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Abstract 

The aim of this study is to examine two cleavages in a Swedish political context and how the 

political debate of parentel leave among the parliamental parties relates to the cleavages. The 

cleavages examined are the right-left-scale and the new cleavage GAL-TAN. To do so, the 

study examines party platforms and debate articles to see if the proposals and arguments used 

are mainly related to the right-left-scale or to GAL-TAN. The result shows that the debate 

mostly relates to GAL-TAN due to the fact that most parties use proposals and arguments that 

are connected to social and cultural values, such as equality and freedom of choice, rather than 

economic values. Even though the proposals and arguments for the most part relate more to 

GAL-TAN, the economic arguments are not insignificant. Almost all parties discuss economic 

values in some way but not in the same amount as social and cultural values. This is the case 

for all parties except for two who focuses on both sides equally much. The main conclusion that 

can be drawn from this study is that GAL-TAN is a cleavage that is able to organize Swedish 

party politics in some political areas and can therefore be seen as a complement to the right-

left-scale. 

 

 

 

Nyckelord: Skiljelinjer; föräldraförsäkring; Cleavage Theory; GAL-TAN; Höger-vänster-

skalan; partipolitik 

English title: Cleavages in Swedish party politics – A qualitative analysis of the parental leave 

debate.  
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1. Inledning 

Det ämnesområde som ska behandlas i denna uppsats är politiska skiljelinjer i en svensk kontext 

med fokus på den politiska debatten om föräldraförsäkring. Svensk politik har sedan slutet av 

1800-talet ansetts organiseras runt konflikten mellan arbete och kapital och hur fördelningen av 

ekonomiska resurser ska se ut, vilket har gett upphov till den höger-vänster-skala som det flitigt 

talas om i den svenska politiska debatten (Demker och Ekengren Oscarsson 2018, 369). Denna 

skiljelinje har länge dominerat svensk politik och har bidragit till att partisystemet ser ut som 

det gör i dagens Sverige med bland annat de blockkonstellationer som finns (Demker och 

Ekengren Oscarsson 2018, 374). Sverige har länge haft ett av världens mest endimensionella 

partisystem (Demker och Ekengren Oscarsson 2018, 376), men i och med att politiken och även 

samhället i stort har globaliserats allt mer under de senaste decennierna har forskare inom 

statsvetenskap börjat fundera kring huruvida höger-vänster-skalan fångar upp alla de frågor 

som har dykt upp i och med globaliseringen och försvagandet av nationalstaternas gränser 

(Demker och Ekengren Oscarsson 2018, 379). De frågor som det ofta talas om i denna kontext 

är exempelvis miljöfrågor, migration och internationalisering. Alla dessa frågor är exempel på 

frågor som forskning menar inte helt och hållet kan organiseras kring höger-vänster-skalan. 

Därför har det inom politiken och statsvetenskapen blivit allt vanligare att tala om den nya 

politiska indelningsdimensionen GAL-TAN som ett komplement till höger-vänster-skalan 

(Oscarsson 2017, 423–424). 

Benämningen GAL-TAN härstammar från engelskan där GAL är en förkortning av Green-

Alternative-Libertarian och kan översättas till Grön-Alternativ-Libertär/Libertariansk. TAN är 

en förkortning av Traditional-Authoritarian-Nationalist och kan översättas till Traditionell-

Auktoritär-Nationalistisk. Till skillnad från höger-vänster-skalan som handlar om 

fördelningspolitik, välfärd och statliga interventioner i ekonomin, handlar GAL-TAN om 

sociala och kulturella värden. Partier klassificeras därför på skalan efter sina synpunkter på 

demokratiska fri- och rättigheter (Bakker et al. 2015, 144). Det är delvis möjligt att säga att det 

handlar om liberalism kontra konservatism. Denna skiljelinje började användas i slutet av 1990-

talet av Chapel Hill Expert Surveys-gruppen (CHES) och är därför ny i relation till andra vanligt 

förekommande skiljelinjer (Hooghe, Marks och Wilson 2002, 966–967). Av den anledningen 

har det inte forskats lika mycket om den som om en del andra politiska skiljelinjer, vilket gör 

att den är av intresse att studera.  
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Eftersom utvecklingen verkar gå mot ett partisystem som tidigare var endimensionellt men som 

nu måste ta hänsyn till två olika skiljelinjer (dimensioner) finns det anledning att misstänka att 

detta eventuellt kan innebära att det kan skapas nya förutsättningar för hur svensk partipolitik 

kan organiseras gällande exempelvis regeringsbildningar, partikonkurrens och partisamarbeten 

(Oscarsson 2017, 411). Av den anledningen är frågan om politiska skiljelinjer relevant att 

studera i dagens Sverige. Det faktum att GAL-TAN dessutom fångar in en del av nutidens 

viktiga frågor är ytterligare en orsak till att den är relevant att studera. 

Föräldraförsäkringens utformning har länge debatterats flitigt mellan de svenska 

riksdagspartierna. Det som främst har gett upphov till diskussion är huruvida 

föräldraförsäkringen ska kvoteras och i sådana fall till hur stor del, eller om det helt ska vara 

upp till familjerna själva att bestämma hur den ska fördelas. Förslag från den nuvarande 

regeringen om att utöka den del av försäkringen som är reserverad till vardera föräldern från tre 

månader till fem månader har varit aktuellt en tid (SOU 2017:101) medan förslaget samtidigt 

har mötts av kritik från flera av de övriga riksdagspartierna (Busch Thor 2017 och Kronlid och 

Bieler 2017). Det är därmed möjligt att påstå att synen på föräldraförsäkringen splittrar de 

svenska riksdagspartierna som intar olika positioner i frågan, vilket i sin tur skapar debatt om 

hur den bäst ska utformas.  

1.1 Problemformulering 

Samhället och politiken är ständigt under utveckling, vilket gör att det hela tiden uppstår nya 

utmaningar och samhällsproblem för politiska aktörer att förhålla sig till. Frågan blir då om 

höger-vänster-skalan som så länge dominerat som politisk skiljelinje i Sverige räcker till för att 

förklara och organisera svensk politik i nutidens globaliserade värld, eller om andra skiljelinjer 

kan fungera som ett komplement till den och därmed skapa ett partisystem som tar hänsyn till 

fler dimensioner än en. Det är denna fråga som står för arbetets huvudsakliga fokus. Dessutom 

kommer fokus även att ligga på debatten om föräldraförsäkringens utformning och hur den 

förhåller sig till två olika skiljelinjer som är relevanta i dagens politiska sfär för att se om det är 

den traditionella höger-vänster-skalan som har mest betydelse för detta politiska område eller 

om frågan kan organiseras kring någon annan skiljelinje, såsom GAL-TAN i detta fall. I och 

med att det är just föräldraförsäkringen som har valts som fall ger det studien möjligheten att 

undersöka om huruvida GAL-TAN kan användas för att strukturera politiken även kring frågor 

som inte uppkommit i och med globaliseringen, vilket är de slags frågor som vanligtvis 

förknippas med GAL-TAN.   
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra till diskussionen om vilka politiska skiljelinjer som är 

viktiga för organisering av svensk politik genom att studera två olika skiljelinjer/dimensioner, 

nämligen höger-vänster-skalan och GAL-TAN. Skiljelinjerna relateras till den politiska 

debatten mellan svenska riksdagspartier gällande föräldraförsäkringen för att se hur debatten 

förhåller sig till de två skiljelinjerna.  

För att uppnå syftet med studien kommer ett antal frågor att besvaras. Frågorna lyder som 

följande: 

- Vilka är de svenska riksdagspartiernas ståndpunkter i frågan om föräldraförsäkringen? 

Hur anser de att den bör vara utformad?  

- Vilka motiv/argument för partierna fram när de uttrycker sina ståndpunkter i frågan om 

föräldraförsäkring? 

- Är de motiv/argument som förs fram främst relaterade till höger-vänster-skalan eller till 

GAL-TAN-skalan? 

1.3 Avgränsning 

Tanken är som sagt att den politiska debatten gällande föräldraförsäkring ska undersökas. För 

att detta ska vara genomförbart måste en tidsrymd bestämmas så att det inte blir den politiska 

debatten genom hela föräldraförsäkringens historia som ska studeras. I december 2017 

presenterade regeringen ett förslag som de tidigare gett i uppdrag att framställa (SOU 

2017:101). Förslaget gav upphov till debatt mellan riksdagspartierna, vilket genererade att ett 

antal debattartiklar skrevs av oppositionspartierna för att möta och kritisera förslaget (se 

empiriavsnittet). Av den anledningen har just det förslaget i viss mån präglat debatten sedan 

dess. För att debatten fortfarande ska vara aktuell kommer debatten så som den såg ut från och 

med att förlaget presenterades fram till idag att studeras. Anledningen till att ingenting före 

december 2017 används är att om arbetet skulle utgå från hur debatten såg ut längre bak i tiden 

förlorar det relevans för hur den ser ut i dagsläget och den blir därmed inte lika aktuell.  

Med tanke på att begreppet föräldraförsäkring omfattar flera olika socialpolitiska åtgärder 

såsom föräldrapenning, graviditetspenning och tillfällig föräldrapenning är det av relevans att 

definiera vilka delar av föräldraförsäkringen som kommer att användas i denna studie (SOU 

2017:101, 91). Den ena delen av föräldraförsäkringen som studien kommer att fokusera på är 

den vanliga föräldrapenningen som föräldrar kan ta del av med anledning av barns födelse eller 
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vid adoption av barn (SOU 2017:101, 97). Anledningen till att det är just föräldrapenningen 

som fokus kommer att ligga på är att det är den delen av försäkringen som är den mest centrala 

och som diskuteras mest. Den andra delen som kommer att användas är tillfällig 

föräldrapenning som är den ersättning föräldrar får vid vård av sjukt barn. Tillfällig 

föräldrapenning kommer att användas på grund av att flera av partierna har kommit med förslag 

som rör vård av barn (VAB) (SOU 2017:101, 102). 

