fall i regleringsbrevet där det finns en uttalad ambition att påverka uttaget 
av föräldraledigheten i en mer jämställd riktning, inte infrias. I de senaste broschyrerna 
finns tendenser som visar i motsatt riktning, vilket till stor del beror på den mottagar-
anpassning genom direkt tilltal som har visat sig föra med sig exkludering av andra än 
biologiska mammor. Att du-tilltala står då i omvänd relation till ambitionen att kom-
ma närmare läsaren, eftersom det samtidigt skapar avstånd till stora delar av motta-
gargruppen.  

Det tas heller inget explicitgjort ansvar för jämställdheten, så som den förstås i re-
gleringsbreven, någonstans i broschyrerna. Istället förhandlas föräldraförsäkringen från 
Försäkringskassans sida som en försäkring som kan delas lika mellan föräldrarna: 
”Föräldrarna har rätt till hälften var av dagarna, men kan göra undantag och avstå 
dagar till den andre föräldern” (Försäkringskassans webbplats: Statistik och analys). 
Det är alltså en viss föreställning om jämställdhet som presupponeras i broschyrerna. 
Att dagarna kan fördelas hur man vill blir alltså nästan som en tyst överenskommelse 
mellan Försäkringskassan och föräldrarna, där de omgivande kontexterna bidrar till att 
föräldraförsäkringen uppfattas som en försäkring som till stora delar kan tas ut av en 
förälder, medan formuleringen i broschyren snarast framstår som ett hinder som för-
äldrarna måste komma förbi för att få sin önskan igenom.  

Ingen tar alltså egentligen ansvar för jämställdheten i texterna. Den läggs på varken 
sändarna, mottagarna eller andra aktörer (som arbetsgivare). En tolkning är att efter-
som ansvaret för en lika fördelning av föräldrapenningen i stort uteblir, så tas det an-
svaret någon annanstans. Försäkringskassan har ju också ägnat sig åt informations-
kampanjer, massutskick och reklamkampanjer som ska stödja insatserna för att få fä-
der att ta ut en större del av föräldraledighet. Frågan är om det inte också är läge att i 
större utsträckning se över de broschyrer som trycks i cirka 70 000 exemplar varje år 
och som är den grundläggande informationen om hur dagarna kan tas ut. Om det nu 
ingår i Försäkringskassans uppdrag att inte bara informera om hur dagarna kan tas ut, 
utan också om hur de bör tas ut, kanske Försäkringskassan ska ta det ansvaret.  

7.5 Ett intersektionellt perspektiv visar ett välfärdssamhälle   
Undersökningen väcker några teoretiska och metodiska frågor. Framför allt vill jag 
lyfta fram det intersektionella perspektivet som har haft både teoretiska och metodiska 
konsekvenser för analysen.  

Som jag ser det har det intersektionella perspektivet framför allt gett upphov till 
andra typer av frågor än dem som vanligen ställs inom språk- och könforskningen. Ge-
nom att undersöka vilka sociala kategoriseringar som framställs som implicita och ex-
plicita, vilka kategoriseringar som redan finns i materialet och vilka som konstrueras, 
vilka kategoriseringar som tas som förklaring till andra kategoriseringar – har jag em-
piriskt velat visa hur ett intersektionellt perspektiv kan användas i faktisk språkbruks-
analys. Det finns en risk att intersektionalitet reduceras till ett teoretiskt påhäng som 
enbart fungerar som en utgångspunkt, men analysen har kunnat visa att intersektiona-
litet är något som görs i interaktion. Detta har kommit fram främst i kapitel 5, men 
även i de andra empiriska kapitlen har det intersektionella perspektivet haft betydelse. 
Ett övergripande resultat vill jag lyfta fram särskilt i det här sammanhanget.   

Det resultat som visar vilka normalföreställningar som varit gällande i broschyrerna 
har en sak gemensamt. De presupponerar alla ett välfärdssamhälle, ibland explicit och 
ibland indirekt presupponerat. Det är en starkt förgivettagen uppfattning som genom-
syrar hela den här diskursen, och som också påverkar hur jämställdhet konstrueras. 
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Försäkringskassan är en del av ett välfärdssamhälle där själva förutsättningen för dess 
existens är en demokratisk välfärdsstat. Det genomsyrar hela verksamheten, maktut-
övandet och jämställdhetskonstruktionen. Det är rimligt att anta att konstruktioner av 
kön och jämställdhet i Sverige kanske oftare än vi tror kopplas samman med en pre-
supponerad välfärdsstat och demokrati. I den här undersökningen har jag visat hur det 
empiriskt förutsätts i de faktiska texterna i en faktisk praktik.   

Myndigheten har sina rötter i en jämställdhetskamp som härrör från den första och 
andra vågens feminism, där kampen för jämställdhet utkämpades parallellt med kam-
pen för ett välfärdssamhälle. När kravet på att männen skulle ta större ansvar för hem 
och familj var det en kamp för att bli sin egen försörjare. Kampen för en utbyggd för-
äldraförsäkring är nära sammanbunden med kampen för ett socialförsäkringssystem 
som är till för alla. För att förstå texternas utformning är det viktigt att vara medveten 
om myndighetens historia och dess koppling till kampen för ett samhälle som har ett 
fungerande socialförsäkringssystem. Men analyserna visar också att den kampen är 
ingenting som explicitgörs i broschyrerna utan fungerar enbart som en presupponerad 
förutsättning. Det tyder på att kampen i sig inte längre är central utan att välfärdssam-
hället numera tas för givet vilket i sig tyder på att samhället utvecklats.  

Det intersektionella perspektivet har kommit ur en önskan att synliggöra att grupper 
inte är homogena, och att föreställningar om vithet, medelklass och heterosexualitet 
ofta tas för givna i den första och andra vågens feminism. Denna önskan blir också 
synlig i broschyrerna, där en större heterogenitet synliggörs i de senare broschyrerna än 
i de tidigare. Men det finns också många spår av den kamp som ville likställa gruppen 
kvinnors och gruppen mäns rättigheter och skyldigheter, inte minst i formuleringen i 
regleringsbrevet som slår fast att jämställdhet handlar om en kvantitativ likafördelning 
mellan män och kvinnor. Det finns alltså rent empiriskt intressanta spår av de olika 
vågornas feminism i de myndighetstexter som vi ser idag, vilket ett intersektionellt per-
spektiv bidrar till att visa. Det visar också att samhället utvecklas och de feministiska 
teorierna med det. 

