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1.	Inledning	
	

1.1	Påverkar	europeisering	den	partipolitiska	konfliktnivån	på	nationell	nivå?	
		
Litteraturen om EU, europeisering och dess effekter är väldigt omfattande och berör allt från 

vad EU är 1  till hur EU påverkar både medlemsländer och icke-medlemsländer 2 . Ett 

genomgående tema för litteraturen om europeisering är den teoretiska idén om att 

europeisering bidrar till en minskad partipolitisk konflikt på den nationella nivån. Vad 

förespråkare för denna teoretiska idé menar är att när kompetenser inom olika policyområden 

flyttas från den nationella nivån till EU-nivå minskar det politiska handlingsutrymmet och 

																																																								
1	Bartolini, Stefan. Restructuring Europé- centrte formation, system building, and political structuring between 
the nation state and the European Union. Oxford university press: Oxford. 2005.	
2	Brennings, Paul (2006). An empirical analysis of the europeanization of national party manifestos, 1960-2003. 
European union politics, Vol. 7 (no. 2). S. 259	
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insatserna för partierna på den nationella nivån. Europeiseringen likriktar alltså partiernas 

valmöjligheter på den nationella nivån vilket urholkar den partipolitiska konflikten. Enligt den 

teoretiska idén kommer partierna allt mer rikta fokus mot EU eftersom det är på EU-nivå som 

partierna anser sig ha större chans att påverka politiken.3  

 

Det finns ett flertal skäl till att undersöka om denna teoretiska idé stämmer. För det första är 

det viktigt att undersöka hur europeiseringen bidrar till en förändrad relation mellan partierna 

och en förändring i deras agerande. För det andra kan studier av europeiseringens påverkan på 

partier ge en bättre förståelse av hur partier reagerar på yttre förändringar och till vilken grad 

dessa i allmänhet, och europeisering i synnerhet, påverkar dem.4 Dessa skäl motiverar studier 

av nationella partier i ljuset av europeisering eftersom de innebär att europeiseringen inte bara 

förändrat den faktiskt förda politiken, utan även den politiska spelplanen på nationell nivå. 

För Sverige, och andra medlemsländer, har EU-medlemskapet inneburit förändringar gällande 

den nationella självständigheten och parlamentariska demokratin på ett djupare och 

annorlunda sätt än andra internationella samarbeten.5 Riksdagens ställning som det högsta 

beslutande organet har utmanats av ett EU-inträde. De nationella politiska partierna utgör 

aktörerna vilka verkar i riksdagen vilket gör dessa lämpliga och intressanta att undersöka. I ett 

allt mer komplext samhälle med allt fler aktörer att förhålla sig till blir det svårare för 

partierna att hålla sig uppdaterade och skaffa relevant information inom alla områden.6 Vilket, 

i kombination med det inledande stycket, ska leda till ett demokratiskt underskott i form av en 

minskad partipolitisk konflikt/opposition.  

Konflikt/opposition i politiken är en grundpelare i den representativa demokratin vilken 

alltjämt har sin absolut främsta legitimitet på den nationella nivån.7 Partipolitisk konflikt är 

viktig för att medborgarna, även minoriteten, får sina röster hörda i politiken, en aktiv och 

noggrann opposition minimerar också risken att de styrande enbart ser till sina egna väljares 

bästa och inte allas bästa, risken för maktmissbruk minskas också. Men ett EU-inträde innebär 

att konflikten försvinner, enligt den teoretiska idén, alltså påverkar EU den representativa 

																																																								
3 Studier och resonemang som menar detta presenteras senare i uppsatsen.   
4 Brennings, Paul (2006). S. 258. 
5 SoU 1994:12. S .23 
6 Andersen, Svein. S & Burns, Tom. The European union and the Erosion of parliamentary democracy: a study 
of post-parliamentary governance. I Andersen, Svein S. & Eiassen, Kjell A. (red.) The european union: How 
democratic is it? London: Sage. 1996. S. 227-251. 
7 Dahl, Robert A. I Dahl, Robert A.(red.), Political oppositions in Western democracies, Yale Univ. Press, New 
Haven  .1966. S. Xiii 
Bartolini, Stefan (2005). S.  
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demokratins funktioner och skapar ett demokratiskt underskott.8  Hur förändringarna, som 

kan påverka den representativa demokratins legitimitet, ser ut och vilka konsekvenser som 

blir av dem har måste uppmärksammas och redogöras för medborgarna. Dessutom har den 

teoretiska idén om europeiseringens effekter på den partipolitiska konfliktnivån alltför sällan 

prövats systematiskt, den mest omfattande europeiseringsforskningen har främst studerat 

relationen mellan nationella partier och väljare.9 Det finns alltså en kunskapslucka gällande 

hur partiernas relation med varandra förändras till en följd av ett EU-medlemskap. Att ett EU-

medlemskap påverkar politiken i ett land på en mängd olika sätt är otvetydigt utifrån den 

forskning som bedrivits. Den centrala forskningsfrågan och forskningsluckan är således inte 

om länderna har påverkats utan vilka konsekvenserna är av ett EU-medlemskap och hur de tar 

sig uttryck.10  

 

Uppsatsen tar avstamp i den teoretiska idén om att europeisering bidrar till en minskad 

konfliktnivå mellan partier på den nationella nivån. I den här studien definieras europeisering 

som nationella aktörers (politiska partier) reaktion på förändringarna som sker i och med ett 

EU-inträde.  Det är dock viktigt att redan nu påpeka att det är i princip omöjligt att fastställa 

att det är europeiseringen som är orsaken till ett potentiellt förändrat beteende hos partierna. 

Varför så är fallet beror i hög grad på att det är så svårt att isolera europeiseringen och dess 

effekter från andra faktorer, som globalisering och samhälleliga värderingsskiften, vilka kan 

tänkas påverka utvecklingen.  Däremot kan man försöka finna indikationer att så faktiskt är 

fallet. I denna studie kommer två indikationer på en påstådd europeisering, i betydelsen att 

EU-medlemskapet förändrar den politiska konfliktnivån, att studeras. Mer specifikt kommer 

studien att fokusera på hur den partipolitiska konfliktnivån i svenska partiers valmanifest 

respektive i riksdagens utskott förändras efter Sveriges EU-inträde 1995.  

 

Empiriskt börjar uppsatsen med att studera antalet reservationer från fyra olika utskott och 

jämföra dessa mot varandra. Två av utskotten(miljö-och jordbruksutskottet och 

näringsutskottet) behandlar frågor vilka i hög utsträckning regleras på EU-nivå. Övriga två 

(socialutskottet och utbildningsutskottet) behandlar frågor som i hög utsträckning regleras på 

																																																								
8 Hegeland, Hans. (1999) Riksdagen, Europeiska unionen och demokratin- en studie av riksdagens arbete med 
EU-frågor. Avhandling från statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. S. 11-12. 
9 Mair, Peter (2007), "Political Parties and Party Systems”, Europeanization: New Research Agendas, (Eds.) 
Graziano, Paolo, Vink, Maarten P Palgrave Macmillan, Basingstoke. S. 162.  
Loxbo, Karl (2014), ”Europeisering och kartellisering av nationella partisystem”, Statsvetenskaplig tidsskrift. 
2014/1. S. 125.   
10 Tallberg, Jonas. M.fl.. Demokratirådets rapport. Europeiseringen av Sverige. Demokratirådet. 2010. S. 16   
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nationell nivå. Om den teoretiska idén stämmer borde konfliktnivån vara högre i de två 

sistnämna utskotten. Utöver detta kommer svenska valmanifest granskas och jämföras med ett 

de EU-länder vilka varit medlemmar från 1973 eller tidigare utifrån en generell ekonomisk 

politisk vänster-högerskala. I den här studien definieras generell ekonomisk politik som en 

sammanfattande benämning på handlingar som riksdag och regering kan genomföra för att 

påverka förhållanden i ekonomin. Detta sker av två anledningar. För det första ger det en 

ytterligare indikation angående om europeiseringen tenderar att ha en effekt på den 

partipolitiska konfliktnivån. Det andra skälet är att detta sätter Sverige i ett jämförande 

perspektiv. Om utvecklingen i andra länder stämmer överens med Sveriges utveckling stärker 

det studiens resultat. Om inte skapas det ytterligare utrymme för diskussion och funderingar. 

Det är dock viktigt att påpeka att studien fokuserar enbart på Sverige. Jämförelsen sker för att 

sätta Sverige i ett jämförande perspektiv.  

 

1.2	Syfte	och	frågeställningar	
 

Studiens främsta syfte är att testa den teoretiska idén om att europeisering bidrar till en 

minskad partipolitisk konflikt på den nationella nivån med Sverige som fallstudie. Detta 

genom att studera svenska riksdagsutskottsbetänkanden och politiska partiers valmanifest. 