Studien kommer endast att undersöka de argument partiernas uttalanden och åsikter grundar sig 

på för att se om de berör ekonomiska aspekter som sammankopplas med höger-vänster-skalan 

eller sociala och kulturella värden som sammankopplas med GAL-TAN för att studera hur 

debatten förhåller sig till respektive skiljelinje. Därmed ämnar studien inte fastställa vart på 

skalorna partierna positionerar sig och inte heller hur de förhåller sig till varandra. För att kunna 

göra det krävs mer omfattande studier.  

1.4 Disposition 

Härnäst kommer ett avsnitt där det redogörs för en del tidigare forskning på området för att 

skapa en överblick över forskningsområdet. Därefter följer ett kapitel där den teoretiska 

utgångspunkt som studien kommer att använda sig av presenteras. Sedan kommer en 

presentation över de metodologiska val som görs för att göra studien genomförbar. Även det 

material som ska nyttjas presenteras och motiveras i det avsnittet. Därefter redogörs det för 

föräldraförsäkringens historia och bakgrund. Detta följs av det empiriska arbetet där 

datainsamlingen utförs och den politiska debatten gällande föräldraförsäkringen kartläggs. 

Argumentationsanalysen och kategoriseringen av partiernas förslag och argument sker också i 

samband med detta. Därefter följer en sammanfattande diskussion om hur kategoriseringen av 

ståndpunkterna kan relateras till skiljelinjerna. Dessutom diskuteras även vad resultatet kan 

innebära. Arbetet avslutas sedan med en diskussion om vad studien resulterat i och vilka 

slutsatser som kan dras utifrån arbetet. 

 

2. Tidigare forskning 

Det finns en mängd tidigare forskning på politiska skiljelinjer med fokus på flera olika aspekter. 

Dock är den större delen av forskningen baserad på en europeisk kontext, särskilt forskning 

som innefattar GAL-TAN som politisk skiljelinje (se exempelvis Hooghe och Marks 2018 och 

Hooghe, Marks och Wilson 2002). Dessutom har den större delen av den tidigare forskningen 
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skett på en mer övergripande nivå, medan denna studie ämnar undersöka ett specifikt politiskt 

område i relation till politiska skiljelinjer. För att förstå vad denna studie bygger på finns det en 

del tidigare forskning som är relevant att presentera. Särskilt relevant är forskningen som 

argumenterar för att GAL-TAN är en skiljelinje som är möjlig att tillämpa i dagens Europa. 

Dessutom presenteras en del forskning om politiska skiljelinjer inom svensk politik eftersom 

det är där som fokus kommer att ligga i denna studie.  

GAL-TAN gavs sin benämning av europaforskarna Hooghe, Marks och Wilson år 2002 i en 

studie där de ville undersöka om politiska partier i de problem som kommit med den europeiska 

integrationen positionerar sig längs den redan etablerade höger-vänster-skalan eller om de inte 

alls relaterar till den skalan. Centralt för studien är frågan om den europeiska integrationen 

skapar problem som inte kan placeras in i de redan existerande mönstren i det politiska spelet. 

För att undersöka detta analyserades stora mängder data om 125 partier i 14 länder på flera 

olika policyområden. Resultatet visar att det finns en stark relation mellan höger-vänster-skalan 

och partikonkurrensen i Europa gällande europeisk integration. Resultatet visar även att den 

nya skalan GAL-TAN har störst/bäst förmåga att förutse hur partier positionerar sig i frågor 

som uppkommit från globaliseringen och den europeiska integrationen (Hooghe, Marks och 

Wilson 2002, 966). 

En studie av Ekengren behandlar politiska skiljelinjer i en svensk kontext med fokus på en 

specifik politisk fråga, nämligen vargfrågan. För att göra detta intervjuar hon aktörer med olika 

intressen i frågan för att ta reda på hur vargfrågan genom mobilisering förhåller sig till olika 

politiska skiljelinjer (2012, 524). Slutsatserna som dras från den studien är att skiljelinjen 

centrum och periferi har potential att mobilisera aktörer i vargfrågan, medan potentialen för 

skiljelinjen stad och land är mer begränsad (2012, 547). En poäng blir då att det finns andra 

skiljelinjer förutom höger-vänster-skalan som organiserar svensk politik. 

En annan studie som undersöker det svenska partisystemets förändring och som dessutom 

innefattar GAL-TAN undersöker hur de grundläggande strukturerna i det svenska partisystemet 

förändras. Studien gör detta genom att analysera den grundläggande preferensstrukturen hos 

väljarna och sedan analysera hur graden av partipolarisering har utvecklats för frågor relaterade 

till höger-vänster-skalan och för frågor relaterade till GAL-TAN (Oscarsson 2017, 412). 

Resultatet visar att höger-vänster-skalan fortfarande har en stark ställning i det svenska 

partisystemet och har därmed inte tappat i styrka, men den har däremot fått sällskap av GAL-

TAN för att organisera vissa sakfrågor (Oscarsson 2017, 423–424).  
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Sammantaget menar den presenterade forskningen att GAL-TAN har bäst möjlighet att 

organisera partipolitiken i frågor som berör globalisering och europeisk integration. Dessutom 

visar forskningen att det i Sverige inte bara är höger-vänster-skalan som är av betydelse för 

partisystemets utformning, utan att det kan kompletteras av andra skiljelinjer, särskilt i vissa 

sakfrågor. Av dessa kompletterande skiljelinjer har alltså GAL-TAN starka möjligheter att 

organisera partipolitiken i Sverige. 

Denna studie kan bidra till forskningen på området genom att studera politiska skiljelinjer i en 

svensk kontext. Det finns redan en del forskning om politiska skiljelinjer inom svensk politik 

men den mesta forskningen behandlar höger-vänster-skalan. Därför finns det inte jättemycket 

forskning från Sverige som dessutom innefattar GAL-TAN, som därmed är underrepresenterat 

i forskningen om politiska skiljelinjer i Sverige, vilket gör att denna studie kan bidra med 

forskning om det. Dessutom gör studien, i relation till GAL-TAN, ett nedslag i ett specifikt 

politiskt område som inte uppkommit i och med globaliseringen, vilket tidigare forskning inte 

har gjort på samma sätt av vad som har kunnat lokaliseras. Det innebär att denna studie även 

bidrar med att undersöka huruvida GAL-TAN kan tillämpas på politiska områden som 

vanligtvis inte förknippas med just den skalan. Om det visar sig att partierna i frågan om 

föräldraförsäkring organiserar sig längs GAL-TAN-linjen istället för vänster-höger-skalan 

skulle det kunna ses som ett tecken på att GAL-TAN är viktig inte bara för globaliseringsfrågor, 

utan även för frågor av annan karaktär, i detta fall socialpolitiska frågor. 

 

3. Teoretisk utgångspunkt 

Det teoretiska ramverk som denna studie kommer att utgå ifrån skapades av Stein Rokkan och 

Seymour M. Lipset på 1960-talet och går under benämningen Cleavage theory. Vad Cleavage 

theory innebär kommer att presenteras här nedan. Sedan följer en presentation av både höger-

vänster-skalan och GAL-TAN där det beskrivs hur de båda skiljelinjerna kan förklaras utifrån 

Cleavage theory. I och med det förklaras även varför Cleavage theory är relevant för denna 

studie när det främst är skiljelinjerna som ska tillämpas. Kapitlet bemöter även en del kritik 

som har riktats mot Cleavage theory och GAL-TAN. 

3.1 Cleavage theory 

För att genomföra denna studie är det av stor vikt att definiera begreppet skiljelinje. Detta 

begrepp utvecklades av Stein Rokkan och Seymour M. Lipset i boken Party Systems and Voter 
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Alignments och av Rokkan i boken Citizens and Elections Parties. De skapade en teori kring 

skiljelinjer som kallas för Cleavage theory som menar att vissa partiers existens teoretiskt kan 

bygga på existensen av vissa skiljelinjer. Enligt partiteoretikerna Bartolini och Mair kan 

politiska skiljelinjer kortfattat definieras som en social eller strukturell skiljelinje som 

återspeglas i intressen, attityder och identifikation, och som institutionaliseras på något vis. 

Detta kan exempelvis ta sig i uttryck genom att den mobiliseras av politiska partier (1990, 212–

220). Det Lipset och Rokkan ville uppnå med sina studier var att förklara varför partisystemen 

i västeuropeiska länder strukturerades på ett visst sätt. De hävdade att nationella partisystem 

ger uttryck för underliggande sociala konflikter som existerar i länderna (Lipset och Rokkan 

1967, 37–39). Dessutom härstammar de olika skiljelinjerna från historiska formativa moment1 

eftersom sådana skeenden skickar den institutionella utvecklingen i nya riktningar genom de 

beslut som tas vid dessa formativa moment. Det innebär att konflikter som byggts upp över en 

längre tid följs av en stor händelse som framhäver den långtgående konflikten och därmed 

skapas en ny linje för politike1n att organisera sig kring (Lipset och Rokkan 1967, 47–48).  