7.6 Till sist  
Två år efter det att jag hade slutat samla in material till min undersökning gavs en ny 
broschyr ut från Försäkringskassan, Till alla som väntar eller just fått barn (2009). För 
första gången var broschyren skriven och formgiven av en reklambyrå, Garbergs. Även 
om formgivningen skiljer sig en hel del från tidigare känns mycket igen i språket. Det 
finns fortfarande hela textpartier som flyttats med från de tidigare broschyrerna, text 
som traderas över tid, vilket också medför att normalföreställningar om föräldrar ock-
så traderas. Men det finns också en del förändringar som vittnar om att samhället för-
ändras, och att det finns plats för fler mottagare. Främst har vissa mottagare flyttats 
från att stå helt utanför textens diskursuniversum, till att vara med som normaliserade 
avvikelser. Ett exempel på en annan förskjutning finns också, där adoptivföräldrar nu 
har fått ett eget avsnitt i texten, vilket de tidigare inte haft. De mottagare som har 
kommit till och explicitgjorts i broschyren är trillingföräldrar, varannan-vecka-
föräldrar, föräldrar som registrerat partnerskap, föräldrar med låga inkomster, ensam-
stående adoptivföräldrar, föräldrar som adopterar flera barn samtidigt. Det finns också 
exempel på en något vidare förståelse för begreppet familj, vilket exempel 7:1 illustre-
rar:  
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Exempel 7:1 
Två föräldrar som bor ihop och får barnbidrag för minst ett barn var kan få räkna ihop samtli-
ga barn för att få flerbarnstillägg. Ni måste vara eller ha varit gifta med varandra, eller ha eller 
ha haft ett gemensamt barn. Ni måste anmäla att ni vill ha flerbarnstillägg. (2009:24) 
 
Det sker hela tiden små förskjutningar av normaliseringen av mottagaren, av föräld-
rarna. Den bonusfamilj som inte fanns med fram tills nu har plötsligt fått plats, och 
hamnat något närmare normalitetens kärna. Det är också viktigt att komma ihåg det 
som jag lyfte fram i inledningen: sett med en historikers blick är det här en förändring 
som saknar motstycke i modern tid. På bara några decennier har föräldraförsäkringsre-
formen bidragit till att även pappor har normaliserats som föräldrar, som naturliga 
omsorgspersoner för sina barn.   

Jag avslutar med en reflektion av personligt slag. Det har visat sig att broschyren 
från 2007 inte bara normaliserar en gift, västerländsk, svensk, fast anställd kvinna i 
arbetsför ålder som lever i ett heterosexuellt äktenskap. Den normaliserar också mig 
och mitt sätt att leva. Det saknar inte betydelse för min analys och min förmåga att se 
på materialet. Det som är intressant med det är att likväl finns det någonting i broschy-
rerna som skaver när jag läser dem, trots att jag står där i normalföreställningens abso-
luta mitt. Det finns ett perspektiv, en blick eller en diskurs som jag inte delar och jag 
hoppas att jag med den här avhandlingen har bidragit till att sätta fingret på vad det 
skulle kunna vara.  
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Sammanfattning  

I den här avhandlingen undersöks normaliserade föreställningar av föräldrar såsom de 
ter sig i broschyrer som Försäkringskassan gett ut till blivande eller nyblivna föräldrar 
mellan åren 1974 och 2007.  
 
I kapitel 1 beskrivs det övergripande syftet, vilket är att analysera och problematisera 
Försäkringskassans föreställningar om föräldrar, som de ter sig i broschyrer riktade till 
blivande eller nyblivna föräldrar. Avsikten är att urskilja vilka som pekas ut, konstrue-
ras och normaliseras som föräldrar samt att analysera vilka funktioner som mottagarna 
respektive sändarna tillskrivs. Syftet ska ses mot bakgrund av att myndigheten har ett 
jämställdhetspolitiskt uppdrag.  

I anslutning till syftet finns fyra olika infallsvinklar, som i avhandlingen behandlas i 
var sitt analyskapitel: 

 
1. Hur ser de institutionella, politiska och regelmässiga villkoren ut för texterna 

och Försäkringskassan som aktör? Under vilka förutsättningar skriver myn-
digheten sina broschyrer? 

2. Vem/vilka pekas ut och konstrueras som mottagare? Vem bjuds in att ingå i 
mottagarvärlden? Vilka mottagare inkluderas respektive exkluderas genom 
de olika språkliga val som myndigheten gör?  

3. Vilka föreställningar om mottagarna finns i broschyrerna? Vem gynnas och 
framstår som normal och vem gör det inte? Vilka egenskaper eller attribut 
ska en mottagare ha för att normaliseras i Försäkringskassans värld? 

4. Vilka funktioner har de olika aktörerna i texterna? Vem tillskrivs ansvar för 
vad? Hur ser rollfördelningen ut? Vilket ansvar tar Försäkringskassan (eko-
nomiskt, informativt och så vidare) i broschyrerna och vilket ansvar läggs hos 
mottagarna? 

 
Det primära materialet består av nio broschyrer om föräldraförsäkringen som Försäk-
ringskassan gett ut under åren 1974 till 2007. Till detta kommer ett kringmaterial eller 
ett sekundärt textmaterial som används som en resurs för tolkning. Även den diskursi-
va myndighetspraktik som texterna är en del av, utgör en väsentlig del av analysen.  

Några viktiga utgångspunkter tas också upp i det första kapitlet. Att föräldraförsäk-
ringen fungerat som ett verktyg i en jämställdhetsdiskurs är en viktig sådan. Diskussio-
nerna om hur den ska utformas för att gynna jämställdhet har varit många och livliga 
(se exempelvis debattboken Vems valfrihet? som kom 2004). Det var inte förrän 1974 
som föräldraförsäkringen blev könsneutral och kunde användas av mammor såväl som 
pappor. Före dess hade den så kallade moderskapspenningen enbart kunnat användas 
av mödrar.   

 Det ligger i Försäkringskassans uppdrag att försöka utjämna skillnaderna i uttag 
mellan män och kvinnor, ett uppdrag som bland annat slås fast i det regleringsbrev 
som Försäkringskassan årligen får från regeringen. Men hur jämställdhet ska förstås i 
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förhållande till föräldraförsäkringen är inte entydigt. Det går dock att utläsa av kontex-
terna att jämställdhet främst förstås som en angelägenhet mellan män och kvinnor och 
att en kvantitativt lika fördelning mellan könen skapar jämställdhet.  
 
I kapitel 2 presenteras avhandlingens övergripande teoretiska ramverk. Kapitlet visar 
att avhandlingen utgår från vad som kan beskrivas som feministisk diskursanalys, där 
ett konstruktivistiskt angreppssätt är centralt och där den kritiska analysen av kon-
struktionen av kön står i centrum. En meningsbärande tanke inom diskursanalysen är 
att diskurser konstruerar och ger mening för vårt sätt att se på världen. Diskursbegrep-
pet blir viktigt i min undersökning för att förstå hur texterna kan sättas i samband med 
makt och för att kunna diskutera de föreställningar av föräldrar som finns i dem i för-
hållande till det samhälle som de har skrivits. Det praktiska syftet med diskursanalysen 
är att gräva fram sociala och historiska strukturer som har blivit till överenskommelser 
och konventioner – saker som framstår så naturliga för oss att de betraktas som ”sunt 
förnuft”. Att se på språket kritiskt blir då ett sätt att ”avnaturalisera” det (Talbot 
1998:149f.). 
 Jag utgår från en teori som benämns Third Wave Feminist Linguistics (Mills 2004, 
2008). Den tredje vågens feministiska analys har en tydlig emancipatorisk ansats och är 
kritisk i den bemärkelsen att den vill bidra till förändring. Man ser på kön och andra 
sociala kategoriseringar som något vi gör och konstruerar, och inte något som statiskt 
bara finns där. De teoretiska utgångspunkterna som The Third Wave Feminist Linguis-
tics lutar sig mot handlar alltså om ett kontextualiserat fokus. 
  Därtill är intersektionalitet ett viktigt perspektiv, vilket innebär att det inte bara är 
kategoriseringen av kön som står i fokus, utan hur olika sociala kategoriseringar sam-
spelar och förutsätter varandra. Det bygger på grundantagandet att diskursiva katego-
rier som kön, klass, etnicitet/ras etc. inte går att separera från varandra utan kön är en 
variabel som inskränks och konstitueras av andra kategoriseringar och i sin tur också 
definierar dem efter de villkor som finns i kontexten. Intersektionalitetsbegreppet är 
alltså viktigt för att förstå att olika sociala kategoriseringar förutsätter och skär i var-
andra och skapar förutsättningar för att ställa andra typer av frågor än den traditionel-
la språk- och könforskningen. 