Studiens andra syfte är att sätta in utvecklingen av den partipolitiska konfliktnivån i Sverige i 

ett jämförande perspektiv över tid. 

 

- Hur ser utvecklingen av konfliktnivån ut i de valda utskotten? 

- Hur varierar utvecklingen av konfliktnivån mellan utskotten som rimligtvis påverkats 

av EU-medlemskapet jämfört med utskotten som rimligtvis inte påverkats i samma 

utsträckning? 

- Hur ser utvecklingen av svenska partiers valmanifest ut över tid jämfört med länder 

som blev medlemmar samtidigt som Sverige och 1973 eller tidigare? 

- Vilka indikationer, om några, framträder om att europeisering påverkar den 

partipolitiska konfliktnivån i Sverige utifrån de data som analyserats? 
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1.3	Disposition	

		
I nästa avsnitt presenteras begreppet europeisering och den teoretiska idén om att 

europeisering minskar den partipolitiska konfliktnivån på den nationella nivån. I nästa avsnitt 

presenteras också tidigare forskning. I avsnitt tre presenteras materialet, metoden och val av 

fall. I avsnitt fyra presenteras analysen och avsnittet avslutas med att frågeställningarna 

besvaras. I det femte och avslutande avsnittet presenteras diskussionen och avsnittet avslutas 

med en återkoppling till tidigare forskning samt förslag på fortsatt forskning.  

2.	Teoretisk	utgångspunkt	och	forskningsöverblick	
 

Detta avsnitt inleds med en presentation om och definition av europeisering. Därefter 

presenteras den teoretiska idén vilken uppsatsen problematiserar. Avsnittet avslutas med att 

tidigare europeiseringsstudier inom områdena nationella politiska partier och partipolitisk 

konflikt presenteras. 

 

2.1	Vad	är	europeisering	och	hur	kan	det	studeras?	
 

Det finns ingen enhällig definition av begreppet europeisering.11 I den här studien definieras 

europeisering som att europeisering är reaktionen (svaret) från nationella aktörer när de 

konfronteras av förändringarna som sker på nationella nivån i och med ett medlemskap i EU. 

Denna definition har Robert Ladrech och Claudio Radaelli, två framstående 

europeiseringsforskare, tagit fram. Mer precist menar Ladrech att denna definition kan 

användas för att studera hur nationella partier (aktörer) förändras av att den politiska 

spelplanen förändras. Vidare identifierar Ladrech fem områden som med fördel kan studeras 

för att undersöka hur europeisering påverkar politiska partier och att komma runt det faktum 

att europeisering är svårt att isolera från andra faktorer. Denna studie tar fasta på två av dessa 

områden, vilka är att studera hur partiernas valmanifest/partiprogram förändras och hur den 

partipolitiska konflikten förändras.12 Att den politiska förändringen (maktförskjutningen) 

																																																								
11	Kriesi, Hanspeter & Lachat, Romain(2007).  The impact of globalization on national party configurations in 
Western Europe, European journal of political research. V 45(6). S. 3.	
12 Ladrech, Robert (2002). Europeanization and political parties- towards a framework for analysis, party 
politics. Vol. 8/no. 4. London: Sage publications. S. 391-393, 396. 
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varierar mellan olika policyområden öppnar upp för en jämförelse mellan dessa för att se hur 

partiernas agerande förändrats.    

 

2.2	Teoretisk	utgångspunkt	
 

Innan den teoretiska idén presenteras närmare är det viktigt att nämna att det inte finns en 

enhetlig teori. En gemensam nämnare som identifieras av förespråkare för den teoretiska idén 

är att europeiseringen bidrar till en minskad partipolitisk konflikt på nationell nivå.13 Däremot 

framträder skillnader i varför europeiseringen påverkar konfliktnivån.  

 

En generellt spridd idé inom partiforskningen är att globaliseringen urholkar nationalstatens 

suveränitet vilket minskar den partipolitiska konflikten på nationell nivå. Hanspeter Kriesi, 

Romain Lachat och Stefano Bartolini är tre framstående EU- och europeiseringsforskare som 

instämmer i denna idé. Och menar att europeisering ska ses som en del av denna 

urholkningsprocess vilken påskyndar minskningen av partipolitisk konflikt på nationell 

nivå.14 Resonemanget Bartolini och andra forskare framför, något förenklat, är följande: Ett 

medlemskap i EU reducerar det nationella politiska spelrummet eftersom EU tar över vissa 

politiska kompetensområden. Europeiseringen har alltså en konvergerande effekt eftersom 

partiernas handlingsmöjligheter likriktas, vilket minskar möjligheterna till en hälsosam 

opposition och konflikt mellan partierna. Företrädare för den teoretiska idén, som Vivien 

Schmidt Peter Mair och Richard Katz, beskriver EU som en teknokrati vilken inte lämnar 

utrymme för traditionella konflikter utifrån vänster-högerpolitik på nationell nivå.15 Det är 

mot denna bakgrund som europeisering antas skapa omfattande konsekvenser för den 

representativa demokratin, vilken har sin absolut främsta legitimitet i nationalstaten enligt 

Bartolini.16  

 

Ett annat demokratiskt problem som brukar framföras av förespråkare av den teoretiska idén 

är partiernas benägenhet att inte nämna EU-relaterade frågor i valkampanjer eftersom 
																																																								
13 Ladrech, Robert. (2002), Kriesi, Hanspeter & Lachat, Romain(2007), Bartolini, Stefano(2005), Schmidt, 
Vivien A. (2005), Katz, Richard & Mair, Peter (2009), Blyth, Mark & Richard S. Katz, (2005), Ladrech, Robert 
(1994), Featherstone, Kevin & Radaelli, Claudio M. (red.) (2003) 
14 Kriesi, Hanspeter & Lachat, Romain(2007). S. 3. Bartolini, Stefano(2005). 
15 Schmidt, Vivien. A. Democracy in Europe: The impact of european integration. American political science 
association, Vol. 3 (No. 4). 2005. S. 
Katz, Richard & Mair, Peter (2009). The Cartel party thesis: A restatement, Perspective on politics. Vol 7/ No. 4.  
DOI: 10.1017/S1537592709991782. S. 754, 757 
16 Bartolini, Stefano (2005). S. 246-247. 
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partierna har väldigt svårt att påverka sådana frågor.17 Samtidigt får regeringar och tjänstemän 

får en utökad makt, eftersom dessa främst interagerar med EU, på nationella parlaments 

bekostnad.18 Enligt vissa förespråkare är dock det demokratiska problemet allvarligare än så. 

Peter Mair menar att det saknas en naturlig arena för att föra partipolitisk debatt om EU och 

europeisk integration. Konsekvensen av det blir att den för demokratin nödvändiga konflikten 

mellan partier generellt och konflikten mellan regering-opposition minskar.19  

 

Det är bland annat med ovanstående bakgrund som företrädare för kartellparti-tesen menar att 

europeisering bidrar till en kartellisering av partierna. Kartellpartitesen presenterades 1995 av 

Peter Mair och Richard Katz, vilken enkelt uttryckt gick ut på att partier både närmar sig 

varandra och staten med tiden och längre från medborgarna av skäl som att partierna blir allt 

mer beroende av staten och mindre av medborgarna.20 2009 utvärderade Katz och Mair 

artikeln från 1995 och kom då att revidera kartellpartitesen något. I artikeln från 2009 menade 

författarna att det har uppkommit nya viktiga faktorer som bidrar till utvecklingen av 

kartellpartier. En stark bidragande faktor till denna utveckling är europeisering enligt Katz 

och Mair. Logiken bakom detta påstående från Katz och Mair är densamma som 

presenterades förut. När ett land blir medlem i EU förlorar landet per automatik en del av 

makten, och insatserna för politiska partier på den nationella nivån minskar. Desto mer länder 

integreras i EU kommer konfliktnivån med tiden att fortsätta minska. Detta för att 

europeiseringen är en fortgående process enligt Katz, Mair och ett flertal andra förespråkare 

för den teoretiska idén.21 Företrädare för kartellpartitesen, som Bartolini, Katz och Mair, 

menar till och med att överlåtandet av suveränitet från medlemsländerna till ett överstatligt 

organ som EU var en medveten strategi av partierna och politikerna för att skymma 

impopulära beslut och kunna skylla ifrån sig. För partierna är det viktigare att ha tillgång till 

staten och dess resurser än att föra en aktiv kritik mot varandra.22   

 

Sammanfattningsvis finns en utbredd teoretisk idé inom parti- och europeiseringsforskningen 

att europeisering med tiden allt mer bidrar till en minskad partipolitisk konflikt på nationell 