När Lipset och Rokkan studerade detta på 1960-talet ansågs det finnas fyra huvudsakliga 

politiska skiljelinjer i de västeuropeiska länderna som var baserade på de konflikter som var 

dominerande i de specifika länderna. Två av skiljelinjerna är produkter av den nationella 

revolutionen och de andra två är produkter av den industriella revolutionen. De första två är 

religiösa konflikter (kyrka-stat) och konflikter mellan centrum och periferi. De andra två är 

intressekonflikten mellan stad och land, och konflikten mellan arbete och kapital (höger-

vänster). Det var runt dessa fyra skiljelinjer som de västeuropeiska ländernas partisystem ansågs 

vara uppbyggda (Lipset och Rokkan 1967, 14). Alla dessa byggde på rörelser som protesterade 

mot etablissemanget och de var delar av breda vågor som mobiliserade sig och sökte frigörelse 

(Lipset och Rokkan 1967, 23).  

Cleavage theory menar att förändring i partisystemen framförallt tar sig i uttryck genom att nya 

politiska partier utmanar redan existerande partier på en ny skiljelinje (Hooghe och Marks 2018, 

110). Cleavage theory menar även att förändring i partisystem inte sker gradvist utan att det 

sker genom avbrott från historien (Lipset och Rokkan 1967, 47–48). Med tanke på att Cleavage 

theory dessutom menar att partisystemen speglar den historiska skiljelinjestrukturen antas det 

finnas en viss tröghet i systemet eftersom de nuvarande systemen speglar de förhållanden som 

utspelade sig flera decennier före i tiden (Lipset och Rokkan 1967, 50). 

                                                           
1 Med ’formativa moment’ menas det engelska begreppet ’critical/crucial juncture’. 
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Anledningen till att studien utgår från Cleavage theory är att höger-vänster-skalan enligt Lipset 

och Rokkan kan förklaras utifrån den teorin. På vilket sätt detta sker presenteras mer ingående 

nedan i avsnittet om höger-vänster-skalan. Dessutom hävdar Hooghe och Marks (2018) att även 

GAL-TAN kan förklaras utifrån Cleavage theory, vilket innebär att de båda skiljelinjerna har 

förankring i teorin. Hur GAL-TAN kan förklaras utifrån Cleavage theory beskrivs närmare 

nedan i avsnittet om GAL-TAN.  

Frågan har ställts inom forskningen på området om i hur hög grad historiska konflikter 

fortfarande är av relevans för partipolitik idag (Bornschier 2009, 1). Exempelvis visar Knutsen 

och Scarbrough (1995, 514) i sin analys att skiljelinjer så som de framställs i Cleavage theory 

knappt har någon betydelse. Bornschier (2009, 6) menar dock att det kan bero på svårigheten 

att på rätt sätt mäta sociala strukturer och kollektiva identiteter och inte att skiljelinjer bör 

avfärdas helt och hållet. Andra som har studerat klasskiljelinjen (höger-vänster) är Franklin et 

al. (1992). I deras studie kom de fram till slutsatsen att förklaringskraften hos de klassiska socio-

demografiska variablerna har minskat i nästan alla länder som de studerade. Det innebär alltså 

att klasskiljelinjen inte längre är av samma betydelse som tidigare (Franklin et al. 1992, 383–

405). Samtidigt hävdar Bornschier (2009, 5) att andra forskare funnit resultat som motsäger det 

resultat som Franklin et al. fått. Exempelvis menar Evans (1999) att Franklin et al. använder sig 

av en ofullständig och utdaterad uppfattning av social klass, vilket gör att deras resultat inte 

stämmer överens med Evans (Bornschier 2009, 5). Med det sagt är forskningen inte helt ense 

om historiska konflikters fortsatta relevans för dagens partipolitik men eftersom det trots allt 

finns de som menar att det fortfarande är relevant är det ändå väsentligt för denna studie att utgå 

från sådana konflikter. 

3.2 Höger-vänster-skalan 

Enligt Cleavage theory är höger-vänster-skalan en klasskala som tidigare nämnts bygger på 

konflikten mellan arbete och kapital och ideologiska olikheter mellan socialism och 

konservatism (Demker och Ekengren Oscarsson 2018, 369). Konflikten härstammar från den 

industriella revolutionen, och den skapade splittring mellan ägare och arbetsgivare å ena sidan 

och arbetstagare och arrendatorer å andra sidan. Den starka tillväxten av världshandel och 

industriell produktion som skapades av den industriella revolutionen, genererade ökade 

spänningar mellan producenterna av varor och företagarna. Konflikterna på arbetsmarknaden 

resulterade i att det bildades arbetarpartier i alla europeiska länder i början av 

industrialiseringen. De som tillhörde arbetarklassen, såsom bönder, skogsarbetare, och 



9 
 

industriarbetare var missnöjda över sina arbetsförhållanden och osäkra kontrakt, och dessutom 

kände sig många alienerade från ägarna och arbetsgivarna. Detta resulterade i skapandet av 

flera olika fackförbund och bildandet av politiska partier med socialistiska inslag (Rokkan 

1970, 107–111). Fackförbunden och partierna är uttryck för kampen om materiella resurser och 

villkor och de bildades i syfte att strida om hur staten ska omfördela materiella tillgångar 

(Demker 2015, 26). Anledningarna till att dessa arbetarklassrörelser lyckades så pass bra är 

flera till antalet. Bland annat var en viktig faktor hur öppet det givna samhället var, alltså hur 

enkelt det var för arbetaren att avancera i arbetslivet. Om det fanns möjligheter till att ändra 

status och göra en klassresa genom exempelvis utbildning, eller om arbetarrörelsen istället 

möttes med motstånd hade betydelse för hur lyckosamma rörelserna blev (Rokkan 1970, 107–

111). Den skiljelinje som växte fram ur denna konflikt kom att vara viktig för den partipolitiska 

organiseringen i många europeiska länder, framförallt i Skandinavien och Storbritannien 

(Rokkan 1970, 117). 

I Sverige idag är höger-vänster-skalan den skiljelinje som har störst betydelse för det svenska 

partisystemet och det är den som är mest känd för medborgarna. Av den anledningen har nästan 

alla svenska partier tvingats positionera sig i relation till den. Grunden är som sagt konflikten 

mellan arbete och kapital där socialdemokrater och olika socialistiska partier från början befann 

sig på lönearbetarnas sida medan högerpartier och konservativa partier befann sig på andra 

sidan med ägandet och kapitalet som intresse. Ända fram till 1980-talet har Socialdemokraterna 

i Sverige drivit en reformistisk välfärdspolitik som har inneburit att fler än endast arbetarklassen 

har kunnat stödja dem. De gick även samman med flera mittenpartier, vilket gjorde att de kunde 

stärka sin position. På andra sidan Socialdemokraterna och även Vänsterpartiet fanns 

Högerpartiet (dagens Moderaterna) som var försvarare av näringslivets och den övre 

medelklassens intressen (Demker 2015, 26–27). 

I Sverige har höger-vänster-skiljelinjen främst kommit till uttryck i vissa sakfrågor såsom 

välfärdens omfattning, skatter och arbetsmarknadens organisering och villkor. Övriga partier 

som egentligen inte har sitt ursprung ur denna konflikt har ändå varit tvungna att förhålla sig 

till den, vilket gör att det ibland kan vara lite svårare att placera in dem på skalan. Dock är det 

klart för de flesta att det finns tre partier till vänster om mitten (V, MP och S) och fyra borgerliga 

partier som står till höger om mitten (C, L, M och KD). Dessutom finns numera 

Sverigedemokraterna vars relation till skalan inte är helt tydlig men de anses ändå tillhöra den 

högra sidan (Demker 2015, 26–27). 
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3.3 GAL-TAN 

Cleavage theory har använts av tidigare forskning för att förklara uppkomsten av nya konflikter 

som lett till att nya politiska skiljelinjer och partisystem har skapats. När Lipset och Rokkan 

skapade sin Cleavage theory på 1960-talet tog de främst hänsyn till fyra olika konflikter med 

tillhörande skiljelinjer och bland dessa fanns det inte med någon skiljelinje kring sociala och 

kulturella värden. Detta kan troligtvis bero på att de frågor som uppkommit på senare tid i och 

med globaliseringen inte fanns på dagordningen på samma sätt på den tiden.  

I och med att GAL-TAN nu på senare tid har börjat användas mer och mer menar forskning att 

den kan förklaras med hjälp av Cleavage theory (Hooghe och Marks 2018, 126–127). Detta 

eftersom det hävdas att globaliseringen med medföljande problem såsom handel, migration och 

integration har skapat en ny konfliktdimension i Europa som denna nya skiljelinje bygger på. 

Detta kan förklaras med hjälp av Cleavage theory eftersom den nya skiljelinjen, precis som de 

som studerats av Lipset och Rokkan, anses ha uppkommit på grund av formativa moment så 

som den ökade europeiska integrationen, immigrationen och handeln. Detta har skett genom att 

dessa formativa moment har skapat en kris i det politiska landskapet och avslöjar det 

underliggande tryck som har byggts upp under de senaste årtiondena och kan på så vis skapa 

förändring i partisystemet. (Hooghe och Marks 2018, 110, 116). En annan anledning till att 

tidigare forskning anser att GAL-TAN kan förklaras med hjälp av Cleavage theory är att partier 

i sig är inflexibla, vilket gör att de har svårt att anpassa sig till nya situationer. Detta har tagit 

sig i uttryck genom att nya partier som positionerar sig långt ute på GAL-TAN:s ändpunkter 

bildats och vunnit framgång, såsom gröna partier och invandringskritiska partier. Även detta 

går i linje med antaganden från Cleavage theory (Hooghe och Marks 2018). 