Dessa teoretiska utgångspunkter får också konsekvenser för hur makt uppfattas. I 
förskjutningen till ett mer kontextualiserat fokus i den tredje vågens feminism och i det 
intersektionella perspektivet ligger en förskjutning i hur makt kan förstås. De flesta 
tredje vågens feminister har influerats av Foucaults teorier om makt, där makt ses som 
ett nätverk av relationer och inte som någons egendom eller egenskap (Mills 2008:27). 
Makt ses, liksom kön och andra sociala kategoriseringar, inte som något som bara är 
eller som någon har oberoende av kontexten, utan snarast någonting som sker (Fouca-
ult 2008). Makt i en organisation innebär att handla utifrån de normer, det regelverk 
och de lagar som är givna inom det sammanhanget. Att det är just en myndighetsprak-
tik som står i fokus för undersökningen medför alltså vissa förutsättningar. I myndig-
hetstexter finns alltid makt inbyggd i själva texterna eftersom statligt sanktionerade 
texter alltid innebär någon form av maktutövning. Att texterna är maktfulla gör att de 
kan användas som styrningsmedel för den statligt sanktionerade verksamheten, där 
myndigheten internaliserar vissa föreställningar av hur staten vill att medborgaren ska 
fungera och välja. Denna styrning benämnde Foucault governmentalitet, vilket betyder 
att det finns en inställning till objektet som ska styras. Det är en viktig utgångspunkt 
för analysen. 
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De viktigaste metodologiska utgångspunkterna är att det diskursanalytiska arbets-
sättet och det intersektionella perspektivet påbjuder att jag arbetar textnära med en 
faktisk praktik, där institutionella förutsättningar och kontexter är en viktig del av 
analysen. 

 
Kapitel 3 har fokus på myndighetspraktiken och de kontexter som påverkar (och på-
verkas av) broschyrernas utformning. Kapitlet har ett tudelat syfte. Dels syftar det till 
att analysera och beskriva myndighetspraktiken och de kontexter som påverkar (och 
påverkas av) praktiken. Dels syftar det till att presentera materialet och det regelverk 
som har bäring på dem. I kapitlet målas en bild upp av de institutionella och politiska 
kontexterna som skapar villkor dels för försäkringens regelverk, dels för hur texterna 
skrivs och kan förstås.  

Den institutionella kontexten påbjuder att Försäkringskassans texter står under vissa 
villkor. Dels är de påverkade av de institutionella villkor som gör gällande att myndig-
hetens texter ska skrivas efter etablerade klarspråksnormer, där bland annat du-tilltalet 
föredras. Dels är texterna påverkade av de texter om jämställdhet som finns på Försäk-
ringskassan som gör gällande att jämställdhet främst ska förstås som en kvantitativ 
jämn fördelning mellan män och kvinnor, men att den uppfattningen till viss del 
krockar med ett mer kontextualiserat sätt att se på kön. De institutionella villkoren bär 
spår av både den andra vågens feministiska utgångspunkter då kön sågs som en statisk 
variabel och den tredje vågens feminism där kön och någonting som görs i en faktisk 
kontext. 

Broschyrerna är också påverkade av den politiska debatt om föräldraförsäkringen 
som pågått under flera decennier där föräldraförsäkringen använts som ett medel för 
att nå ett mer jämställt samhälle. Det finns alltså ett antagande i den politiska kontex-
ten att en mer jämn fördelning av föräldrapenningdagar leder till ett mer jämställt 
samhälle mellan könen. Debatten var mycket framträdande innan försäkringen blev 
könsneutral 1974, där man hävdade att föräldraförsäkringen måste könsneutraliseras 
för att skapa jämlikhet mellan könen. Samma rättigheter och skyldigheter för män och 
kvinnor efterfrågades. Det fanns starka argument för att det inte kunde ske en kvinnlig 
emancipation utan en motsvarande manlig. Om män kunde vara hemma med sina barn 
skulle mammor komma ut på arbetsmarknaden menade man (se exempelvis Klinth 
2002). Föräldraförsäkringen gjordes alltså 1974 till en kollektiv rättighet för föräldrar-
na, men inte som en skyldighet. Förändringen i uttaget av dagar visade sig däremot 
närmast utebli, vilket skapade ytterligare debatt för hur man skulle förmå män att vara 
hemma i större utsträckning med sina barn. Det fanns stor politisk enighet om målet, 
men inte samma enighet i fråga om medlen för att komma dit. Debatten har i mycket 
kommit att handla om tvång kontra frivillighet, där debatten om kvotering har stått i 
centrum och haft ständig aktualitet under de här åren. Några argument har varit mer 
framträdande än andra: det om barnets bästa och det om mannens valfrihet. Utmär-
kande för diskussionen har varit att båda argumenten kan användas såväl för som 
emot kvotering av föräldraförsäkringen.    

Det regelverk som beskrivs i broschyrerna har påverkats i stor omfattning av de po-
litiska debatter förts och de beslut som de lett fram till. Förändringarna måste betrak-
tas som ganska omfattande under de år som försäkringen har funnits. Främst har för-
säkringen ökat i omfattning, från 6 månader till dagens 16, dels har två månader kvo-
terats och kan inte överlåtas till den andra föräldern. Broschyrernas utseende och om-
fattning har också förändrats, där omslagen visar att fokus flyttats från ett fokus på 

 147



148   I   Normaliserade föräldrar  ✍  lena lind palicki

pappor, till fokus på barnfamiljer till fokus enbart på barnen. Broschyrerna har också 
ökat väsentligt i omfång.  
 
I kapitel 4 står konstruktionen av mottagarna i fokus. Syftet är att analysera vem eller 
vilka som pekas ut, konstrueras och positioneras som mottagare av sändarna. Med 
hjälp av begreppet deiktiska rum analyseras vilka mottagare som hamnar på vilket av-
stånd från sändaren vid olika val av mottagaranpassning, för att på så sätt synliggöra 
vilka som inkluderas och exkluderas. Deiktiska rum har att göra med deixis, vilket av-
ser språkliga uttryck vars syftning är direkt beroende av sammanhanget. Deixis är tätt 
förknippat med perspektiv och syftar på förhållandet att sändarens perspektiv påverkar 
hur yttrandet tolkas. Deiktiska uttryck är alltså ett slags indexeringar där det språkliga 
systemet pekar ut referenter eller händelser i kommunikationssituationen.  