																																																								
17 Ladrech, Robert (2002). S. 386. Mair, Peter (2007), ”Political Opposition and the European Union”, 
Government and Opposition Ltd, Vol. 42, No. 1, pp. 1-17, Oxford: Blackwell Publishing. S. 12.  
18 Bäck, Hanna. M.fl. (2009). Does european integration lead to a ”presidentialization” of executive politics? 
Ministerial selecetion in Sweden postwar cabinets. European uniom politics. Vol. 10 (no.2) s. 226-252  
19 Mair, Peter (2007). S. 6-7.  
20 Katz, Richard S. & Mair, Peter (1995), ”Changing Models of Party Organization and Party Democracy- The 
Emergence of the Cartel Party”, Party Politics 
21 Katz, Richard & Mair, Peter (2009). S. 754, 757 
22 Bartolini, Stefano (2005). S. 246. Mair, Peter (2007). S. 12. 
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nivå. Detta av flera skäl. För det första flyttas kompetensområden från nationell nivå till EU, 

vilket minskar insatserna på den nationella nivån. Europeiseringen likriktar också partiernas 

handlingsmöjligheter vilket också bidrar till en minskad konfliktnivå. Tysta 

överenskommelser mellan partierna om att inte ta upp EU-relaterade frågor, för att de inte kan 

påverka dessa tillräckligt mycket, bidrar också till att de politiska skiljelinjerna suddas ut.23      

 

2.3	Forskningsöversikt	
 

Det finns en mängd studier om EU, europeisering och hur medlemsländer påverkas av ett EU-

medlemskap. Som nämndes i inledningen finns en forskningslucka gällande hur partiernas 

relation med varandra förändrats till följd av ett EU-medlemskap, men det finns studier som 

behandlar detta ämne och fått ett stort genomslag.24 I forskningsöversikten som följer kommer 

inte enbart de mest kända studierna att presenteras. Främst är det studiers relevans för denna 

studie som ligger bakom valet att ta med dem. Studier vilka studerat liknande empiri, studerat 

svenska partier, använt samma definition av europeisering och problematiserat den 

demokratiska aspekten som denna studie gör. De valda studierna ska i olika hög grad ses som 

representativa för hur forskningen om politiska partier och europeiseringen ser ut. Först 

kommer generella studier att presenteras och därefter presenteras studier vilka specifikt 

undersökt EU:s påverkan på svenska partier.    

 

I en studie av Peter Mair undersöktes europeiseringens effekter på de nationella politiska 

systemen bland medlemsländerna och på politikens innehåll. Mair kommer fram till att 

europeiseringen inte kan påstås ha påverkat de politiska systemen, men däremot har 

europeiseringen påverkat den förda politiken. Mair menar att EU bidrar till en avpolitisering 

av den nationella politiken då kompetenser flyttas upp till EU-nivå. Slutsatserna Mair drar är 

att partierna med tiden närmar sig varandra (ju mer landet integreras med EU) och att det går 

att härleda genom att bland annat titta på framväxten av högerpopulistiska partier. När 

etablerade partier närmar sig varandra öppnas det upp ett utrymme för nya partier att ta plats 

																																																								
23 Bartolini, Stefano (2005). S 396. Blyth, Mark & Richard S. Katz, (2005). ”From Catch-all Politics to 
Cartelisation: 6e Political Economy of the Cartel Party”, West European Politics. Vol. 28 (No.1) S .54 
24 Se exempelvis Ladrech, Robert (1994). Europeanization of domestic politics and institutions: the case of 
France. JCMS, Vol. 32 (no. 1). S. 69-88.  
Featherstone, Kevin & Radaelli, Claudio M. (red.) The politics of europeanization. Oxford: London 2003. 
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eftersom medborgarnas valmöjligheter i en reell mening har minskat gällande att välja olika 

politiska inriktningar. En efterfrågan som högerpopulistiska partier fångar upp.25 

 

Gällande europeisering av nationella partiers valmanifest presenterade Paul Brennings en 

studie i vilken han undersökte både EU-medlemsländer och icke-medlemmar. Brennings 

undersökte hur ett EU-medlemskap påverkat partierna att ta övriga Europa i beaktning vid 

utformning av deras egen politik inom 20 policyområden. Totalt ingick 15 länder i studien. 

Utifrån litteraturen som finns om EU urskiljer Brenning tre hypoteser som undersökningen 

syftar till att testa.26  

 

Den första hypotesen är att ju tidigare ett land blivit medlem i EU desto tidigare kommer 

partierna i det enskilda landet att nämna och ta övriga Europa i beaktning vid utformningen av 

sin politik. Den andra hypotesen är att partiernas benägenhet att ta Europa i beaktning vid 

utformningen av sin politik också beror på vilket policyområde det handlar om. Vissa 

policyområden påverkas mer av europeisering och EU än andra, särskilt policyområden som 

berör ekonomisk integration. Inom ekonomiska policyområden borde partierna i ännu högre 

utsträckning ta Europa i beaktning. Den tredje hypotesen är att beroende på ett partis 

inställning till europeisk integration, och hur enat ett parti är i denna fråga, påverkar hur 

mycket övriga Europa tas i beaktning. Om ett parti är positivt inställt till europeisk integration 

kommer det nämna och ta Europa i större beaktning än om det är negativt. Är partiet positivt 

inställt och enat kommer det också referera till övriga Europa mer än om det är splittrat. Ett 

splittrat parti kommer referera mindre för att undvika interna stridigheter.27  

 

Brennings studerar som nämnt valmanifest från 15 länder och totalt 88 partier mellan 1960-

2003. Detta genom en form av kvantitativ innehållsanalys där han undersöker hur ofta Europa 

nämns i förhållande till ett policyområde, tid för EU-inträde och det enskilda partiets 

inställning. Resultaten i studien går i linje med de hypoteser Brennings tog avstamp ifrån. 

Desto tidigare att land blir medlem i EU ju tidigare kommer partierna att ta Europa i 

beaktning vid utformningen av politiken. Men detta varierar mellan policyområden. Inom 

vissa policyområden, som ekonomiska, är partierna mer benägna att ta Europa i beaktning än 

andra. Enade och positivt inställda partier är mer benägna att nämna Europa än positivt 
																																																								
25 Peter Mair (2000) The limited impact of Europe on national party systems, West European Politics, 23:4, S. 
27-51 
26 Brennings, Paul (2006). S. 258.	
27 Brennings, Paul (2006). S. 258-259. 
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inställda men splittrade partier. Vilket tyder på att partiernas valmanifest är mer ett resultat av 

strategi än ideologi vad gäller hur partierna hanterar Europa i sin politik. Partier som verkar i 

EU-medlemsländer är också mer benägna att ta Europa i beaktning än partier som hör hemma 

i icke-medlemsländer.28  

 

Vivien Schmidt presenterade 2005 en studie där hon problematiserade en del av det 

demokratiska underskottet som kommer med europeiseringens effekter på medlemsstaterna 

och de nationella partierna. Schmidt tar avstamp i observationen att europeiseringen inte bara 

har förändrat den förda politiken utan även påverkat medlemländeras statsskick, länder som 

förut styrdes av en nationell regering styrs nu också av ett övernationellt organ. 

Huvudproblemet ur ett demokratiskt perspektiv enligt Schmidt är inte de faktiska 

förändringarna i statsskicket som kommer med europeisering, utan frånvarandet av idéer från 

politiker och partier om hur dessa förändringar ska bemötas. Istället för att fundera över och 

tala om vad förändringarna från europeiseringen betyder för den representativa demokratins 

funktioner, framställer partier och politiker envist bilden om att demokrati på den nationella 

nivån fungerar som den alltid gjort. I och med att partierna inte belyser EU:s inflytande på 

statsskickets ställning tillräckligt öppnar det upp för att inte heller till fullo redogöra för 

policyförslag som kommer från EU, oavsett vad partierna tycker om dessa förslag. Detta för 

att partiernas framställer EU:s inflytande som högst marginellt. Det finns inte heller några 

incitament för partierna att påvisa de faktiska effekterna då partierna skulle framstå som 

försvagade i medborgarnas ögon. Schmidt menar dock att de institutionella förutsättningarna i 

medlemsländerna spelar roll för partiernas bemötande mot ovanstående problematik. Med 

institutionella förutsättningar menar Schmidt om ett land är en enhetsstat med centraliserad 

makt eller ett land som har en mer decentraliserad maktfördelning där fler aktörer är med i 

beslutsprocessen. Schmidt menar vidare att det demokratiska problemet är större för länder 

med centraliserad makt än decentraliserad maktfördelning eftersom inverkan från EU är större 

på länder med centraliserad maktfördelning.29 

För att studera ovanstående problematik undersöker Schmidt vilka demokratiska problem som 

uppstår och hur partier har bemött utmaningarna som kommer med ett EU-inträde beroende 

på de institutionella förutsättningarna på nationell nivå. Schmidt undersöker fyra länder valda 

på premissen utifrån hur maktfördelningen ser ut på nationell nivå. Frankrike och England 