Medan höger-vänster-skalan bygger på konflikten mellan arbete och kapital, bygger GAL-TAN 

å andra sidan på konflikten om nationalstatens suveränitet. På ena sidan av konflikten befinner 

sig de som är för transnationella samarbeten (så som EU), öppna landsgränser, influenser från 

andra kulturer, med mera. På andra sidan befinner sig de som är emot multikulturalism, 

invandring och nedbrytning av nationella värderingar. Med andra ord handlar konflikten om 

försvarandet av nationella politiska, sociala och ekonomiska värden gentemot aktörer och 

krafter som verkar mot detta genom ökad migration, handel och utövandet av lagar och regler 

som sträcker sig över nationalstatens gränser (Hooghe och Marks 2018, 109–110). Hur partier 

positionerar sig på GAL-TAN-skalan reflekterar deras syn på demokratiska friheter och 

rättigheter. Partier som anses positionera sig nära GAL är ofta för ökade individuella friheter 
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såsom aborträtt, homosexuella äktenskap, dödshjälp och ökat demokratiskt deltagande medan 

partier som anses positionera sig nära TAN ofta värderar ordning, tradition och stabilitet, och 

anser att staten ska vara en stabil moralisk auktoritet gällande sociala och kulturella frågor 

(Bakker et al. 2015, 144). 

Genom att utgå från Cleavage theory och höger-vänster-skalan, och det som tidigare har 

forskats om GAL-TAN kommer studien att skapa kategorier utifrån de teoretiska antaganden 

som finns hos de två skiljelinjerna höger-vänster och GAL-TAN. Kategorierna ska sedan 

appliceras på det material som ska redovisas lite senare i studien. 

3.3.1 Kritik mot GAL-TAN 

Det är inte alla som menar att GAL-TAN är komplett att använda som analytiskt verktyg. Den 

har istället kritiserats av en del forskare som menar att den är alltför bristfällig. Bland annat 

hävdas det att skalan saknar begreppsmässig nyansering och att stora grupper av väljare och 

politiska aktörer tillskrivs åsikter som de egentligen inte har genom att åsikterna klumpas ihop 

med varandra. Dessutom hävdas det att begreppet libertär som är liktydigt med nyliberalism 

tolkas på fel sätt. Feltolkningen är att libertär på svenska tolkas som liberal i den meningen 

tolerant, öppen och frisinnad. Därför blir det problematiskt när GAL-TAN får libertär att höra 

samman med en grön och alternativ inriktning. De som då hamnar i andra änden på skalan vid 

TAN tillskrivs indirekt att de inte står för yttrandefrihet, föreningsfrihet eller delade politiska 

meningar trots att det kanske inte stämmer (Gustavsson 2017). 

Trots den kritik som har riktats mot GAL-TAN kan den ändå anses vara relevant att tillämpa i 

detta fall eftersom den trots allt tillämpas av många statsvetare (se exempelvis Oscarsson, 

Demker och Hooghe och Marks) och är aktuell i den politiska debatten i Sverige idag 

(Oscarsson 2017, 423–424). Det faktum att den dessutom har hävdats kunna förklaras med hjälp 

av Cleavage theory (Hooghe och Marks 2018) gör att den är relevant att tillämpa i denna studie.  

 

4. Metod 

I detta metodkapitel kommer metoden argumentationsanalys och studiens tillvägagångssätt att 

redovisas. Därefter följer ett avsnitt om operationalisering av det teoretiska begreppet skiljelinje 

som i sin tur följs av en motivering till valet av fall. Vidare kommer ett materialavsnitt där 

studiens material presenteras och motiveras. 
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Den metod som kommer att användas i denna studie är av kvalitativ karaktär. Eftersom studien 

syftar till att undersöka en politisk debatt i textform lämpar det sig bäst att använda en kvalitativ 

metod på grund av att texter är ett exempel på kvalitativ data som vanligtvis studeras med 

kvalitativa metoder (Ahrne och Svensson 2015, 9–10). Upplägget är att det först ska utformas 

ett antal kategorier utifrån de antaganden som förekommer i Cleavage theory om höger-vänster-

skalan och tidigare forskning om GAL-TAN. Därefter kommer det att genomföras en 

kartläggning och presentation av riksdagspartiernas ståndpunkter i frågan om 

föräldraförsäkring. Detta kommer att genomföras genom att utgå från partiernas partiprogram 

där de explicit uttrycker hur de anser att den bör vara utformad. Dessutom kommer ett antal 

debattartiklar skrivna av representanter till partierna att studeras som tillägg till 

partiprogrammen för att se om det framkommer mer information där som kan komplettera den 

information som återfinns i partiprogrammen. Se mer om detta i materialavsnittet.  

Efter att kartläggningen om debatten har presenterats kommer partiernas ståndpunkter utifrån 

de kategorier som skapats att placeras in i dem. Det som kommer att vara av betydelse i 

partiprogrammen och artiklarna är de förslag och de argument som läggs fram och de värden 

som är centrala i argumenten, alltså argumenten som partierna använder för att motivera sina 

åsikter och förslag. Genom att plocka ut de centrala essenserna i argumenten gällande 

föräldraförsäkringen är det möjligt att relatera dem till de två politiska skiljelinjerna som studien 

syftar till att undersöka.  För att det ska vara möjligt att plocka ut de centrala värden som finns 

i argumenten som förs fram och placera dem i rätt kategori kommer en variant av 

argumentationsanalys att genomföras. 

4.1 Argumentationsanalys 

Metoden som kommer att användas för att kategorisera argumenten är en form av 

argumentationsanalys. Att genomföra en argumentationsanalys innebär vanligtvis att man 

analyserar de åsikter och argument som uttrycks i exempelvis artiklar och debattinlägg för att 

se om de texter där det argumenteras bygger på en välgrundad argumentation (Wingborg 2007, 

6). Argumentationsanalys kan ha åtminstone tre syften. Dessa syften är det deskriptiva, det 

värderande och det preskriptiva (Boréus 2018, 94–95).  Den första delen som är den deskriptiva 

går till på så vis att det först ska identifieras den eller de teser som det argumenteras för eller 

emot. Efter att det har identifierats en huvudtes och eventuella sidoteser letas själva argumenten 

fram. När detta görs är det viktigt att skala bort allt som är oväsentligt och bara ta med själva 

argumenten. Det är viktigt att tänka på att inte medvetet misstolka textens mening när 
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argumentationen återges eftersom själva syftet är att klarlägga vad författaren menar. Om 

författaren har uttryckt sig oklart kan det vara nödvändigt att tolka författaren för att kunna 

genomföra analysen. Det är då viktigt att vara saklig i sin tolkning och inte framföra några egna 

värderingar (Wingborg 2007, 7–9). En fullständig argumentationsanalys bör även innehålla 

argumentationens underliggande premisser. Underliggande premisser är antaganden som är så 

självklara att de inte behöver sägas rakt ut. De är därmed underförstådda och kan utan vidare 

accepteras av alla (Wingborg 2007, 12). I den andra delen av en argumentationsanalys som är 

den värderande analysen diskuteras det ofta, efter att argumentationen har kartlagts, huruvida 

åsikterna och argumentationen är rimlig eller inte, om den är väl underbyggd, om den är saklig 

och om den är trovärdig (Boréus 2018, 118–119).  

Den värderande delen av argumentationsanalysen kommer dock inte att genomföras i denna 

studie. Det som däremot kommer att genomföras är en deskriptiv argumentationsanalys som 

har som syfte att strukturera en argumentation och utreda vad den ämnar förmedla (Wingborg 

2007, 7–9). Därmed är metoden som kommer att användas i denna studie inte helt enligt vad 

som vanligtvis menas med en fulländad argumentationsanalys, utan det blir en sorts variant av 

den där endast den deskriptiva delen kommer att genomföras. Dessutom kommer inte alla steg 

i den deskriptiva argumentationsanalysen att aktivt genomföras, utan det som främst kommer 

att fokuseras på är att identifiera argumenten och utreda vad de ämnar förmedla.  

Inom den deskriptiva argumentationsanalysen är det vanligt att klassificera argument. Detta kan 

utföras genom att antingen klassificera dem efter sin allmänna art eller efter sitt specifika 

innehåll. Att klassificera argument efter sitt specifika innehåll menas vara mer användbart inom 

samhällsvetenskapen och det innebär att argumenten sammanförs på grund av sitt ämne eller 

tema (Boréus 2018, 117). Det är en sådan form av klassificering som kommer att genomföras i 

denna studie. Kategorier kommer att skapas och efter kartläggningen av partiernas ståndpunkter 

kommer argumenten att placeras in i dem efter sina specifika innehåll. Kategoriernas 

utformning presenteras mer utförligt i avsnittet om operationaliseringar. 

För att kunna placera in argumenten i rätt kategorier kommer det sökas efter indikatorer som 

visar vilken kategori de hör hemma i. I vissa fall kommer det uttryckligen stå i ståndpunkterna 

att det handlar om exempelvis jämställdhet eller valfrihet medan det i vissa fall kommer att 

behöva göras en tolkning av förslagen och argumenten för att kunna placera in dem i rätt 

kategori. Vid sådana tolkningar är det som tidigare nämnts viktigt att vara så objektiv som 

möjligt och försöka tolka det på ett sådant sätt som partierna/författarna menar. Detta är viktigt 

på grund av att själva syftet med analysen är att klargöra vad den som säger något menar och 
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om den som tolkar lägger in egna värderingar i analysen brister det i reliabiliteten (Bergström 

och Boréus, 2018, 40–42). 

För att texten i resultatkapitlet ska bli mer sammanhängande kommer empirin, som är 

kartläggningen av partiernas ståndpunkter, och en del av analysen, som är kategoriseringen av 

argumenten, att sammanlänkas och redovisas tillsammans för att åstadkomma en mer 

sammanhållen presentation av resultatet. Det innebär att efter kartläggningen av ett partis 

ståndpunkter, sker argumentationsanalysen med kategoriseringen av argument i direkt 

anslutning till den. Om empiri och analys skulle delas upp helt och hållet är det möjligt att det 

upplevs som att det blir för mycket upprepningar. 