Resultatet visar att vid mottagaranpassning i form av omtalande nominalfraser, vil-
ket är det dominerade sättet att skriva i de äldre broschyrerna, hamnar mottagarna på 
samma avstånd från sändaren, i vida deiktiska rum. Det betyder att olika sociala kate-
goriseringar, såsom mammor, pappor, adoptivföräldrar etcetera behandlas likadant 
och konstrueras och positioneras på samma sätt i förhållande till sändarna. De tidiga 
broschyrerna är könsneutrala på det sättet att de fördelar identifikationsmarkörer 
jämnt mellan könen, men de förstärker också könsneutraliteten genom att rikligt beto-
na båda föräldrarnas närvaro genom att använda ord som båda, antingen, den ena/den 
andra etcetera. Man upprätthåller bilden av att försäkringen är till för två. Det gör 
också att det parnormativa upprätthållandet blir starkt. Det omtalande sättet att skriva 
för alltså med sig att texterna visserligen framstår som könsneutrala och att mottagar-
na behandlas lika av sändaren, men också att de framstår som starkt parnormativa. 

Vid mottagaranpassning i form av generiskt man, vilket var en vanlig strategi från 
slutet av 1970-talet fram till början av 1990-talet, måste referenten sökas i vida deik-
tiska rum och referenten uppfattas som densamma som de omtalande nominalfraserna 
i den närliggande kontexten. Det betyder att de deiktiska rummen vid mottagaranpass-
ning med generiskt man varierar kraftigt och att de deiktiska rummens gränser ofta är 
oklara. Det medför att de deiktiska rummens utbredning placerar de olika mottagarna 
på ett likvärdigt avstånd från sändarpositionen. Det skapar texter som inte gör speciellt 
stor skillnad bland mottagarna och där de kategoriseringar som görs får letas i vidare 
deiktiska rum än när kategoriserande du-tilltal används.  

Vid mottagaranpassning i form av direkt tilltal genom du, vilket är det vanligaste 
sättet att tilltala mottagarna i de senare broschyrerna, skapas snäva deiktiska rum med 
hjälp av avgränsningar av pronomenet, främst genom efterställda nominalfraser (ex-
empelvis du som är gravid), vilket medför att det skapas hierarkier bland mottagarna. I 
det snävaste deiktiska rummet hamnar i första hand biologiska mammor, medan andra 
kategoriseringar återfinns i vidare deiktiska rum. Det betyder att de referenter som 
hamnar i det snäva deiktiska rummet (i första hand biologiska mammor) framstår som 
primära mottagare av texten medan de som hamnar i vidare deiktiska rum framstår 
som sekundära. Det finns alltså en fara i att mottagaranpassa med du-tilltal eftersom 
det medför en tydlig exkludering respektive inkludering av olika kollektiv av mottaga-
re. Att på detta sätt konstruera mottagare där mamman är primär och andra föräldrar 
sekundära gör att myndigheten normaliserar och gynnar vissa mottagare medan andra 
framställs som avvikande. 

Det gäller dock inte för alla du-tilltal. Ett resultat visar att även en mycket generisk 
variant av du används, som snarast kan likställas med man. Dessa förekommer framför 
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allt i samma broschyrer som där man används vilket kan betyda att betydelserna och 
omfattningen av deiktiska rum påverkar varandra. 
 
I kapitel 5 analyseras vilka normaliserade föreställningar om föräldrar som finns i tex-
terna, vilka föräldrar som gynnas och framstår som normala. I kapitlet läggs fokus på 
vilka egenskaper eller attribut hos mottagarna som normaliseras, vilka normalföre-
ställningar som finns i broschyrerna. I kapitlet utgår jag från en figur som visar att 
närmast föreställningen om det normala finns det normaliserade normala, som utmärks 
språkligt av att de är något som bara är, som inte problematiseras och som tas för gi-
vet. Längre bort från centrum i modellen, i cirkeln närmast utanför de vanligaste eller 
mest normala normalföreställningarna finns undantagen eller den normaliserade avvi-
kelsen, det som nämns, som förhandlas som något särskilt och därmed står utanför den 
innersta ramen. I en placering ännu längre från cirkelns centrum finns det som inte 
nämns alls, som ligger så långt från normalitetens kärna att det överhuvudtaget inte 
existerar i broschyrernas diskursuniversum, det/de uteslutna, de eller det okategorise-
rade. 

Resultatet visar att en genomsyrande föreställning om föräldrar är att de ingår i en 
kärnfamilj och lever i ett välfärdssamhälle. Dessa övergripande föreställningar byggs 
upp av att föräldrar förutsätts vara biologiska föräldrar som lever i ett heterosexuellt 
parförhållande. De förutsätts också leva under ordnade former – ha arbete och bostad 
– och vara friska och få friska barn. Det förutsätts också någon form av svenskhet och 
att föräldrar har uppnått en viss ålder. I utkanten av normalföreställningarna, som 
normaliserade avvikelser, finns bland andra adoptiv- och fosterföräldrar, studerande, 
arbetslösa, egna företagare, homosexuella, styvföräldrar. Det är dem som nämns som 
särskilda och inte som det självklara. Resultaten visar också att normalföreställningar-
na till viss del skiftat över tid och att fler kategoriseringar ryms i de senare broschyrer-
na än i de tidigare. Vissa kategoriseringar har också fallit bort (såsom exempelvis hem-
arbetande).  

Analysen visar alltså att normalföreställningar om föräldrar innehåller föreställning-
ar om sexualitet, etnicitet, kön, arbets- och bostadsförhållanden, ålder, biologism som i 
sin tur kan sägas sanktionera ett slags folkhems- eller borgerliga ideal, där ordning och 
reda och ett välordnat liv eftersträvas och förutsätts. För ett ord som familj har Försäk-
ringskassan en snäv förståelseram, som sanktioneras av det omgivande samhället och 
diskursen, av den normativa normaliteten som konstitueras i det samhälle som är idag.  

Analysen har också visat att det finns ett samband mellan normala normalföreställ-
ningar och att de språkligt indexeras indirekt. Det som hamnar närmast kärnan i mo-
dellen är det som i störst utsträckning enbart indexeras indirekt, i flera led, eller inte 
alls och bara blir synligt i kontrast till det som är avvikande. Det kan gälla sådant som 
att det förutsätts att föräldraskapet är biologiskt, inte genom att det explicitgörs direkt 
utan genom att exempelvis graviditet, barnets födelse är indirekta indexeringar av det 
biologiska föräldraskapet. Och att kontrasten, adoptivföräldrar, nämns explicit och 
direktindexeras. Således finns också ett samband mellan direkt indexering och den 
normaliserade avvikelsen, där avvikelsen nämns och explicitgörs (adoptivföräldrar, 
studerande etcetera). Det visar att det som tas för givet inte behöver nämnas medan det 
avvikande måste benämnas för att finnas. Det är också det som gör den normaliserade 
avvikelsen just normaliserad – den är ändå så pass giltig att den finns med i textens 
diskursuniversum – den är inte den vanligaste men det finns ett visst mått av normalitet 
i den, annars skulle den inte ha funnits med alls. 
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I kapitel 6 analyseras de olika aktörernas funktioner, vilket visar hur relationen mellan 
myndigheten och föräldrarna konstrueras i texterna. I sändarvärldens makt ingår att 
fördela arbetsuppgifter, att i broschyrerna visa vad myndigheten har ansvar för och vad 
mottagarna har ansvar för. På så sätt normaliseras vissa funktioner hos aktörerna.  
Syftet är att utröna vilket ansvar som tillskrivs vem. Jag har i analysen tagit avstamp i 
Greimas aktantmodell, där olika funktioner abstraheras ur texterna: sändare, mottaga-
re, objekt, subjekt, hjälpare och motstånd. Modellen gör det möjligt att fastställa vem 
som gör vad för vem. Den hjälper också till att få syn på vad som görs och vilka/vem 
som hjälper till och vilka/vem/vad som motarbetar händelsen. 