																																																								
28 Ibid. S. 265-268	
29 Schmidt, Vivien. A. (2005) S. 761-762 
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(inklusive Nordirland) vilka har en centraliserad maktfördelning samt Tyskland och Italien 

som länder med en mer decentraliserad maktfördelning.30   

 

Vad gäller generella effekter av ett EU-medlemskap på nationell demokrati menar Schmidt att 

den främsta problematiken ligger i ansvarsutkrävandet. Nationella politiker och partier får ta 

emot kritik från väljarna för impopulära policyers vilka egentligen inte är deras idé, utan 

kommer från EU. Dessutom måste regeringar också implementera EU-policys som de själva 

och medborgarna är emot. Detta menar Schmidt är ett problem utifrån idén ”demokrati av 

folket” som är väl förankrad i representativa demokratier. Med demokrati av folket menas att 

medborgarna får vara med att påverka politiken. Medborgarna i medlemsländerna har inte 

insett hur stort inflytande EU har och detta problem kommer att fortgå tills medborgarna ser 

EU som en politisk jämlike med nationella regeringar enligt Schmidt.31 

 

Den största skillnaden i hur EU-medlemsländer påverkas, beroende på institutionella 

förutsättningar, handlar om politisk legitimitet i medborgarnas och politikernas ögon. I länder 

med en decentraliserad maktfördelning är chansen större att EU ses som legitimt än i länder 

med en centraliserad maktfördelning menar Schmidt. I en decentraliserad maktfördelning 

finns grundidén att beslutsfattande ska ske i samförstånd mellan flera aktörer, både vertikalt 

och horisontellt. EU blir här ännu en aktör att integrera i beslutfattandet, vilket inte är särskilt 

kontroversiellt. Dessutom är medborgarna vana vid att ansvaret inte enbart ligger hos en aktör 

och att ansvarsutkrävandet därför inte kan utkrävas av en enskild aktör. I ett centraliserat 

maktsystem håller medborgarna däremot enskilda aktörer, regeringen främst, mer ansvariga 

för den förda politiken eftersom regeringen innehar större makt i ett centrerat maktsystem. 

Medborgarna har svårare att sprida ansvarsutkrävandet på grund av detta, förändringen blir 

större för dessa medborgare. Därför diskuteras EU:s politiska legitimitet mer frekvent i 

centraliserade system än i decentraliserade.32 

 

Avslutningsvis menar Schmidt att det främsta EU-relaterade problemet för partier i 

decentraliserade system är hur de ska kommunicera bättre och tydligare med allmänheten. 

Eftersom så många aktörer är inblandade i policyprocessen uttalar sig olika aktörer bara vagt 

för att inte riskera något vilket leder till en dålig kommunikation med allmänheten. Och EU:s 

																																																								
30 Ibid. S. 762. 
31 Ibid. S. 768-769. 
32 Schmidt, Vivien. A (2005). S. 770. 
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inträde har ytterligare förvärrat detta problem, vilket har ökat trycket på partierna att lösa 

problemet så att medborgarna inte börjar bli missnöjda med det politiska systemet. I 

centraliserade system ligger utmaningen enligt Schmidt för partierna att börja reflektera över 

och börja diskutera hur EU påverkar demokratin på nationell nivå. I dessa länder är det 

enklare för partierna att kommunicera med medborgarna eftersom maktuppdelningen är 

tydligare. Problemet är att partierna och politikerna inte tar till sig och upptäcker 

förändringarna eftersom så få aktörer är inblandade i policyprocesserna.33                     

 

I en svensk kontext undersökte Karl Loxbo hur konfliktlinjerna förändrats mellan svenska 

riksdagspartier i EU-nämnden mellan 1995-2012. Syftet med studien var att undersöka 

europeiseringens och kartelliseringsens effekter på den nationella politiken. Loxbos studie tar 

avstamp i debatten om europeiseringens effekter och ställer två argument mot varandra. Det 

ena argumentet är att europeiseringen bidrar till en minskad partipolitisk konflikt och en 

kartellisering av nationella politiska partier. Partierna förlorar inflytande eftersom de har svårt 

att påverka EU, vilket ger incitament till att undvika frågor där EU har makt. Den nödvändiga 

konflikten försvinner mellan regering och opposition vilket skapar utrymme för en 

kartellisering av riksdagspartierna. Det andra argumentet är att europeisering kommer bidra 

till en ökad konflikt. I takt med att EU utvecklas och påverkar medlemsländerna allt mer 

skapas vinnare och förlorare. Som en följd av detta menar ett antal forskare att en ökning av 

den partipolitiska konflikten är oundviklig.34 

 

I analysen studeras 1366 debatter från EU-nämnden mellan riksdagsåren 1994/95-2011/12. 

Loxbo kommer fram till att det inte har varit någon tydlig avpolitisering i EU-nämnden. 

Snarare har en ökning i konflikten mellan regering och opposition skett. Främst inom 

arbetsmarknadspolitiken och rättsliga och inrikesfrågor. Loxbo menar att 

arbetsmarknadspolitiken är ett särskilt intressant område eftersom det har historiskt ansetts 

vara den viktigaste konflikten mellan vänstern och högern. Att konflikten ökar inom det 

området är ett starkt motargument mot kartellpartitesen enligt Loxbo. I resultaten framträder 

också att socialdemokraterna är mest konsekvent positiva till överstatliga lösningar och 

sverigedemokraterna mest konsekvent negativa till överstatliga lösningar. Vänsterpartiet och 

miljöpartiet har ändrat beteendet från att först vara negativa mot EU i helhet till att värdera 

EU utifrån vilken sakfråga som diskuteras. Det är främst vilken sakfråga som diskuteras som 

																																																								
33 Ibid. S. 774-775. 
34 Loxbo, Karl (2014). S. 124 



	 16	

avgör ett enskilts partis inställning. Sammantaget menar Loxbo att företrädarna för 

europeiserings- och kartelltesen inte kan ges rätt, då det är en ökad aktivitet från oppositionen 

i kritiken mot regeringen. Sverige går inte mot en utveckling vilken präglas av tyst 

samförstånd mellan partierna, vilket är vad kartelltesens förespråkare problematiserar.35   

 

I det svenska demokratirådets rapport från 2010 undersöktes hur svensk politik och demokrati 

har förändras till följd av EU-medlemskapet. Rapporten uppmärksammade särskilt fyra 

områden som innan medlemskapet antogs skulle genomgå stora förändringar efter 

medlemskapet, på gott och ont. Ett av dessa områden var ”partipolitiken”. I fokus stod hur 

partiernas interna organisation förändrats som till en följd av medlemskapet, men framförallt 

hur partiernas relationer med varandra förändrats samt hur det politiska handlingsutrymmet 

förändrats.36  

 

Materialet i rapporten utgjordes av studier som fokuserat på svenska partier. Resultaten visar 

att vad gäller partisamarbeten har EU haft en viss inverkan. Ganska precis efter EU-inträdet 

distanserade sig centerpartiet från sina borgerliga koalitionspartners och inledde ett samarbete 

med socialdemokraterna istället. Ett starkt skäl till detta kursbyte var just EU. Centerpartiet 

var vid den aktuella tidpunkten med marginal det parti som var minst entusiastiska till EU av 

de borgerliga partierna. Ett annat exempel är när vänsterpartiet och miljöpartiet 2002 krävde 

ministerposter i den socialdemokratiska regeringen. Men Göran Persson sa nej till kravet med 

hänvisning till partiernas negativa EU-inställning. Författarna nämner också bildandet av 

Alliansen och att det hade blivit svårare för Allianspartierna att inleda ett samarbete om inte 

centern ganska kraftigt ändrat inställning gentemot EU.37 

 

Författarna reflekterar också över hur mycket just EU kan förklara ovanstående händelser och 

diskuterar också kring om att se händelserna från ett motsatt håll. Då låter resonemanget 

såhär: Vad partierna allt mer prioriterar är regeringsinnehav och resultatet av denna 

prioritering är exempelvis bildandet av blockpolitiken. Men för att hålla ihop med sina 

koalitionspartners undviker partierna att ta upp känsliga frågor, både inom och mellan 

partierna. En sådan fråga är just EU och allt vad EU innebär. Istället för att diskutera kring 

EU accepteras och negligeras det, och att en sådan institution negligeras av svenska partier för 

																																																								
35 Loxbo, Karl (2014). S. 140-142. 
36 Tallberg, Jonas. M.fl. (2010). S. 16 
37 Tallberg, Jonas. M.fl. (2010) S. 95. 
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att få regeringsmakt innebär att den demokratiska aspekten kan ifrågasättas enligt 

författarna.38        

 

Slutsatserna i rapporten är att EU haft ett begränsat avtryck på partisystemet i Sverige och 

enbart kan användas som del-förklaring till de politiska händelser och förändringar som skett. 