4.2 Operationalisering 

Utifrån Cleavage theory och tidigare forskning vet vi att höger-vänster-skalan främst 

organiserar partier i ekonomiska frågor medan GAL-TAN främst organiserar partier i frågor 

som handlar om sociala och kulturella värden. För att kunna använda detta empiriskt måste det 

klargöras vad i partiernas ståndpunkter och argument som kan kopplas till vilken skiljelinje. 

Detta görs genom en operationalisering för att på så vis göra de teoretiska antagandena mätbara 

(Hjerm 2014, 94). Ekonomiska värden, respektive sociala och kulturella värden, måste alltså 

omvandlas till kategorier som är möjliga att använda i empirin och analysen. 

Att höger-vänster-skalan teoretiskt berör ekonomiska aspekter gör att de kategorier som kan 

skapas utifrån skalan och föräldraförsäkringen kan handla om ersättning och sysselsättning. 

Detta är på grund av att den ersättning som föräldrarna blir erbjudna kommer från skattepengar, 

vilket innebär att föräldraförsäkringen är en statlig intervention i ekonomin 

(Nationalencyklopedin, föräldraförsäkring). Sysselsättning går att relatera till höger-vänster-

skalan eftersom ett mål för välfärdsstaten är att så många som möjligt ska vara i arbete eftersom 

det genererar skattepengar, vilket i sin tur möjliggör för staten att vara just en välfärdsstat 

(Nationalencyklopedin, välfärdsstat). 

Eftersom partier som positionerar sig nära GAL ofta är för ökade individuella rättigheter 

(Bakker et al. 2015, 144) borde argument som handlar om valfrihet kunna relateras till GAL-

TAN-skalan.  

Föräldraförsäkring ses till viss del som en jämställdhetsfråga och därför är det rimligt att 

argument om jämställdhet är relaterade till GAL-TAN eftersom jämställdhet är ett socialt och 

kulturellt värde. 
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Föräldraförsäkring är en fråga som rör familjer och därför är det rimligt att anta att hur partierna 

ställer sig till frågan om föräldraförsäkring har att göra med deras syn på familjen, exempelvis 

om de har en traditionell syn eller en liberal syn. Av den anledningen bör argument som handlar 

om syn på familjen kunna relateras till GAL-TAN. 

4.3 Val av fall 

Anledningen till att det är just föräldraförsäkringen som valts som fall att studera i relation till 

de politiska skiljelinjerna är att ens ståndpunkter i den frågan skulle kunna utgå från både 

ekonomiska aspekter, och sociala och kulturella värden. Å ena sidan handlar 

föräldraförsäkringen om resursfördelning eftersom det är en socialpolitisk åtgärd där 

skattepengar omfördelas och betalas ut till barnfamiljer (Nationalencyklopedin) och å andra 

sidan har ens åsikter i frågan även att göra med ens syn på familjen och på jämställdhet, vilket 

bygger mer på sociala och kulturella värden än på ekonomiska värden. Av den anledningen är 

det inte givet att föräldraförsäkringen är en traditionell höger-vänster-fråga utan det är möjligt 

att andra värden är mer viktiga för ens ställningstagande i den frågan. Föräldraförsäkringen kan 

även vara intressant att studera av den anledningen att den inte har uppkommit i och med 

globaliseringen som de frågor som vanligtvis brukar sammankopplas med GAL-TAN 

(Oscarsson 2017). Det gör att det i sådana fall går att få kunskap om ifall andra typer av frågor 

också kan organiseras kring just den skiljelinjen, i detta fall en socialpolitisk fråga. 

4.4 Material 

Inom kvalitativ metod är det vanligt att använda sig av texter av olika slag för att erhålla 

kunskap om det som är av intresse att undersöka (Ahrne och Svensson 2015, 9–10). I detta fall 

är det utifrån de frågor som formulerats för att uppnå syftet rimligt att använda sig av just texter. 

Vilka sorts texter som kan besvara de ställda frågorna måste dock identifieras. För att besvara 

frågorna om vad riksdagspartiernas uttrycker om föräldraförsäkringen och dess utformning 

samt vilka argument som förs fram, kommer material att hämtas från partiernas egna 

partiprogram där de formellt uttrycker sina ståndpunkter. Som komplement till den information 

som framkommer i partiprogrammen kommer även material att hämtas från ett antal 

debattartiklar, skrivna av representanter till partierna, som belyser partiernas åsikter i frågan. 

Båda dessa materialkällor är rimliga att använda sig av eftersom de genom att titta på partiernas 

åsikter var för sig är enkla sätt att erhålla kunskap om den politiska debatten gällande 

föräldraförsäkringen, vilket är vad som efterfrågas. 
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Det hade eventuellt varit möjligt att använda motioner och lagförslag som material men i sådana 

fall hade det endast varit möjligt att hämta information om vissa partiers åsikter i frågan 

eftersom det är en så pass snäv tidsrymd som studien utgår ifrån. Det hade även kunnat vara 

tänkbart att använda andra typer av framställanden från partierna, såsom parlamentsprotokoll 

eller partikonferensdokument, men med tanke på att syftet endast är att kartlägga partiernas 

ståndpunkter är det ändå lämpligt att använda partiprogram eftersom det där tydligt framgår 

vad partierna anser i frågan. Valet att dessutom använda ett antal debattartiklar är mestadels för 

att komplettera den information som framgår i partiprogrammen. Detta blir särskilt viktigt för 

Moderaterna eftersom det i deras partiprogram knappt finns någon information om deras 

ståndpunkter i föräldraförsäkringsfrågan, vilket gör att materialet från Moderaterna endast 

kommer från en debattartikel. På grund av att det inte har varit möjligt att identifiera relevanta 

debattartiklar från alla partier inom det tidsspann som studien utgår ifrån, är det endast vissa 

partiers partiprogram som kommer att kompletteras med artiklar. Den information som framgår 

främst från partiprogrammen, men även från debattartiklarna, är fullt tillräcklig för att besvara 

frågeställningarna och därför anses det inte vara nödvändigt med ytterligare kompletterande 

material. 

En begränsning med materialet är att om det skulle utökas och fler förslag med medföljande 

argument skulle studeras är det möjligt att det skulle kunna finnas med fler argument av både 

det ena eller det andra. Därmed är det möjligt att det kan bli en snedfördelning. Däremot är det 

ändå möjligt att urskilja tendenser i materialet eftersom det som används möjligtvis kan ses som 

ett slags urval. Därmed är det ändå stor sannolikhet att det material som nyttjas speglar 

”verkligheten”. 

 

5. Föräldraförsäkringens historia 

I detta kapitel följer en sammanfattad beskrivning av föräldraförsäkringens historia i Sverige 

och även hur den är utformad idag. Anledningen till att föräldraförsäkringens historia kommer 

att presenteras är att läsaren ska få en bild av bakgrunden till dagens politiska debatt. 

År 1974 trädde den allmänna föräldraförsäkringen i kraft och ersatte den tidigare allmänna 

moderskapsförsäkringen som hade funnits sedan 1954. Denna förändring innebar att det inte 

längre endast var mamman som ansågs vara omvårdaren i familjen utan nu fick även pappan 

möjlighet att stanna hemma och vårda barn. En stor anledning till denna förändring var att 

kvinnor i allt högre grad började förvärvsarbeta, vilket gjorde att mannen och kvinnan började 
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ses som två skilda ekonomiska individer. När föräldraförsäkringen trädde i kraft 1974 var dess 

längd sex månader. Därefter utökades den successivt (Persson 2013, 14–16). 

Redan på 70-talet fanns det förslag om att reservera en månad till vardera föräldern men det var 

inte förrän 1995 som den första så kallade ”pappamånaden” infördes som reserverade en månad 

till vardera föräldern. Den infördes i syfte att öka pappornas nyttjande av föräldraledigheten 

eftersom de vid den tidpunkten endast tog ut nio procent och lagstiftarna ville då utforma 

försäkringen så att den tydligare skulle reglera inte bara föräldrarnas rättigheter, utan även båda 

föräldrarnas ansvar och skyldigheter. Även föräldraledighetens längd ändrades här, från 390 till 

450 dagar (Persson 2013, 17). 

Debatten mellan de som ville att föräldrarna fritt skulle få bestämma över fördelningen av 

föräldraförsäkringen och de som ville se en utökad kvotering av densamma fortsatte in på 2000-

talet. År 2002 genomfördes en ökning av den kvoterade föräldrapenningen från en månad till 

två per förälder. Bevis på att den tidigare kvoteringen hade gett utdelning gällande pappors 

nyttjande av föräldraledigheten bidrog till att detta förslag gick igenom. Förutom en ökad 

kvotering utökades även den totala föräldraledigheten till 480 dagar (Persson 2013, 18). 

År 2008 hade Sverige en borgerlig regering som införde en så kallad jämställdhetsbonus. Den 

innebar att den förälder som hade varit hemma längst fick en skattekreditering om hen arbetade 

när den andra föräldern tog ut föräldrapenning. Hur stor bonusen blev styrdes dels av 

förvärvsinkomsten, dels av i vilken utsträckning föräldrarna delade på föräldrapenningen (SOU 

2017:101,149).  

Hösten 2014 tillträdde en regering som bestod av Socialdemokraterna och Miljöpartiet och i 

januari 2016 infördes ytterligare en reserverad månad som innebar att 90 dagar istället för 60 

reserverades för vardera föräldern. Lagändringen ansågs ge incitament till ett mer jämställt 

uttag av föräldrapenningen samtidigt som föräldrarna fortfarande hade stor bestämmanderätt. 