Resultatet visar att i stora drag går det att slå fast att sändarvärlden framför allt har 
ett ekonomiskt ansvar. Till viss del har sändarvärlden också ansvar för att ge informa-
tion, men det framstår som marginellt. Tvärtom läggs ansvaret ofta utanför det snäva 
deiktiska rummet och det hänvisas till arbetsgivare och fackföreningar för vidare in-
formation. Något ansvar för att informera om de krav som myndigheten blivit ålagd – 
att skillnaden i uttag mellan könen ska minska – tar man inte någonstans i broschyrer-
na.  

Sändarvärldens språkliga utformning har förändrats över tid. Det har skett en för-
skjutning som innebär att Försäkringskassan i de tidigare broschyrerna var ansvarig för 
att ge subjektet det den begär, medan det i den senaste broschyren är vad man kan kal-
la för välfärdssamhället som har den skyldigheten. Det har alltså skett en förskjutning 
från en konkret myndighet som givare till en mer abstrakt enhet. Resultatet visar också 
att Försäkringskassans funktion förskjutits från en i första hand hjälpande instans till 
en i första hand kontrollerande medan föräldrarnas funktion förblivit densamma över 
tid, som mottagare av antingen pengar eller ledighet.  

Mottagarvärlden, som nästan uteslutande är föräldrarna, har rätten på sin sida, men 
också några uttalade skyldigheter. Men analysen har visat att skyldigheterna knappast 
är mot sändarvärlden utan snarare mot barnen eller mot arbetsgivaren, alltså aktörer 
utanför det snäva deiktiska rummet. En förändring som skett över tid är objektets ut-
formning, som förskjutits från pengar till ledighet. Att objektet förflyttats till ledighet 
gör att mer fokus hamnar på det föräldrarna är lediga ifrån, vilket också förstärker 
normalföreställningen om att föräldrar har arbete. 

Något ansvar för att föräldrarna ska dela lika på föräldraförsäkringen tillskrivs var-
ken sändarna eller mottagarna. En tolkning är att eftersom ansvaret för en lika fördel-
ning av föräldrapenningen i stort uteblir, så tas det ansvaret någon annanstans. Försäk-
ringskassan har ju också ägnat sig åt informationskampanjer, massutskick och reklam-
kampanjer som ska stödja insatserna för att få fäder att i större utsträckning ta ut stör-
re delen av föräldraledighet. Den normaliserade föreställningen av föräldrar är alltså 
att de är mottagare av antingen dagar eller pengar och Försäkringskassan positionerar 
sig främst som en ekonomisk instans.  
 
I kapitel 7 sammanfattas resultaten och diskuteras i ett vidare perspektiv.  

Ett utmärkande resultat är att det under alla år har funnits en förståelse av föräldra-
skapet som starkt könsmarkerat, i broschyrerna såväl som i kontexterna. Utgångs-
punkten har varit inte bara ett heteronormativt sätt att se på föräldrar, utan också ett 
parnormativt. Det har medfört att även jämställdheten i den här diskursen har präglats 
av heteronormativa och parnormativa föreställningar.  

Det resultat som visar vilka normalföreställningar som varit gällande i broschyrerna 
har en sak gemensamt. De förutsätter alla ett välfärdssamhälle, ibland explicit och 
ibland indirekt presupponerat. Det är en starkt förgivettagen uppfattning som genom-
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syrar hela den här diskursen, och som också påverkar hur jämställdhet konstrueras. 
Försäkringskassan är en del av ett välfärdssamhälle där själva förutsättningen för dess 
existens är en demokratisk välfärdsstat. Det genomsyrar hela verksamheten, maktut-
övandet och jämställdhetskonstruktionen. Det är rimligt att anta att konstruktioner av 
kön och jämställdhet i Sverige kanske oftare än vi tror kopplas samman med en pre-
supponerad välfärdsstat och demokrati. I den här undersökningen har jag visat hur det 
empiriskt förutsätts i de faktiska texterna i den här diskursen.   

Normalföreställningen om föräldrar framstår som mer komplex i de nutida broschy-
rerna jämfört med tidigare. Komplexiteten är delvis en återspegling av det regelverk om 
föräldraförsäkringen som blivit alltmer sammansatt över tid, men också en återspegling 
av samhället som framstår som mer mångfacetterad idag. Det är hur som helst onekli-
gen en mer komplex bild av mottagaren som framträder idag än för 30 år sedan, där 
fler identifikationsmarkörer än tidigare erbjuds. Komplexiteten är tätt sammanbundet 
med de språkliga tilltalsförändringarna, där den tidigare mottagaranpassningsstrategin 
med främst omtal medförde att referenterna framställdes med könsneutrala nominal-
fraser, medan dagens du-tilltal bidrar till att hierarkisera mottagargrupper och tenderar 
att placera (biologiska) mammor i den primära mottagarpositionen. Detta resultat 
stämmer överens med tidigare forskning av närliggande diskurser (Andenæs 1995, 
1997, 2005 om föräldrahandböcker och Sunderland om föräldramagasin 2006) men 
också av andra material från Försäkringskassan, vilket visats i en studentuppsats om 
Försäkringskassans massbrev, där breven till föräldrar tenderar att omtala pappan me-
dan mamman tilltalas direkt (Herbert 2009:17).  
 Lika viktiga som de förändringar som skett är de förändringar som inte skett. Lik-
som stora textsjok traderats mellan broschyrerna har också många normalföreställ-
ningar traderats. Det statiska är intressant, att samma typ av formuleringar återkom-
mer i alla broschyrerna på så sätt att icke-ändringar blir till ett slags kvarhållande av 
normalföreställningar. Det visar att en diskursiv praktik som är så normbunden som 
myndighetsspråket tenderar att reproducera sig själv – och därmed de föreställningar 
som är kopplade till verksamheten.  
 
 
 

 151



152   I   Normaliserade föräldrar  ✍  lena lind palicki

 152



 Normaliserade föräldrar  ✍  lena lind palicki   I   153

Summary 

In this dissertation, normalised perceptions of parents are being examined, as they ap-
pear in brochures from the Swedish Social Insurance Agency (SSIA), to expectant or 
new parents between 1974 and 2007. 
 