Författarna hävdar också att partipolitiken har ”normaliserats” allt mer med tiden, de 

förändringar som EU först innebar försvinner allt mer. Författarna pekar på två händelser för 

att underbygga detta argument. För det första har höger-vänster dimensionen återigen stärkts 

och är den dominerande konfliktdimensionen i svensk politik. Den inverkan EU hade på 

politiken har allt mer börjat försvinna eftersom partierna negligerar EU för att upprätthålla 

sina samarbeten, istället fokuserar partierna på frågor i den klassiska vänster-

högerdimensionen.39 

 

Den andra aspekten är att partierna i allt högre utsträckning kritiserar EU-förslag utan att för 

den sakens skull kritisera EU som helhet. I början och en bit in i medlemskapet sågs kritik 

mot enskilda EU-förslag som synonymt med kritik mot EU. Men så är inte fallet längre. 

Denna skiftning, att partierna kan kritisera enskilda förslag utan att uppfattas som EU-kritiska 

är också en normalisering menar författarna. Skiftningen innebär att den politiska debatten 

påminner om traditionellt svenskt debattklimat.40 

 

Genom att studera svenska riksdagen undersökte Hans Hegeland hur det svenska EU-inträdet 

påverkat demokratin i Sverige utifrån begreppen inflytande, öppenhet och ansvarsutkrävande. 

Hegeland undersökte detta utifrån normativ, empirisk och konstruktiv teori. Den normativa 

frågeställningen var ”Hur bör riksdagen arbeta med EU-frågorna?”, den empiriska 

frågeställningen var ”Hur arbetar riksdagen med EU-frågorna?” och den konstruktiva 

frågeställningen var ”Hur skulle riksdagen kunna arbeta med EU-frågorna?”. Materialet 

Hegeland använde sig av var en mängd olika material som offentlig riksdagstryck, 

sammanträdesprotokoll från samtliga 16 utskott, regeringens återrapporter från EU-

sammankomster, intervjuer med riksdagsledamöter från varje parti med mera. Tidsperioden 

																																																								
38 Ibid S. 96. 
39 Ibid. S. 105 
40 ibid.  S. 106	
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Hegeland undersökte var mellan riksdagsåren 1993/94-1997/98 och mer precist undersöktes 

utskotten, EU-nämnden och kammaren utifrån frågeställningarna.41  

 

För att besvara den normativa frågeställningen analyseras främst offentligt riksdagstryck 

mellan åren 1993-94. Det är synsättet som framkommer där som representerar det svenska 

demokrati idealet, det vill säga hur riksdagen bör arbeta med riksdagsfrågor utifrån begreppen 

inflytande, öppenhet och ansvarsutkrävande.42 Utifrån dokumenten Hegeland analyserade, 

diverse utredningar främst, framkom synen att riksdagen borde vara med att påverka i mer 

betydelsefulla frågor. Genom att införa en skyldighet för regeringen att samråda med 

riksdagen i frågor som flyttats till EU-nivå kan riksdagens inflytande säkerställas enligt ett 

förslag. En ytterligare förutsättning för att riksdagen ska behålla sitt inflytande är att 

information fortlöpningsvis inkommer om vad som pågår på EU-nivå. Grundlagsutredningen 

anförde att det onekligen skulle stärka riksdagen roll om det infördes normer för kontakter 

mellan EU-parlamentarikerna och riksdagen. För att riksdagen ska hållas uppdaterad och 

kunna utöva ansvarsutkrävande mot EU-parlamentarikerna på ett tydligt sätt.43  

 

Den empiriska frågeställningen besvarar Hegeland främst genom att undersöka hur utskotten, 

EU-nämnden och kammaren använder sig av de medel som står till buds.44  Vad gäller 

utskotten inkommer en mängd EU-dokument till dessa. Miljö- och jordbruksutskottet och 

näringsutskottet får näst respektive tredje mest EU-dokument. Medan utbildningsutskottet och 

socialutskottet båda behandlar tredje minst antal EU-dokument. Det tydligaste problemet i 

utskottens EU-relaterade arbete enligt Hegeland är att flera utskott kan ansvara för samma 

EU-ärende, vilket ökar risken att ärendet ”faller mellan stolarna”. I övrigt noterar Hegeland 

att utskotten sällan utnyttjat möjligheten att ordna öppna utfrågningar om vad som pågår i EU. 

Vilket tyder på att utskotten inte är så integrerade i EU-arbetet som var önskat på förhand 

enligt Hegeland.45  

 

Rutinerna i EU-nämnden fungerar på det stora hela väl enligt Hegeland. EU-nämnden och 

regeringen har möten varje vecka där samtliga frågor som ska tas upp i ministerrådet också 

																																																								
41 Hegeland, Hans. (1999). S. 11, 15, 17, 18.  
42 Ibid. S. 17 
43 Ibid. S. 33-35. 
44 Ibid S. 15 
45 Hegeland, Hans (1999). S. 73-74. 
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tas upp i nämnden innan vilket skapar bra förutsättningar för inflytande.. Det enda större 

problemet Hegeland noterar är att ansvarsutkrävandet gentemot regeringen kan bli tydligare.46 

 

Enligt Hegeland utnyttjar kammaren möjligheten att göra tillkännagivanden i EU-frågor 

alltför sällan. Ett troligt skäl till detta är att kammarens rutiner, med formell beredning i 

utskott och behandling i kammaren, anses vara för krångliga för EU-relaterade frågor. 

Dessutom får inte kammaren tillräckligt med information för att kunna bedriva debatter kring 

EU-frågor, vilket innebär att öppenheten och ansvarsutkrävandet gentemot regeringen blir 

lidande enligt Hegeland.47    

 

Den konstruktiva frågeställningen besvaras utifrån resultaten från föregående frågeställningar 

och hur Finlands respektive Danmarks parlament arbetar med EU-frågor. Vad gäller 

problemet att utskotten inte integreras nog i EU-frågorna föreslår Hegeland lösningen att ett 

utskott borde bli huvudansvarigt för en enskild EU-fråga. Då minskar risken att EU-frågorna 

”faller mellan stolarna”. Hegeland anser också att utskotten en gång om året borde redovisa 

hur de själva agerat i enskilda EU-ärenden och granska regeringens agerande i samma 

ärenden för att stärka ansvarsutkrävandet. Om kraven på utskotten att behandla EU-frågor 

mer ingående skärps kan inte alla EU-frågor granskas lika ingående. Vilket innebär att frågan 

om vilka EU-frågor som ska granskas ingående blir aktuell. Hegeland menar att utskotten 

rimligtvis ska fokusera på frågorna som tidigare behandlades av riksdagen men nu behandlas 

på EU-nivå.48 

 

EU-nämnden anser Hegeland i stora drag fungerar som det var tänkt. Däremot menar 

Hegeland att EU-nämnden borde ägna mer kraft åt att följa regeringens arbete i främst 

ministerrådet. Detta för att öka ansvarsutkrävandet. Hegelands förslag är att regeringen nästa 

gång inleder samma ministerråd med en återrapportering till EU-nämnden. Ju mer 

information EU-nämnden får desto mer ökar möjligheten till ett bra ansvarsutkrävande enligt 

Hegeland.49  

 

Vad gäller kammaren kan den uppmana hur regeringen borde agera EU-fråga. Hegeland 

menar att möjligheterna att utöka riksdagens medel att påverka borde ses över. Men Hegeland 
																																																								
46 Ibid. S. 120 
47 Ibid. S. 156. 
48 Ibid. S. 167-169	
49 Hegeland, Hans (1999). S. 170 
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fokuserar främst på kammarens möjligheter att få information. Kammaren måste förses med 

mer information vad gäller EU-frågorna för att kunna upprätthålla ett ansvarsutkrävande av 

regeringen. Hegeland menar att riksdagen borde, som Finland och Danmark gjort, avsätta 

personal för att övervaka EU:s institutioner vilket kan ge information om vad som pågår på 

EU-nivå. Eftersom riksdagen inte längre är det högsta beslutande organet borde det vägas upp 

med ett ökat inflytande i EU-frågor anser Hegeland.50  

	

2.4	Sammanfattning	
 

Studierna som presenterades i föregående avsnitt kan alla kopplas till denna studie på olika 

sätt och möjliggör att resultaten från denna studie kan kontextualiseras utöver den teoretiska 

idén. De presenterade studierna är också menade att ge en bra bild över hur forskningen, som 

kan relateras till denna studie, hittills har bedrivits och vilka resultat som framkommit. En 

kort sammanfattning av resultaten från studierna är att europeiseringen i vissa avseenden har 

fört partierna närmare varandra och bidragit till demokratiska problem och utmaningar, men 

inte i den utsträckning som företrädarna för den teoretiska idén som studeras i uppsatsen 

menar.  