Vid årsskiftet till 2017 beslutades det att den jämställdhetsbonus som infördes 2008 skulle 

avskaffas. Detta på grund av att den inte ansågs ha haft någon större effekt på fördelningen av 

föräldraledigheten mellan föräldrarna (SOU 2017:101, 153–154). 

Idag ser föräldraförsäkringen ut på så vis att den innefattar 480 dagar, varav 90 dagar är 

reserverade för vardera föräldern. Därmed är 300 av dagarna fria att fördela på det sätt som 

föräldrarna vill. I november 2018 röstades det igenom i Riksdagen att en förälders sambo ska 

kunna få föräldrapenning och vara föräldraledig, utan krav på att de ska ha varit gifta eller att 

de ska ha gemensamma barn. Detta kommer att börja gälla 1 juli 2019 (Protokoll 2018/19:19. 
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2018). Ersättningen på sjukpenningnivån ligger på ca 80 % av lönen (upp till taket) 

(Försäkringskassan 2019). 

 

6. Empiri och analys 

Härnäst kommer kartläggningen av de svenska riksdagspartiernas ståndpunkter i 

föräldraförsäkringsfrågan, med hjälp av partiernas partiprogram och ett antal artiklar, att 

presenteras. I samband med detta kommer dessutom studiens version av en 

argumentationsanalys att genomföras och de argument som partierna använder sig av att 

kategoriseras. Därmed kommer empirin och den del av analysen som består av 

argumentationsanalysen att redogöras för i anslutning till varandra Därefter följer en 

sammanfattande diskussion om hur partierna organiserar sig i relation till de två skiljelinjerna i 

föräldraförsäkringsfrågan. 

6.1 Kartläggning och kategorisering av argument.  

6.1.1 Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet menar att båda föräldrarna ska fördela ansvar för hem och barn likvärdigt. Detta 

på grund av att ett jämnare uttag av föräldraledigheten skulle leda till att kvinnors hälsa och 

inkomster förbättras samtidigt som män tar större ansvar för vård av sjuka barn och för 

hushållsarbetet. De menar dessutom att alla barn har rätt till en bra relation till båda sina 

föräldrar. Därför anser Vänsterpartiet att lagen bör ändras så att föräldrar ska dela lika på 

dagarna i föräldraförsäkringen (Vänsterpartiet 2018).  

Vänsterpartiet lägger stor vikt vid att båda föräldrarnas ansvar över hem och barn bör fördelas 

likvärdigt och att det därför är eftersträvansvärt och nödvändigt att även föräldraledigheten 

fördelas likvärdigt. Sådana argument vilar främst på en tanke om jämställdhet. De anser även 

att alla barn har rätt till en bra relation till båda sina föräldrar, vilket är ett argument som hör 

samman med ens syn på familjen. De nämner ingenting om ersättning, sysselsättning eller 

valfrihet, vilket innebär att de inte bygger sina argument på ekonomiska värden utan de byggs 

enbart på tanken om jämställdhet och på deras syn på familjen. 
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6.1.2 Miljöpartiet 

Miljöpartiet menar att det är problematiskt för jämställdheten och barnens relation till alla sina 

föräldrar att män idag tar ut betydligt mycket mindre föräldraledighet än kvinnor. Därför vill 

Miljöpartiet att en tredjedel av hela föräldraförsäkringen ska öronmärkas för vardera föräldern, 

medan den sista tredjedelen ska kunna fördelas fritt, inklusive kunna överlåtas till annan vuxen 

som är en del av barnets familj. Att den sista tredjedelen ska kunna överlåtas till någon annan 

vuxen är på grund av att familjekonstellationer kan se olika ut och Miljöpartiet tar därmed 

hänsyn till dem (Miljöpartiet). 

Miljöpartiet talar om att den nuvarande situationen där kvinnor tar ut betydligt mycket mer 

föräldraledighet är problematiskt för jämställdheten. Det förslag de lägger fram om en tredelad 

föräldraförsäkring bygger därmed på argument om jämställdhet eftersom de menar att ett sådant 

förslag skulle öka jämställdheten i fördelningen av föräldraledighet. Förslaget innehåller även 

ett argument som bygger på deras syn på familjen när de säger att den sista tredjedelen av 

ledigheten ska kunna nyttjas av någon annan vuxen som är en del av barnets familj för att ta 

hänsyn till olika familjekonstellationer. Miljöpartiet nämner inga ekonomiska argument i sitt 

partiprogram. 

 

6.1.3 Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna anser att det är viktigt med ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen 

eftersom barn behöver en nära relation till båda sina föräldrar. Dessutom hävdar de att bristen 

på jämställdhet blir tydligare när man får barn, vilket medföljer att kvinnor tar störst ansvar för 

hem och familj. Därför anser Socialdemokraterna att föräldraförsäkringen bör individualiseras 

och delas i tre delar där vardera föräldern har rätt till varsin tredjedel och där den sista 

tredjedelen kan fördelas fritt mellan vårdnadshavarna. De vill heller inte att kvinnor och män 

ska behöva välja mellan jobb och föräldraskap och därför vill de införa en så kallad 

familjevecka där alla föräldrar får en extra veckas ledighet per år (Socialdemokraterna 2018). 

Socialdemokraterna bygger flera av sina förslag på argument om jämställdhet. Detta går att se 

bland annat i deras förslag om en tredelad föräldraförsäkring som de vill införa på grund av att 

det skulle kunna generera i att uttaget av föräldraledigheten fördelas mer jämställt, vilket i sin 

tur kan leda till att även fördelningen av ansvar över barn och hem blir mer jämställd. När 

Socialdemokraterna säger att de inte vill att män och kvinnor ska behöva välja mellan arbete 
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och föräldraskap handlar det om ett ekonomiskt argument eftersom det berör föräldrarnas 

arbetsmöjligheter och därmed är det ett förslag som handlar om sysselsättning.  

 

6.1.4 Centerpartiet 

Centerpartiet anser att föräldraförsäkringen bör utformas på ett sätt som utgår från barnets bästa 

och som ger alla föräldrar möjligheten att kombinera arbete med föräldraskap. Försäkringen 

bör ta hänsyn till att alla familjer ser olika ut och familjer måste därför ha friheten att själva 

kunna bestämma hur föräldradagarna ska fördelas. De värnar den valfrihet som finns idag och 

tycker inte att fler månader ska öronmärkas. Att kvinnor idag tar ut den största delen av 

föräldraledigheten och vård av sjukt barn påverkas både deras sjukskrivningar och inkomster. 

Därför anser Centerpartiet att alla föräldrar ska få information om uttagets effekter och även 

eventuellt erbjuda en bonus för de föräldrar som väljer att dela lika på föräldraledigheten och 

VAB-dagarna. Dessutom anser de att föräldraförsäkringen behöver bli mer flexibel för att passa 

olika familjekonstellationer, bland annat genom att föräldrar ska kunna överlåta dagar till andra 

närstående personer. Centerpartiet vill även att det ska bli enklare för föräldrar som driver 

företag att kombinera företagandet med föräldraskap. Detta genom att låta regler som gäller för 

anställda så långt det går även gälla för företagare. Det skulle också kunna göra det enklare för 

fler kvinnor att driva företag (Centerpartiet). 

Centerpartiets argument om att föräldraförsäkringen ska utformas så att alla föräldrar får 

möjligheten att kombinera arbete med föräldraskap är ett ekonomiskt argument eftersom det 

handlar om sysselsättning. De använder två valfrihetsargument när de säger att familjers 

olikheter gör att familjerna själva borde få bestämma hur de vill fördela föräldraledigheten och 

när de säger att de värnar den valfrihet som finns idag och därför inte tycker att fler dagar ska 

öronmärkas. Centerpartiet har även ett jämställdhetsargument där de säger att det är 

problematiskt att kvinnor tar ut så pass mycket mer föräldraledighet än män och att man därför 

anser att alla föräldrar bör få information om uttagets effekter och att de som delar lika på 

föräldraledigheten och VAB-dagarna därför eventuellt borde erbjudas en bonus. Att de även 

vill att föräldraförsäkringen ska bli mer flexibel för att passa de olika familjekonstellationerna 

som finns kan ses som ett argument som handlar om deras syn på familjen. Det faktum att de 

vill att det ska bli enklare att kombinera föräldraskap med företagande genom att låta de regler 

som gäller för anställda så långt det är möjligt även gälla för företagare borde bygga på 

ekonomiska aspekter eftersom det handlar om sysselsättning. Det förslaget berör dessutom 
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jämställdhet eftersom de även hävdar att det skulle kunna leda till att det blir enklare för kvinnor 

att driva företag. 

 

6.1.5 Liberalerna 

Liberalerna vill införa en helt ny föräldraförsäkring. Den ska vara utformad på ett sätt som ökar 

jämställdheten, erbjuder valfrihet och uppmuntrar till arbete. Liberalerna vill införa ett system 

som erbjuder föräldrarna frihet att välja mellan kortare föräldraförsäkring med fullt 

inkomstskydd (upp till taket) eller lite längre försäkring med lägre ersättning. Detta för att göra 

det lättare för kvinnor att tidigare återgå till arbete, vilket ökar jämställdheten. De anser att de 

90 dagar som idag är öronmärkta för vardera föräldern är tillräckliga och föreslår därför ingen 

ändring i den frågan. De anser även att vårdnadshavare ska kunna överlåta sina icke-öronmärkta 

dagar till sin partner i bonusfamiljer även om de inte är gifta. Detta ska gälla även i hbt-

förhållanden där föräldrarna inte är gifta. Dessutom vill Liberalerna att ersättningstaket för vård 

av sjukt barn ska höjas eftersom dagens ersättning gör det olönsamt för den förälder som tjänar 

mer att vara hemma med sjukt barn. Detta skulle kunna leda till att fler pappor tar ut VAB-

dagar (Liberalerna). 