Chapter 1 consists of a description of the overall purpose, which is to analyse and iden-
tify problems the Swedish Social Insurance Agency (SSIA) perceptions of parents as 
they appear in the brochures addressed to expectant or new parents between 1974 and 
2007. The aim is to distinguish who are being pointed out, constructed, and normal-
ised as parents; and to analyse the functions of the recipients and the senders respec-
tively. The aim is to be considered in the light of SSIA’s commitment to gender equal-
ity. 

In connection to the purpose are four different approaches, which are analysed and 
discussed in separate chapters in the dissertation: 

 
1. What are the institutional, political and regulatory terms of the texts and of 

SSIA as an actor? Under what conditions does SSIA write its brochures? 
2. Who is/are being pointed out, identified and constructed as recipient/s? Who 

is invited to the recipient sphere? Which recipients are being included and ex-
cluded by the agency’s choice of language? 

3. What perceptions of the receivers are exposed in the brochures? Who is being 
favoured, described as ‘normal’, and who is not? What qualities or attributes 
should a recipient possess to become normalised in the world of SSIA? 

4. What functions do the different actors in the texts have? Who is ascribed 
what responsibilities? How are the roles divided? What responsibility does 
SSIA take (economic, informatory, et cetera) in the brochures, and what re-
sponsibility is given to the receivers? 

 
The main material consists of nine brochures on parent’s insurance, published by SSIA 
between 1974 and 2007. In addition to the main material, a secondary text material 
has been used as a means of interpretation. Also, the discourse authority practice that 
the texts are part of is essential for the analysis. 

A few important starting points are being presented in the first chapter. One of these 
is that the parent’s insurance has been used as a tool in the gender equality discourse. 
There have been many animated discussions about how to design it to support gender 
equality (see for example the debating book Vems valfrihet? (Eng. transl. ‘Whose free-
dom of choice’), Lorentzi 2004). It was not until 1974 that the parent’s insurance be-
came gender neutral and could be used by both mothers and fathers. Earlier, the so 
called moderskapspenningen (“motherhood allowance”) could only be used by moth-
ers. 

 SSIA has been commissioned to try to even out differences between men and 
women regarding the use of the parent’s insurance, a policy updated annually by the 
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government. However to understand gender equality in relation to the parent’s insur-
ance is not definite. Within this context it is understood that gender equality is fore-
most a matter between men and women, and that a quantitatively even distribution 
between the sexes leads to gender equality. 
 
In chapter 2, the overall theoretical framework of the dissertation is presented. The 
chapter shows that the dissertation is based upon what may be described as feminist 
discourse analysis, where a constructivist approach is of central importance, and where 
the critical analysis of the gender construction is the focal point. An essential idea 
within the discourse analysis is that discourses construct and give meaning to our way 
of looking at the world. The conception of discourse is important in this investigation 
in order to understand in what way the texts may be related to power, and to be able 
to discuss the perceptions of the parents, as shown in the texts in relation to the society 
in which they were written. The practical purpose of the discourse analysis is to throw 
light upon social and historical structures that have become agreements and conven-
tions – matters that have become so natural to us that we regard them as “common 
sense”. Studying the language critically is a way of “de-neutralise” it (Talbot 
1998:149f.). 
 I have set out from a theory called Third Wave Feminist Linguistics (Mills 2004, 
2008). The third wave feminist analysis has a clear emancipatory attempt, and is criti-
cal in the sense that it strives for contributing to change. Gender and other social cate-
gorisations are looked upon as something we do and construct rather than something 
static. The theoretical starting points for The Third Wave Feminist Linguistics are thus 
about a contextualised focus. 
  In addition, an intersectional perspective is a central starting point, putting the focus 
not only on the categorisation of gender, but also on the interaction and interdepend-
ence between different social categorisations. This is based on the assumption that dis-
coursive categories, such as gender, class, ethnicity/race, et cetera, are impossible to 
separate from each other. As such, gender becomes a variable that is being restricted 
and constituted by other categorisations, and in turn defines them by the contextual 
conditions. The concept of intersectionality is thus important in order to understand 
that different social categorisations depend on, and overlap with each other, creating 
conditions for asking other types of questions than within traditional language and 
gender research. 

These theoretical starting points also have consequences for the understanding of 
power. The shift to a more contextualised focus in The Third Wave Feminism and in 
the intersectional perspective includes a shift of the way we may understand power. 
Most Third Wave feminists have been influenced by Foucault’s theories about power, 
where power is regarded as a network of relations rather than somebody’s property or 
characteristic (Mills 2008:27). Power, like gender and other social categorisations, is 
not seen as something that just exists or that someone has regardless of the context, but 
instead as something that happens (Foucault 2008). Power within an organization 
means to act in accordance with the norms, regulations and laws that are given within 
that context. The fact that an authority’s practice is the focus of this investigation thus 
implies certain conditions. In authority texts, power is built-into the text since govern-
ment-sanctioned texts always involve some kind of exercise of power. The powerful 
texts may be used as a means of control for the government-sanctioned work, where 
the authority internalises certain governmental ideas and desires of the citizen’s func-
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tions and choices. Foucault called this way of control governmentality, in which there 
is an approach to the controlled object. This is a central starting point for the analysis. 

The most important methodological point is that the discourse analytical way of 
working and the intersectional perspective mean that I work close to the text with an 
actual practice, where institutional conditions and contexts are important parts of the 
analysis. 

 
Chapter 3 has a focus on the authority practice and the contexts that influence (and are 
influenced by) the design of the brochures. The purpose of this chapter is divided into 
two parts. To analyse and describe the authority practice and the contexts that influ-
ence (and are influenced by) this practice. In addition it aims to present the material 
and the regulations connected to it. In this chapter, a picture is being drawn of the in-
stitutional and political context that sets the prerequisites of the insurance regulations 
as well as of the way the texts are being written and may be understood. 

The institutional context imposes that the texts of SSIA are subject to certain condi-
tions. They are partly influenced by the institutional prerequisites that state that the 
agency’s texts are to be written in accordance with established language norms, where, 
for example, the singular ‘you’ is preferred. In part, the texts are influenced by SSIA’s 
gender equality texts that state that gender equality primarily should be understood as 
an even distribution between men and women, but that this interpretation to some ex-
tent collides with a more contextualised way of regarding gender. The institutional 
conditions bear traces of The Second Wave feminist starting points, where gender was 
regarded as a static variable, and The Third Wave feminism that sees gender as some-
thing constructed within a factual context. 