 

En högst relevant observation som framkom under forskningsöversiktens gång var att inga 

studier har fokuserat på utskottsbetänkanden (eller motsvarande i andra länder). Det behöver 

inte betyda att inga sådana studier har gjorts på utskottsbetänkanden, men det är i så fall 

ytterst få till antalet. Här framkommer det en forskningslucka vilken denna studies resultat 

kan bidra till att fylla, om än högst marginellt. Den teoretiska idéns giltighet har alltså inte 

(eller i väldigt låg utsträckning) testats på utskottsbetänkanden vilket gör dessa högst 

intressanta att studera. En andra observation är att valmanifest också ytterst sällan granskas 

enbart utifrån generella ekonomiska frågor för att undersöka europeiseringens effekter. Vilket 

gäller svenska valmanifest i ännu högre utsträckning.   

3.	Val	av	fall,	empiri	och	metod.	
 

Detta avsnitt inleds med att valen av Sverige, utskotten och jämförelseländerna presenteras 

och motiveras. Därefter diskuteras och motiveras val av metod och empiri, som i nästa del 
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presenteras mer ingående. Avsnittet avslutas med operationaliseringen och reflektion kring 

studiens validitet och reliabilitet. 

 

3.1	Val	av	fall		
 

I en studie som bland annat syftar till att undersöka om europeisering påverkar konfliktnivån 

på den nationella nivån är det optimala att undersöka alla EU-länder. Då detta inte är möjligt i 

denna studie eftersom det är för tidskrävande och omfattande kan med fördel enbart Sverige 

studeras. Trots att Sverige inte kan anses vara representativt för övriga medlemsländer, 

snarare tvärtom. Sverige är känt för att ha ett konsensuspräglat partipolitiskt klimat. Svenska 

riksdagspartier samarbetar och samtalar mycket med varandra för att nå breda politiska 

uppgörelser.51 I ett redan konsensuspräglat klimat borde europeiseringen rimligtvis bidra till 

ett ännu mer konsensuspräglat klimat, om den teoretiska idén stämmer. Om så inte verkar 

vara fallet i Sverige borde europeiseringen inte bidragit till en minskad konfliktnivå i mer 

konfliktorienterade länder heller. Studien använder sig av Sverige som ett kritiskt fall med 

gynnsamma omständigheter som det heter i metodlitteraturen. Logiken är den som användes 

ovan. Om det valda fallet hämtas från en kontext vilken är gynnsam för de teoretiska 

föreställningarna men som inte stöder dessa borde föreställningarna troligtvis inte få stöd 

någon annanstans heller.52 

 

Som lagstiftningen ser ut varierar EU:s makt över olika policyområden. Valet av utskotten 

baseras på att de behandlar frågor som i olika hög utsträckning kontrolleras på EU-nivå 

alternativt nationell nivå samt på tidigare forskning.53  

 

EU har exklusiv makt över fastställandet av konkurrensreglerna som ska gälla för EU:s inre 

marknad och den gemensamma handelspolitiken. EU delar också makten gällande 

energifrågor och övriga frågor om den inre marknaden med medlemsländerna.54 I Sverige är 

																																																								
51 Loxbo, Karl (2014). S. 125. 
52 Esaiasson, Peter. M.fl. Metodpraktikan- konsten att studera samhälle, individ och marknad (3:e uppl.). 
Stockholm: Norstedts juridik AB. 2007. S. 183-184.  
53 Dorussen, Han & Nanou, Kyriaki. European integration, intergovernmental bargaining, and convergence of 
party programmes, European union politics. Vol. 7 (2). S. 235.   
54 EU-upplysningen. EU:s makt varierar mellan olika politikområden. 2016. 
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/EUs-makt-varierar-mellan-
olikapolitikomraden/ (hämtad 2016-11-13) 
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det näringsutskottet som ansvarar för konkurrens, Handels- och energifrågor.55 Dessutom 

visade Hegelands resultat att näringsutskottet behandlar tredje mest antal EU-relaterade 

dokument, vilket tyder på att EU starkt präglar arbetet i näringsutskottet.56 Kombinationen av 

hur lagstiftningen ser ut och resultaten från tidigare forskning är anledningen till att 

näringsutskottet ingår i studien som ett av två utskott vilka antas vara mer influerade av EU. 

 

EU har också exklusiv makt över bevarandet av havets biologiska resurser som kan relateras 

till den gemensamma fiskepolitiken. Därutöver har EU relativt mycket delad makt med 

medlemsländerna i övriga fiskefrågor, jordbruksfrågor och miljöfrågor.57 I Sverige arbetar 

miljö-och jordbruksutskottet med frågor om miljö-och klimatpolitik, fiskeregler och 

regleringen av hur mat ska kvalitetkontrolleras.58 Dessutom visade Hegelands resultat att 

miljö- och jordbruksutskottet behandlade näst mest antal EU-relaterade dokument. Miljö- och 

jordbruksutskottet ingår av samma skäl som näringsutskottet som ett av två utskott vilka antas 

vara mer influerade av EU.         

 

Ett policyområde som EU har få befogenheter över är utbildning. Frågor som berör utbildning 

på olika sätt (yrkesutbildning, hur skolan ska fungera med mera) bestämmer medlemsstaterna 

över själva.59 I Sverige arbetar utbildningsutskottet med frågor som berör skolans utformning 

från förskola till universitet, för yrkesutbildningar och övriga utbildningsfrågor. 60 

Utbildningsutskottet behandlade dessutom tredje minst antal EU-relaterade dokument enligt 

Hegelands resultat.61  Av dessa skäl kommer utbildningsutskottet ingå i studien som ett av två 

utskott vilka antas vara mindre påverkade av EU.    

 

Frågor som berör människors hälsa är ett annat område vilket medlemsstaterna själva har 

exklusiv makt över.62 I Sverige är det socialutskottet som arbetar med frågor som berör hälso-

																																																								
55 Sveriges riksdag. Näringsutskottet. År saknas. http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/naringsutskottet/ (hämtad 2016-11-24)	
56 Hegeland, Hans (1999). S. 50, 57. 
57 EU-upplysningen. EU:s makt varierar mellan olika politikområden. 2016. 
58 Sveriges riksdag. Miljö- och jordbruksutskottet. År saknas. http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/miljo--och-jordbruksutskottet/ (hämtad 2016-11-24) 
59 EU-upplysningen. EU:s makt varierar mellan olika politikområden. 2016. 
60 Sveriges riksdag. Utbildningsutskottet. År saknas. http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/utbildningsutskottet/ (hämtad 2016-11-24) 
61 Hegeland, Hans. S. 50, 57.	
62 Ibid. 
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och sjukvård.63 Och i Hegelands studie behandlade även socialutskottet tredje lägst antal EU-

relaterade dokument.64  Av dessa skäl är socialutskottet det andra utskottet i studien som antas 

påverkats mindre av EU.    

 

Dessa fyra utskott kan dock inte ses som representativa för alla utskott eller den generella 

konfliktnivån i Sverige. Att få med alla utskott hade varit ännu bättre. Det kan exempelvis 

inte uteslutas att förändringar av konfliktnivån beror på att det är andra politiska frågor som 

behandlas i andra utskott som dominerar den politiska agendan och bidrar till en förändrad 

konfliktnivå. Dessa utskott valdes enbart utifrån hur påverkade de troligtvis är av EU och inte 

för att de ska ses som representativa för övriga utskott. 

 

När det gäller valmanifesten kommer Sverige jämföras med två grupper av jämförelseländer. 

Den ena jämförelsegruppen består av Finland och Österrike som också blev EU-medlemmar 

1995. Sverige jämförs med dessa länder därför att de har samma erfarenhet (gällande fördrag 

och liknande) av EU-medlemskapet. Den andra gruppen består av länder vilka varit EU-

medlemmar från 1973 eller tidigare. Dessa länder har varit med om de största förändringarna i 

EU. Sverige jämförs med dessa länder för att studera skillnaderna i effekterna på den 

partipolitiska konfliktnivån mellan ett EU-medlemskap och införandet av ett omfattande 

fördrag. Det ska också nämnas att Spanien, Grekland och Portugal blev EU-medlemmar på 

1980-talet, men valmanifest från dessa länder kommer inte analyseras. Risken är att 

medelvärdet på standardavvikelsen för Spaniens, Portugals och Greklands partiers 

valmanifest har främst påverkats av EU-inträdet snarare än av fördragen, vilka också trädde i 

kraft på 1980-talet. Av detta metodologiska skäl har dessa länder uteslutits ut analysen. 

Återigen är det viktigt att påpeka att Sverige är i fokus. Jämförelserna sker för att sätta 

Sverige i en jämförande kontext.   

 

3.2	Val	av	metod	och	empiri	
 

Det finns ett flertal andra metoder och material till att mäta partipolitisk konflikt utöver vad 

denna studie använder. Voteringsstudier, intervjuer, enkäter, debatter, tidningsartiklar med 

mera. Denna studie undersöker utskottsbetänkanden och valmanifest för att den bland annat 

																																																								
63 Sveriges riksdag. Socialutskottet. År saknas. http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-
namnden/socialutskottet/	(hämtad 2016-11-24)	
64 Hegeland, Hans (1999). S. 50, 57. 
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studerar indikationer gällande europeiseringens effekter på den partipolitiska konfliktnivån. 