Liberalerna bygger flera av sina förslag på tanken om jämställdhet. Bland annat när de säger att 

de vill göra det enklare för kvinnor att tidigare gå tillbaka till arbete genom att låta föräldrarna 

välja mellan kortare föräldraförsäkring med fullt inkomstskydd eller längre försäkring men med 

lägre ersättning. Även när de säger att de vill att ersättningstaket för VAB-dagar ska höjas så 

att det blir mindre olönsamt för den förälder som tjänar mer att stanna hemma handlar det om 

jämställdhet eftersom de anser att detta kan leda till att pappor tar ut fler VAB-dagar än vad de 

gör idag. Liberalerna har även ett argument som handlar om deras syn på familjen när de säger 

att vårdnadshavare ska kunna överlåta sina icke-öronmärkta dagar till eventuella bonusföräldrar 

och att detta även ska kunna ske i hbt-förhållanden där föräldrarna inte är gifta. Detta är då på 

grund av att familjer ser olika ut. 

 

6.1.6 Moderaterna 

I Moderaternas partiprogram har inte föräldraförsäkringen getts något större utrymme och det 

är därför inte möjligt att hämta någon information därifrån. I en debattartikel från november 

2018 skriver tre moderata företrädare att föräldraförsäkringen bör kortas ner till tolv månader 
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och att de dagar föräldrar kan vara lediga bör koncentreras till barnets första levnadsår. De 

besparingar som staten skulle göra av ett sådant förslag gör att det i sådana fall är möjligt att 

höja ersättningen så att de som är föräldralediga får 100 procent av lönen i ersättning (upp till 

taket). Att höja ersättningen menar de skulle uppmuntra både män och kvinnor till att vara 

föräldralediga. De överväger dessutom att höja ersättningstaket i den mån det är möjligt. Detta 

är för att ge föräldrar de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att kunna dela 

föräldraförsäkringen mer jämställt. Ett annat förslag är att de vill införa en karensdag för vård 

av sjukt barn eftersom siffror från Försäkringskassan visar att det sker felaktiga utbetalningar 

för stora summor pengar och man vill därmed försäkra sig om att skattepengarna används på 

rätt sätt (Dousa, Schenström och Uddén Sonnegård 2018). 

Moderaternas förslag om att korta ner föräldraförsäkringen till tolv månader för att istället 

kunna höja ersättningen till 100 procent av lönen (upp till taket) kan ses som att det handlar om 

jämställdhet eftersom de menar att en höjd ersättning kan uppmuntra både män och kvinnor till 

att vara föräldralediga. Detsamma gäller när de säger att de vill höja ersättningstaket för att ge 

föräldrar de ekonomiska förutsättningar de behöver för att kunna dela mer jämställt. Detta 

handlar om jämställdhet, men eftersom det även berör ersättningsnivån är det också möjligt att 

se det som att det dessutom handlar om ekonomiska aspekter. Dock hävdar de själva att både 

en höjning av ersättningstaket och en höjning av ersättning till 100 procent av lönen har att göra 

med att de vill se ett ökat jämställt uttag. Därför ses de båda som jämställdhetsargument även 

om de även berör ekonomiska aspekter. Det faktum att de vill införa en karensdag för vård av 

barn på grund av att skattepengarna ska användas på rätt sätt är ett ekonomiskt förslag och 

argument. 

 

6.1.7 Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna anser att det är föräldrarna och inte politikerna som bäst avgör hur 

föräldrapenningdagarna ska användas och fördelas. Ett argument till detta från partiledaren 

Ebba Busch Thor är att många kvinnor ammar och om föräldraförsäkringen kvoteras ännu mer 

blir det problematiskt för dessa mammor att fortsätta göra det om de då blir tvungna att återgå 

till arbete efter knappt nio månader (Busch Thor 2017). Därmed är Kristdemokraterna alltså 

emot en kvoterad föräldraförsäkring och menar då istället att försäkringen bör göras mer 

flexibel. På så vis blir det möjligt för föräldrarna att fritt överlåta dagar till varandra och även 

till andra närstående familjemedlemmar, exempelvis mor- och farföräldrar samt bonusföräldrar. 
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Kristdemokraterna vill även att rätten till föräldraledighet på heltid ska utvidgas till tre år och 

att samtliga föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar (alltså att båda 

föräldrarna kan vara lediga samtidigt) (Kristdemokraterna 2019). I en debattartikel skriver Ebba 

Busch Thor att det på grund av att alla familjer har olika förutsättningar ä av stor vikt att familjer 

själva ska få bestämma hur försäkringen ska fördelas (Busch Thor 2017).  

Det faktum att Kristdemokraterna är emot en kvoterad föräldraförsäkring eftersom de anser att 

föräldrar är bäst lämpade att bestämma hur den ska fördelas och för att alla familjer har olika 

förutsättningar bygger främst på en tanke om valfrihet. Gällande argumentet om mammors 

amning är det möjligt att se på det som att det handlar om deras syn på familjen. Att de även 

vill att andra vuxna i barnets närhet, såsom mor- och farföräldrar samt bonusföräldrar, ska 

kunna ta ut föräldraledighet har även det att göra med deras syn på familjen. Förslaget de lägger 

fram om att utvidga rätten till föräldraledighet på heltid till tre år och att dessutom låta samtliga 

dagar kunna användas som dubbeldagar motiveras inte. Dock är det möjligt att det handlar om 

syn på familjen eftersom förslaget vittnar om en traditionell familjesyn där föräldrarna ges 

möjlighet att stanna hemma under en längre tid.  

 

6.1.8 Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna menar att staten bör se till att barn och föräldrar får den sociala och 

ekonomiska trygghet som de är i behov av. Familjer bör få stöd av samhället under svåra 

perioder men förutom vid sådana situationer borde familjer själva lämnas frihet att forma sin 

vardag. För att förbättra det rådande sociala systemet vill Sverigedemokraterna se en höjd och 

avreglerad föräldraförsäkring. Med det menar de att all reglering gällande vem av föräldrarna 

som ska vara hemma med barnet bör avskaffas eftersom föräldrar är bättre lämpade än politiker 

att avgöra vad som är för ens eget barns bästa (Sverigedemokraterna 2019). I ett debattinlägg 

skriver två sverigedemokratiska talespersoner att en ökad kvotering av föräldraförsäkringen kan 

få ekonomiska konsekvenser för en del familjer eftersom stora löneskillnader kan göra det 

omöjligt för familjers ekonomi att gå ihop om den av föräldrarna som tjänar mest tvingas vara 

ledig. De menar även att Sverigedemokraterna vill stärka föräldrapenningen och höja 

ersättningstaket. Dessutom vill de utreda möjligheten att utforma föräldraförsäkringen på ett 

sådant sätt att familjers disponibla inkomst inte påverkas av vilken av föräldrarna som stannar 

hemma (Kronlid och Bieler 2017). 
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Det faktum att Sverigedemokraterna vill se en avreglerad föräldraförsäkring där familjerna 

själva får bestämma helt fritt hur den ska fördelas handlar främst om valfrihet. Detta eftersom 

Sverigedemokraterna anser att föräldrarna fritt ska få bestämma över föräldraledigheten på 

grund av att de anser att föräldrarna är mer lämpade att bestämma över fördelningen än 

politikerna. Dock skulle det även kunna ses som ett argument gällande syn på familjen eftersom 

det finns en tanke om familjen som en självbestämmande enhet. Argumentet att en ökad 

kvotering av föräldraförsäkringen kan få ekonomiska konsekvenser för en del familjer på grund 

av familjers olika ekonomiska förutsättningar är ett ekonomiskt argument eftersom det handlar 

om ersättning. Likaså är även förslagen om att höja ersättningstaket och utforma 

föräldraförsäkringen på ett sådant sätt att familjers disponibla inkomst inte påverkas av vilken 

förälder som stannar hemma baserade på ekonomiska värden, främst ersättning.  

6.2 Sammanfattande diskussion 

Argumentationsanalysen och kategoriseringen av de argument som de svenska 

riksdagspartierna använder när de diskuterar frågan om föräldraförsäkring har visat att debatten 

koncentreras kring flera olika värden. En del partier fokuserar främst på ett visst värde i sina 

förslag medan andra fokuserar på flera olika värden. Exempelvis Vänsterpartiet baserar nästan 

alla sina förslag som de presenterat i sitt partiprogram på en tanke om jämställdhet. De har 

dessutom ett argument som utgår från deras syn på familjen. Detta innebär därmed att 

Vänsterpartiets förslag och argument utgår från de kategorier av argument som handlar om 

sociala och kulturella värden, vilket innebär att Vänsterpartiet förhåller sig mer till GAL-TAN 

än höger-vänster-skalan i frågan om föräldraförsäkring.  

Detsamma gäller för Miljöpartiet som även de förhåller sig mer till GAL-TAN eftersom de i 

sitt partiprogram mestadels talar om jämställdhet som något de vill uppnå och de talar även om 

förslag som grundar sig i deras syn på familjen. Varken Vänsterpartiet eller Miljöpartiet nämner 

något ekonomiskt argument i sina partiprogram utan det är endast jämställdhet och syn på 

familjen som är de värden som blir representerade. 

Jämställdhetsargument är även representerade av Socialdemokraterna som bygger flera av sina 

argument kring detta. Dock använder de sig även av ett ekonomiskt argument som tillhör höger-

vänster-skalan. Trots det förhåller sig Socialdemokraterna mer till GAL-TAN i denna fråga 

utifrån vad som framkommer i deras partiprogram. 