The brochures are also influenced by the several decades political debate on parental 
insurance, where the parental insurance has been used as a means of attaining a more 
equal society. Hence, there is a presupposition in the political context that an even dis-
tribution of the parent’s insurance leads to a more gender equal society. The debate 
was very salient before the insurance became gender neutral in 1974, with claims that 
the parental insurance needed to be gender neutralised in order to create equality be-
tween the sexes. The same rights and obligations for men and women were demanded. 
There were strong arguments maintaining that a female emancipation was impossible 
without a corresponding male one. If it was made possible for men to stay at home 
with their children, the mothers would be able to enter the labour market, it was 
claimed (see for example Klinth 2002). In 1974, the parental insurance was made a 
collective right of the parents, but not an obligation. However, the change in the num-
ber of days used by mothers and fathers respectively was almost nonexistent, which 
created further debates about how men could be induced to stay at home with their 
children to a greater extent. There was a great political agreement regarding the goal, 
but not regarding the means to reach it. In many respects, the debate has become a 
question of compulsion versus voluntariness, focusing on a debate of affirmative ac-
tion, which has been an urgent topic during the last few years. Two arguments have 
been more conspicuous than others: the first about what is best for the child and the 
second about the man’s freedom of choice. What has been characteristic for this discus-
sion is that both arguments may be used for as well as against an affirmative action of 
the parental insurance. 

The set of regulations described in the brochures has to a great extent been influ-
enced by the political debates and decisions. Since it’s conception, the changes in the 
parental insurance have been rather extensive. Above all, the length of the insurance 
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has increased from 6 months, when first provided, to 16 months today. Furthermore, 
two months are now reserved for each parent and must not be passed on to the other 
parent. The design and extent of the brochures have changed as well, with covers 
showing that the focus has shifted from the fathers to the families, and then finally to 
the children only. The size of the brochures has also increased considerably. 
 
In chapter 4, the construction of the recipients is in focus. The purpose is to analyse 
who is/are being pointed out and positioned as recipient/s by the senders. With the use 
of the concept deictic space an analysis is being made of the distance between recipients 
and sender with different kinds of recipient adjustments, in order to illustrate who are 
being included and excluded. The concept deictic space has to do with deixis, which 
refers to linguistic expressions directly dependent on the context. Deixis is closely con-
nected to perspective, meaning that the perspective of the sender influence the way the 
utterance is being interpreted. Deictic expressions are thus a type of indexing with the 
linguistic system pointing out referents or occurrences in the communicative situation. 

The results show that when using a recipient adjustment in the form of third person 
singular noun phrases, which is the most common way of writing in the older bro-
chures, the recipients are at the same distance from the sender, in a wide deictic space. 
This means that different social categorisations, such as mothers, fathers, adoptive par-
ents, et cetera, are treated the same way and are constructed and positioned equally in 
relation to the senders. The early brochures are gender neutral in a way that they dis-
tribute identification markers evenly among the sexes, but they also intensify the gen-
der neutrality by strongly stressing both parents presence with words such as both, ei-
ther, one/the other, et cetera. It is emphasised that the financial insurance is meant for 
two parents, strongly maintaining the couple normativity. Writing in third person sin-
gular thus make the texts appear gender neutral, where all recipients are treated equally 
by the sender, but also very couple normative. 

With a recipient adjustment using generic one, which was common between the late 
1970s and early 1990s, the referent has to be searched for in a wide deictic space and is 
regarded as synonymous with the third person singular noun phrases in the close con-
text. This means that when using a recipient adjustment with generic one, the deictic 
spaces vary substantially and their borders are often indistinct. The extension of the 
deictic spaces places the recipients at an equal distance from the position of sender. 
This leads to texts that do not treat the recipients very differently, and where the cate-
gorisations made must be searched for in wider deictic spaces than when using the 
categorising singular you. 

With a recipient adjustment using the direct address singular you, which is the most 
common way of addressing the recipients in the latest brochures, narrow deictic spaces 
are being created by delimitation of the pronoun. This is foremost achieved through 
post-modifying noun phrases (for example you who are pregnant), leading to hierar-
chies among the recipients. In the narrowest deictic space are first of all the biological 
mothers, while the other categorisations are found in wider deictic spaces. The refer-
ents who take place in the narrow deictic space appear as the primary recipients of the 
text, while the ones in the wider deictic space appear to be secondary. Consequently, 
there is a danger in using the singular you here, since it involves a clear exclusion and 
inclusion of different collectives of recipients. Constructing recipients in this way, mak-
ing the birth mother primary and other parents secondary, leads to a normalisation and 
furthering of some recipients while others are presented as divergent. 
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However, this is not true for all uses of singular you. One result shows that a very 
generic variant of singular you, almost synonymous to generic one, is used. These oc-
currences are found above all in the brochures where one is used, which may imply 
that the meanings and the extension of deictic spaces influence each other. 
 
Chapter 5 presents an analysis of what text shows as normalised ideas of parents, and 
of which parents are being favoured and described as normal. The chapter puts a focus 
on what recipient qualities or attributes are normalised, and what is regarded as nor-
mal in the brochures. I base the chapter on a figure that shows that what is closest to 
the perception of the normal is the normalised normal, linguistically distinguished by 
something that just exists, that is not problematised, and that is taken for granted. Fur-
ther from the centre of the figure, in the circle just outside the most common or most 
normal ideas of the normal, are the exceptions or the normalised deviation, the things 
that are mentioned, treated as something special, and thus lie outside of the inner 
frame. Placed even further away from the centre of the circle are the things that are not 
mentioned at all, that are so far from the essence of normality that it is nonexistent in 
the discourse of the brochures, the excluded, the uncategorised. 

The results show that an overall idea of parents is that they are part of a nuclear 
family and live in a welfare state. These notions are built on the presupposition that 
parents are biological parents living as a couple in a heterosexual relationship. It is also 
assumed that they have a job and a place to live, and that they are healthy and have 
healthy children. Some kind of Swedishness is presupposed as well, as is the idea of the 
parents having reached a certain age. At the fringes of the ideas of what is ‘normal’, as 
normalised divergences, are, among others, adoptive and foster parents, students, un-
employed and self-employed people, homosexuals, and step parents. They are men-
tioned as special and not obvious. The results show that the ideas of what is normal to 
some extent has changed over time, and that a greater number of categorisations are 
included in the later brochures than in the early ones. Some categorisations have also 
disappeared (such as house worker). 

The analysis thus shows that ideas of what a normal parent is involve ideas of sexu-
ality, ethnicity, gender, working and housing conditions, age, and biological factors, 
which in turn could be said to sanction a kind of middle class ideal where order and a 
well-settled life is the presupposed goal. SSIA is treating a word like family with much 
restriction, and this is sanctioned by the surrounding society and discourse, by the nor-
mative normality constituted in today’s society. 

The analysis has also showed that there is a connection between normal ideas of the 
‘normal’ and the fact that ideas indirectly are linguistically indexed. Closest to the 
model core is that which is only being indexed indirectly or not at all, and is only visi-
ble in contrast to what is divergent. One example of this is the presupposition that the 
parenthood is biological, not by stating this explicitly but by using pregnancy, the birth 
of the child as indirect indexing of the biological parenthood. The contrast, adoptive 
parents, is mentioned explicitly and is directly indexed. Accordingly, there is also a 
connection between direct indexing and the normalised divergence, where the diver-
gence is mentioned and made explicit (adoptive parents, students, et cetera). This 
shows that what is ‘normal’ is taken for granted does not need to be stated, while the 
diversion must be mentioned in order to exist. This is what makes the normalised di-
vergence normalised – it is valid enough to exist within the discourse universe of the 
text. It is not the most common one, but still has a degree of normality – otherwise it 
would not have been included at all. 
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In chapter 6, the functions of the different actors are analysed, displaying how the rela-
tion between the agency and the parents is constructed in the texts. Included in the 
power of the sender is how to distribute assignments, to show in the brochures what 
responsibilities the agency has, and the responsibilities of the receivers. In this way, 
certain functions of the actors are being normalised. The aim of the analysis is to ascer-
tain what responsibility is assigned to whom. I have started the analysis in Greimas’s 
actantial model, where different functions are abstracted from the texts: sender, re-
ceiver, object, subject, helper, and resistance. The model makes it possible to show who 
is doing what for whom. It also helps recognising what is being done, who are helping, 
and who or what are counteracting the process. 