Att intervjua politiker eller väljare innebär mer att undersöka hur deras uppfattning av 

konfliktnivån förändrats mer än något annat. Genom att undersöka debatter och 

tidningsartiklar blir det också svårt att undersöka indikationer om europeiseringens effekter på 

den partipolitiska konfliktnivån. Inom båda dessa arenor finns risken att bilden som skildras 

är snedvriden då både media och politikerna kan tänkas vinkla argument. Eller att svaren som 

framförs är personliga åsikter mer än något annat. Dessutom kan det nämnas att dessa 

metoder eller empiri inte nämns som någon av de fem punkterna om hur europeisering kan 

studeras av Ladrech. Det betyder inte att europeisering inte kan studeras utöver dessa fem 

punkter, men hade någon av ovanstående empiri ansetts vara väl lämplig för att studera 

europeisering borde den rimligtvis ha funnits med. Den parlamentariska arenan kan dock med 

fördel kopplas till en punkt, den faktiska partipolitiska konflikten, och är en arena som tydligt 

har påverkats av EU ur ett politiskt perspektiv. Dock kan en voteringsstudie genomföras 

istället för en reservationsstudie. Men i egen studie i vilken en jämförelse mellan 

voteringsstudier och reservationsstudier skedde framkom det att en ganska stor del av alla 

reservationer aldrig voterades om. Dessutom kan partierna tänkas förhandla med varandra 

genom att de röstar på en motståndares alternativ trots att det finns meningsskiljaktigheter. 

För att på så sätt få stöd av andra partier i en viktigare fråga för det enskilda partiet. En 

voteringsstudie riskerar alltså att missa en stor del av konflikten vilket föranledde valet av en 

reservationsstudie.  

 

Skälet till att valmanifesten granskas är att dessa ger en bra bild av vad partierna vill göra. 

Reservationerna ger en bild av det faktiska agerandet och valmanifesten om hur de vill agera. 

Det finns alltså ett före-efter inslag. Om båda materialen visar på samma trend stärker det 

denna studies resultat. Som nämnt är europeisering också en process. Europeiseringens 

påverkan borde alltså öka med tiden och valmanifest utgör en bra empiri för att göra 

jämförelser över tid. 65 Valmanifesten undersöks också utifrån ett annat perspektiv än 

utskottsbetänkandena. Medan betänkandena granskas från en generell påverkan av 

europeiseringen granskas valmanifesten utifrån ett vänster-högerperspektiv vad gäller den 

ekonomiska politiken. Det finns idag många olika dimensioner som den partipolitiska 

konflikten utspelar sig på och därmed många dimensioner att mäta partipolitisk konflikt. Och 

fler uppkommer med tiden. Men historiskt har vänster-högerskalan gällande ekonomiska 

																																																								
65 Brennings, Paul (2006). S. 259 
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frågor varit den dominerande dimensionen och huvudsakliga konflikten mellan partier.66 

Eftersom denna studie studerar konfliktbilden bakåt i tiden studeras denna dimension. 

Dessutom finns ett antagande i litteraturen om att policyområden vilka berör ekonomi har 

påverkats mycket av europeisering då dessa områden har mycket med EU att göra.67 I den här 

studien definieras generell ekonomisk politik som en sammanfattande benämning på 

handlingar som riksdag och regering kan genomföra för att påverka förhållanden i 

ekonomin.68 

 

3.3	Metod	och	Empiri	
 

Metoden är i studien är en kvantitativ variant av innehållsanalys69. Det kvantitativa inslaget är 

att europeiseringens effekter på den partipolitiska konflikten mäts och beskrivs genom en 

numerisk insamling av data. Det finns ett antal fördelar med att använda denna typ av 

kvantitativ metod. Den kvantitativa mätningen bidrar med att variationer mellan utskotten och 

valmanifesten tydliggörs på ett bra sätt och ger en precis bild över hur stora variationerna 

faktiskt är.70 Hur det metodologiska tillvägagångssättet varit i studien presenteras under 

rubriken operationalisering.  

 

Empirin i studien består av utskottsbetänkanden och valmanifest. Ett utskottsbetänkande är en 

rapport från ett riksdagsutskott som innehåller ett motiverat förslag om hur 

riksdagsledamöterna bör rösta i en specifik fråga. Utskottsbetänkandena innehåller också 

eventuella reservationer från partier vilket är skälet till att betänkandena undersöks. En 

reservation lämnas av minst en ledamot i utskottet om denne inte instämmer i förslaget. 

Reservationer fungerar som motförslag.71 Den metodologiska och empiriska begränsningen 

med reservationer är att de kan ha olika syften. En reservation kan syfta till allt ifrån att yrka 

på avslag till en förändring i motiveringen till varför riksdagen bör rösta för 

utskottsbetänkandet. Konflikten som reservationen representerar kan variera i hög 

utsträckning, men reservationerna bedöms som likvärdiga i denna studie. Kritiken mot det 
																																																								
66 Budge, Ian, Klingemann, Hans-Dieter m.fl. Mapping policy preferences- estimates for parties, electors and 
governments 1945-1998. New york: Oxford university press. 2001. S. 19-22 
67 Brennings, Paul (2006). S. 258. 
68 Ekonomisk politik. NE uppslagsverk. År saknas. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ekonomisk-
politik (hämtad 2017-01-04) 
69 Bryman, Allan. Samhällsvetenskapliga metoder, 2 uppl, Liber, Stockholm, 2008. S. 155-156 
70 Ibid. S. 155-156 
71 Sveriges riksdag. Ordbok-betänkande. År saknas.http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-
riksdagen/Ordbok/betankande/ (hämtad 2016-11-13) 
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metodologiska valet blir således att studien gör en förenkling av verkligheten istället för en 

avspegling av den. 72  Motargumentet blir att alla reservationer likväl innehåller och 

representerar någon form av meningsskiljaktighet och att ett större material kan inkluderas i 

studien.     

 

Vad gäller valmanifesten sker inte insamlandet av data från dessa i denna studie. De relevanta 

värdena har tillhandahållits av Johan Hellström, lektor i statsvetenskap vid Umeå universitet, 

som själv hämtat dessa data från projektet ”Manifesto Research Project”. Ett 

forskningsprojekt vilket har som övergripande syfte att studera politiska partiers utveckling 

under efterkrigstiden, utifrån en vänster-högerskala. Manifesto-projektet har studerat och 

sammanställt data för valmanifesten genom att undersöka vart partier står, utifrån ett höger-

vänsterperspektiv, i olika frågor och sedan skapat ett index över detta. Ett flertal av de frågor 

som undersökts kan kopplas till generell ekonomisk politik.73 Det är hur partierna ställt sig i 

dessa frågor som indexet, vilket ligger till grund för analysen, baseras på.74 Siffrorna i 

figurerna representerar standardavvikelsen för valmanifesten. Standardavvikelsen är den 

genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet i en serie observationsvärden. Desto större värdet 

på standardavvikelsen är, desto större spridning är det mellan observationsvärdena. Är värdet 

på standardavvikelsen noll innebär det att alla partiers valmanifest är helt lika.75 Om värdet på 

standardavvikelsen minskar med tiden mellan valen betyder detta att partierna närmar sig 

varandra och medelvärdet, och tvärtom om värdet ökar. Det ska också tilläggas att 

valmanifesten är viktade utifrån storleksordning utifrån antalet röster partierna fick i valen. 

Desto fler röster ett parti fick i valet ju mer påverkan har partiets valmanifest haft på 

standardavvikelsen. Detta för att resultaten bäst ska representera genomsnittet i landet och 

inte styras av mindre och mer extrema partier.      

 

En potentiell nackdel med valmanifesten är att partierna i sin vilja att locka så många väljare 

som möjligt försöker tona ner mer uppseendeväckande förslag och idéer. Valmanifesten kan 

mer vara ett resultat av parti-strategi än parti-ideologi. Men det finns även grundläggande 

skillnader mellan partierna vilka valmanifesten visar. Ytterligare en potentiell nackdel är att 

partierna undviker att ta upp känsliga frågor i valmanifesten för att inte riskera ett väjartapp. 
																																																								
72 Bryman, Allan(2008). 
73 Budge, Ian, Klingemann, Hans-Dieter m.fl.(2001). S. 58, 62.  
74 För att se vilka frågor som tagits med i indexet, se appendix.	
75 Standardavvikelse och kvartiler. SCB. År saknas 
.http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Statistikguiden/Rakna-ratt/Standardavvikelse-och-kvartiler/ (hämtad 
2016-11-17)	
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Dock är inte en allt för orimlig tanke att generella ekonomiska frågor sällan är så känsliga att 

partierna anser att de inte kan nämna dem i valmanifesten. 