För partier som brukar anses befinna sig på högra sidan på höger-vänster-skalan ser resultatet 

lite annorlunda ut gällande vilka värden som förslagen och argumenten handlar om. Däremot 
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är det ändå främst värden som kan relateras till GAL-TAN som det läggs störst fokus på. För 

Centerpartiet läggs det största fokuset på familjernas valfrihet. Samtidigt har de även förslag 

som handlar om jämställdhet och syn på familjen, som även de är kopplade till GAL-TAN. De 

har även förslag som handlar om ekonomiska aspekter men allt som allt är de GAL-TAN-

relaterade förslagen i klar majoritet, vilket innebär att Centerpartiet främst organiserar sig kring 

GAL-TAN i denna fråga.  

Liberalerna liknar de mer vänsterorienterade partierna i denna fråga eftersom de mestadels talar 

och argumenterar för en föräldraförsäkring som genererar i ökad jämställdhet. De har även 

förslag som rör deras syn på familjen samtidigt som de knappt nämner något förlag som grundar 

sig i ekonomiska aspekter. Det innebär att Liberalerna främst organiserar sig kring GAL-TAN 

i frågan om föräldraförsäkring. 

Moderaterna nämner som sagt knappt något om föräldraförsäkringen i sitt partiprogram men i 

en debattartikel skriven av tre representanter till partiet presenteras ett antal förslag där de flesta 

förslagen hävdas ska kunna generera i ökad jämställdhet i uttaget av föräldraförsäkringen. Dock 

innehåller deras förslag om jämställdhet även ekonomiska inslag. De presenterar utöver detta 

även ett renodlat ekonomiskt förslag. Därmed är det inte helt enkelt att placera Moderaterna i 

relation till skiljelinjerna i frågan eftersom de verkar ta hänsyn till båda två ungefär lika mycket 

utifrån just det förslaget.  

Kristdemokraternas förslag och argument berör framför allt deras syn på familjen men även 

valfrihet. De utgår inte från ekonomiska argument i det material som studien har utgått ifrån. I 

och med det organiserar sig Kristdemokraterna främst kring GAL-TAN i frågan om 

föräldraförsäkring. 

Sverigedemokraterna liknar Moderaterna på så vis att de använder sig av förslag och argument 

som baseras på både ekonomiska värden, såsom ersättning och inkomst, samt av andra värden, 

såsom valfrihet och syn på familjen. Det innebär att Sverigedemokraterna också är lite svåra att 

placera kring skiljelinjerna eftersom de utifrån vad som framkommit i materialet organiserar 

sig kring båda skiljelinjerna i denna fråga. 
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Figur 1. 

I diagrammet ovan visas resultatet av debatten om föräldraförsäkringens relation till 

skiljelinjerna GAL-TAN och höger-vänster. I just denna fråga placeras förslagen och 

argumenten främst kring GAL-TAN för nästan alla partier. Sverigedemokraterna och 

Moderaterna är dock svårare att placera och därför placeras de in på båda skiljelinjerna. Notera 

att partierna inte ligger i inbördes ordning i relation till varandra i diagrammet, utan de har 

endast placerats in på den skiljelinje som de främst relaterar till i frågan. 

För att sammanfatta diskussionen ovan om partiernas förhållanden till höger-vänster-skalan och 

GAL-TAN har det visat sig att de flesta partier verkar presentera sådana förslag som kan 

kopplas till sociala och kulturella värden snarare än ekonomiska värden. Det är tydligt att det 

framförallt är jämställdhet och valfrihet som det läggs störst fokus på för de allra flesta. Detta 

visar sig genom att en del av partierna nästan enbart presenterar förslag och argument som 

handlar om jämställdhet eller valfrihet. Därtill är även syn på familjen något som de flesta 

partier argumenterar utifrån och bygger sina förslag på. De ekonomiska aspekterna ersättning 

och sysselsättning är inte alls representerade i lika hög grad i debatten som exempelvis 

jämställdhet och valfrihet är. Dock är de ekonomiska aspekterna ändå något som de allra flesta 

av partierna har i åtanke när det gäller denna fråga, vilket troligen beror på att 

föräldraförsäkringen är en försäkring som finansieras av skattemedel och därmed är en 

ekonomisk fråga till viss del. 

GAL-TAN H-V• SD 

• M 

• MP 

• S 

• V 

•  

• C 

• L 

• KD 
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En annan intressant aspekt med resultatet är att om vi tittar på hur partierna vanligtvis placerar 

sig längs höger-vänster-skalan spelar de placeringarna inte särskilt stor roll för de värden som 

partierna främst utgår från i sina förslag. Exempelvis är jämställdhet något som nästan alla 

partier utgår från, oavsett om de vanligtvis placerar sig till höger eller till vänster om mitten på 

skalan. Dock har partierna fortfarande olika syn på vilka förslag som kan generera i ökad 

jämställdhet men det är ändå något som är viktigt för de allra flesta. Den stora vattendelaren är 

dock valfriheten. Det är där tydligt att de partier som vanligtvis placerar sig till höger är 

motståndare till en kvoterad föräldraförsäkring med hänvisning till att familjer är bättre lämpade 

än politiker att bestämma över fördelningen av föräldraledigheten. Dock går Liberalerna delvis 

emot resterande partier på den högra sidan eftersom de är positiva till den kvotering som finns 

idag. Till skillnad från de högerorienterade partierna (förutom Liberalerna) är partierna som 

vanligtvis placerar sig till vänster för en ökad kvotering av föräldraförsäkringen på grund av att 

de anser att det skulle kunna resultera i att pappor nyttjar en större del av föräldraledigheten. 

Dessutom är syn på familjen något som det argumenteras utifrån för nästan alla partier, oavsett 

vart de vanligtvis befinner sig på höger-vänster-skalan. Med det sagt visar resultatet att höger-

vänster-skalan inte har någon betydande verkan på vilka värden som är viktiga för partierna 

(förutom valfrihet) men att den ändå verkar ha betydelse för hur förslagen utformas kring de 

specifika värdena.  

En slutsats som kan dras utifrån studiens resultat är att de sociala och kulturella värdena som 

finns i frågan om föräldraförsäkring ges stort utrymme i hur partierna positionerar sig. Det 

innebär att det i föräldraförsäkringsfrågan främst är partiernas inställning till värden som kan 

relateras till GAL-TAN som är av betydelse. Skulle detta ses i ett större perspektiv skulle det 

eventuellt vara möjligt att se föräldraförsäkringsfrågan som ett tecken på att GAL-TAN som 

skiljelinje potentiellt har betydelse för svensk politik och att det är tänkbart att den kan användas 

som ett komplement till höger-vänster-skalan för att organisera partisystemet även i framtiden. 

Dock är föräldraförsäkringsfrågan endast en av många politiska frågor. Därmed är det 

möjligtvis inte tillräckligt att endast studera just den frågan för att kunna dra sådana slutsatser. 

För att kunna göra det kan det behövas studeras fler politiska frågor och områden för att se hur 

partierna positionerar sig i relation till skiljelinjerna i de frågorna, och därigenom dra slutsatser 

om huruvida GAL-TAN organiserar svensk politik i fler frågor än endast de som härstammar 

från globaliseringen.  

Med det sagt har ändå denna studie bidragit med att ge en indikation på att det inom svensk 

partipolitik inte endast är höger-vänster-skalan som kan organisera politiska aktörer och 
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politiska frågor, utan att det finns andra skiljelinjer som kan fungera som komplement i vissa 

frågor. Dessutom visar studiens resultat att föräldraförsäkringen, som i grund och botten är en 

fråga som handlar om resursfördelning och statliga interventioner i ekonomin, inte endast berör 

ekonomiska aspekter. Istället har det visat sig att det i debatten om föräldraförsäkring istället är 

andra aspekter som är av större betydelse för hur partierna positionerar sig i frågan. I och med 

det är det möjligt att fråga sig om andra liknande frågor som även de är av det socialpolitiska 

slaget också kan organiseras kring GAL-TAN eller om det för den sortens frågor är höger-

vänster-skalan som är av störst betydelse. 

 

7. Avslutning 

Sammanfattningsvis har studien kartlagt debatten om föräldraförsäkring, kategoriserat 

förslagen och argumenten och slutligen relaterat dem till de två skiljelinjerna höger-vänster-

skalan och GAL-TAN. Arbetet har resulterat i att de värden som ligger till grund för partiernas 

förslag och argument har varit olika till sitt slag men att de sammantaget främst har varit möjliga 

att relatera till GAL-TAN-skiljelinjen samtidigt som även de ekonomiska aspekterna 

fortfarande har varit av betydelse. Det innebär att det i frågan om föräldraförsäkring främst är 

GAL-TAN som är viktig för partiernas positionering i frågan. Detta är studiens huvudsakliga 

slutsats. 

Vad säger då studiens resultat om politiska skiljelinjer inom svensk politik? Jo, skulle resultatet 

lyftas upp på en mer generell nivå är resultatet som tidigare har nämnts en indikator på att GAL-

TAN är av betydelse för utformningen av svensk partipolitik, även i frågor som inte specifikt 

är sammankopplade med globaliseringen och den europeiska integrationen. Trots att resultatet 

är en indikator på detta är det dock viktigt att inte dra alltför stora växlar utifrån denna studie 

med tanke på att det krävs mer omfattande studier för att kunna fastställa att så verkligen är 

fallet. 

Med tanke på att studiens syfte endast var att kartlägga debatten om föräldraförsäkring och 

kategorisera förslagen och argumenten för att för att se hur debatten förhåller sig till höger-

vänster-skalan respektive GAL-TAN, har studien kommit fram till ett resultat som besvarar 

syftet och frågeställningarna. Eftersom det inte har funnits någon ambition att placera ut 

partierna på skiljelinjerna eller att sätta dem i relation till varandra, har studien genererat det 

resultat som den ämnade att resultera i.  
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