The result shows that it is possible to broadly establish that the sender’s world has 
predominantly a financial responsibility. To some extent, the sender also has a respon-
sibility of supplying information, but this appears to be marginal. Conversely, the re-
sponsibility is often placed outside of the narrow deictic space, and employers and 
trade unions are referred to for more information. The responsibility of informing 
about the obligations of the agency – to reduce the gender difference when it comes to 
the use of the parental insurance – is not taken anywhere in the brochures. 

The linguistic shape of the sender’s world has changed over time. There has been a 
dislocation from the early brochures, where SSIA was responsible of giving the subject 
requested, to the latest brochure, where the welfare state holds that duty. There has 
thus been a dislocation from a concrete authority to a more abstract unity. The result 
also shows that the function of SSIA has been shifted from a mainly helping authority 
to a mainly controlling one, while the function of the parents has stayed the same – 
receivers of money or free time. 

The receiver world, which consists almost exclusively of the parents, has the rights, 
but also some explicit obligations. The analysis shows, however, that the obligations 
are not towards the sender world but rather towards the children or the employer, ac-
tors outside of the narrow deictic space. One change that has happened over time is 
that the object has been shifted from money to free time, putting more focus on what 
the parents are free from, which also confirms the notion of parents having a job. 

The responsibility for a gender equal division of the parental insurance is ascribed 
neither to the senders nor the receivers. One interpretation is, that since the responsibil-
ity for dividing the parental insurance evenly is close to nonexistent here, this responsi-
bility is shown somewhere else. SSIA has carried out information, mail and PR cam-
paigns to support the inducement of fathers to take a greater part of the parental leave. 
The normalised idea of parents is thus that they are receivers of insurance days or 
money, and SSIA’s position is foremost as an economic authority. 
 
In chapter 7, the results are summarised and discussed in a wider perspective. 

A characteristic result is that parenthood has been regarded as strongly gender 
marked during this entire period of time, both in the brochures and in the contexts. 
Parents have not only been regarded from a hetero normative perspective, but also 
from a couple normative one. As a consequence, equality too has been marked by het-
ero normative and couple normative ideas within this discourse. 

The ideas of what is normal shown in the brochure have one thing in common. They 
all presuppose a welfare state, sometimes explicitly and sometimes indirectly. This is an 
understanding that is taken for granted, that imbues this entire discourse, and that in-
fluences the way equality is being constructed. SSIA is part of a welfare state and the 
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prerequisite of its existence is a democratic welfare state. It is reasonable to assume that 
constructions of gender and equality in Sweden are connected to a presupposed welfare 
state and democracy more often than we think. In this investigation, I have shown how 
this is empirically presupposed in the factual texts within this discourse. 

The idea of what is a normal parent appears to be more complex in the modern bro-
chures than in the older ones. The complexity is partly a reflection of the regulations 
concerning the parental insurance, which have become more complex over time, but 
also a reflection of society, which appears to be more multifaceted today. Regardlessof 
this, the image of the receiver is certainly more complex today than 30 years ago, with 
more identification markers presented than ever before. The complexity is closely 
linked to the linguistic changes in address. The early receiver adjustment strategy with 
texts in third person singular presented the referents with gender neutral noun phrases, 
while the singular you address of today contributes to hierarchic receiver groups and 
tends to place (biological) mothers in a primary receiver position. This result corre-
sponds with earlier research on adjacent discourses (Andenæs on parents’ manuals 
(1995, 1998, 2005) and Sunderland on parent’s magazines (2006)), but also with other 
material from SSIA, shown in a student’s essay on SSIA’s mass mails, where the letters 
tend to talk about the father while the mother is being addressed directly (Herbert 
2009:17). 
 As important as the changes occurred are the changes that have not occurred. Large 
amounts of text have been repeated in the brochures through the years, as well as many 
ideas of what is normal. These static parts are interesting. When the same types of 
wording are seen in all brochures, the non-changes symbolise a preserving of the ideas 
of the normal. This shows that a discourse practice that is as norm-bound as the au-
thority language tends to reproduce itself – and with that also the notions connected to 
the activity. 
 
 
 
 

Translated by Åsa Marklund  
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Material 

Primärmaterial 
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ner/Riktlinjer/riktlinje_2005_13.pdf. Hämtad 2009-05-18.  
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Bilaga  
 
Statistik över fördelningen av uttaget av föräldrapenningdagar 1974-2008 
 
År  Kvinnors uttagna 

dagar 
Mäns uttagna dagar Mäns uttag i procent 

av samtliga dagar 
1974 18 926 592 89 717 0,47 
1975 21 052 633 191 969 0,90 
1976 19 939 559 278 361 1,38 
1977 19 741 859 440 447 2,18 
1978 21 265 998 947 404 4,27 
1979 22 930 524 1 151 199 4,78 
1980 25 621 927 1 398 522 5,18 
1981 29 568 920 1 541 782 4,96 
1982 29 285 459 1 565 360 5,07 
1983 28 653 854 1 580 155 5,23 
1984 28 896 107 1 557 546 5,11 
1985 31 362 933 1 830 067 5,51 
198675 31 917 779 2 001 221 5,90 
1987 37 267 164 3 040 345 7,54 
1988 35 365 091 2 451 072 6,48 
1989 36 082 013 2 564 857 6,64 
1990 44 851 315 3 440 701 7,12 
1991 49 600 570 4 145 532 7,71 
1992 50 801 232 4 793 160 8,62 
1993 50 030 342 5 299 543 9,58 
1994 48 459 832 5 901 470 10,86 
1995 42 519 211 4 507 101 9,58 
1996 37 713 386 4 463 173 10,58 
1997 34 151 144 3 754 007 9,90 
1998 32 552 062 3 775 354 10,39 
1999 31 869 907 4 166 279 11,56 
2000 31 225 746 4 435 481 12,44 
2001 31 458 797 5 042 319 13,81 
2002 32 210 665 5 917 761 15,52 
2003 33 235 014 6 911 239 17,22 
2004 34 407 652 7 901 513 18,68 
2005 34 338 735 8 320 078 19,50 
2006 34 524 796 8 957 898 20,60 
2007 35 856 090 9 434 538 20,83 
2008 37 117 288 10 143 062 21,46 
 
Källa: Försäkringskassans statistikavdelning på huvudkontoret har gett mig uppgifter-
na som mejlbilaga den 2 december 2009.  
 

                                                 
75 Siffran för 1986 är uppskattad och kan vara missvisande, enligt Försäkringskassan.  
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