 

3.4	Operationalisering										
 

För att hitta alla utskottsbetänkanden och reservationer gick jag in på riksdagens öppna data 

där utskottsbetänkandena finns under fliken ”dokument”. Därifrån laddades alla 

utskottsbetänkanden ned mellan riksdagsåren 90/91-00/01. Alla utskottsbetänkanden 

granskades därefter i sökningsprogrammet ”File locator lite”. Sökorden som användes kom 

från fliken ”dokument-id” på riksdagens öppna data. De två första tecknen i sökningen anger 

riksdagsåret. Kombinationen ”GE” representerar riksdagsåret 90/91, ”GF” 1991/92 och så 

vidare till ”GO” som står för 00/01. Nästa två tecken anger i vilken dokumentserie 

dokumentet ingår i. För denna studie blev det tecknen ”01” som var relevanta då de 

representerar betänkanden. De sista tecknen representerade vilket utskott som undersöktes. 

För utbildningsutskottet blev detta exempelvis ”ubu”. Ett exempel på en sökning är 

”GE01ubu”, vilken gav alla utskottsbetänkanden från utbildningsutskottet riksdagsåret 

90/91.76 Därefter angavs ytterligare ett sökord som var ”(mom.”, vilket alla reservationer fram 

till 00/01 var kodade som. Då framgick vilka utskottsbetänkanden som innehöll reservationer 

och hur många det var. Men av praktiska skäl, som att från riksdagsåret 01/02 kodades 

betänkandena om, undersöks inte varje riksdagsår efter 00/01. Istället granskas tre riksdagsår 

med fem års mellanrum. Det är utskottsbetänkanden från de aktuella utskotten riksdagsåren 

05/06, 10/11 och 15/16 som undersöks. För att undersöka dessa var det riksdagens hemsida 

som blev aktuell. Med hjälp av sökfunktionen går det att filtrera fram aktuella dokument. 

Filtren som användes var ”dokument”, ”betänkanden och utlåtanden”, ”riksmöte/år”, 

”utskotten och EU-nämnden”. För att få fram betänkanden från utbildningsutskottet 2010/11 

valdes 2010/2011 i filtret ”riksmöte/år” och utbildningsutskottet under filtret ”utskotten och 

EU-nämnden”. Då kom alla aktuella dokument fram och kort information om vad varje 

dokument innehöll. Bland annat stod det om det är ett betänkande eller utlåtande, om det finns 

några reservationer och i så fall hur många. 

 

																																																								
76 Sveriges riksdag öppna data. Så funkar dokument-ID. År saknas. https://data.riksdagen.se/dokumentation/sa-
funkar-dokument-id/ (hämtad 2016-11-26) 
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Innan analysen och resultaten presenteras är det på sin plats att föra diskussion om 

reliabiliteten och validiteten. Reliabiliteten handlar om möjligheterna att upprepa en studie.77 

Reliabiliteten för denna studie får anses vara ganska hög. Att följa operationaliseringen kan 

forskare och studenter göra utan några större problem. Validiteten avser att man mäter det 

som avses mätas. 78  Validiteten är en av studiens begränsningar. Som nämnt är det 

problematiskt att studera indikationer gällande europeiseringens effekter och hitta konkreta 

orsakssamband mellan ett medlemskap i EU och förändrad partipolitisk konflikt. Men det 

finns olika angreppssätt till att mäta europeisering och försöka minska denna problematik. 

Hur det sker i denna studie presenterades tidigare.    

4.	Analys		
 

I detta avsnitt presenteras först resultaten för reservationsstudien och därefter undersökningen 

av valmanifesten.   

4.1	Reservationer	
 

Först presenteras figurerna från näringsutskottet och miljö-och jordbruksutskottet. De två 

utskott som troligtvis är mer påverkade av EU-medlemskapet. Därefter presenteras resultaten 

för utbildningsutskottet och socialutskottet.79  

 

Varje enskild punkt i figurerna benämns som observation. Som exempel kan antalet 

reservationer riksdagsåret 90/91 tas i figuren nedan. Det är en observation som skiljer sig mot 

övriga observationer. Det är också på sin plats att påminna om att Sverige blev medlemmar i 

EU 1995.  

																																																								
77 Bryman, Allan(2008). S. 160 
78 Ibid. S. 163	
79 Utskottsbetänkandena som analysen baseras på återfinns i referenslistan. 
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Figur	1.	Näringsutskottet	

 
I näringsutskottet sker en ganska tydlig minskning i antalet betänkanden utskottet producerar 

efter EU-inträdet. Efter EU-inträdet halveras nästan antalet betänkanden mot innan i 

genomsnitt. Men vad gäller antalet reservationer framträder inga sådana skillnader. Enligt den 

linjära trendlinjen är det en konstant minskning men det finns en komplicerande observation i 

sammanhanget. Riksdagsåret 90/91 skiljer sig avsevärt mot övriga år vad gäller antalet 

reservationer och har en stor inverkan på den linjära trendlinjen. Bortsett från 1990/91 är 

antalet reservationer ganska konstant över tid. Under senare år har konfliktbilden varierat mer 

än innan, de två lägsta (00/01, 10/11) och två av de tre högsta (05/06, 15/16) värdena återfinns 

de fyra sista observationerna. Konfliktbilden är klart högre riksdagsåret 15/16 än vid 

riksdagsåren kring Sveriges inträde i EU (94/95-95/96).  Utifrån de data som analyserats ovan 

framträder inga indikationer på att Sveriges EU-medlemskap har påverkat den partipolitiska 

konfliktnivån.  
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Figur	1.1	Miljö-och	jordbruksutskottet		

 
 

Konfliktbilden, antalet reservationer, i miljö-och jordbruksutskottet är mer varierande än i 

näringsutskottet. Men antalet betänkanden och betänkanden med reservationer är här 

någorlunda konstant jämfört med näringsutskottet. Trendlinjen är nästintill horisontell men 

det är en ganska stor variation mellan riksdagsåren vad gäller antalet reservationer. Tiden 

efter EU-inträdet sker en konstant ökning av konfliktnivån, vilket efter 97/98 går över i en 

mer varierad utveckling. Det finns ingen tydlig tendens efter EU-inträdet som ger fog till 

påstående om att konflikten minskar med tiden.  

 

Sammanfattningsvis framträder inga tydliga indikationer på att europeiseringen har bidragit 

till en minskad konfliktnivå i näringsutskottet och miljö- och jordbruksutskottet. Den linjära 

trendlinjen har en nedåtgående lutning i båda figurerna, men vissa observationer påverkar 

lutningen så pass mycket att det inte går att läsa in för mycket av det. Vad gäller antalet 

betänkanden och betänkanden med reservationer finns viss variation, men det har inte skett 

några större förändringar. EU-inträdet har inte haft någon särskild inverkan på utskottens 

aktivitet. 

 

Nu kommer resultaten för utbildningsutskottet och socialutskottet att presenteras. De två 

utskott som troligtvis är mindre påverkade av EU.            
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Figur	1.2	Utbildningsutskottet	

 
 

I utbildningsutskottet är antalet betänkanden ganska konstant medan antalet reservationer 

varierar mer. Enligt den linjära trendlinjen är det en svag ökning av reservationer med tiden. 

Men variationen mellan observationerna är generellt större efter EU-inträdet. Dessutom finns 

en observation (05/06) som skiljer sig markant från övriga har en stor inverkan på trendlinjens 

lutning, vilket måste tas i beaktning vid en tolkning av figuren. Att EU-inträdet tydligt 

förändrat konfliktbilden finns inga indikationer som pekar på.    

 

Figur	1.3	Socialutskottet	
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I socialutskottet är antalet betänkanden också någorlunda konstant. Antalet reservationer 

varierar dock relativt mycket. En tendens som framgår är att efter EU-inträdet ligger den 

generella konfliktnivån högre under några år (mellan 97/98-05/06) för att därefter sjunka 

kraftigt. Det framträder inga tydliga indikationer som visar på att EU-inträdet har påverkat 

konfliktnivån i socialutskottet.  

 

Vid en jämförelse mellan utskotten har trendlinjen i figur 1.2 och 1.3 en uppåtgående lutning 

medan lutningen är nedåtgående i figur 1 och 1.1. Men som nämnt ska inte allt för stora 

växlar dras av detta då vissa observationer påverkar lutningen på trendlinjen ganska mycket. I 

alla utskott är antalet betänkanden och betänkanden med reservationer relativt konstant. EU-

inträdet verkar inte haft någon särskild inverkan på utskottens aktivitet. Sammanfattningsvis 

framträder inga tydliga på indikationer på att EU-inträdet och europeiseringen påverkat miljö-

och jordbruksutskottet och näringsutskottet mer än utbildningsutskottet och socialutskottet.   

 

4.2	Valmanifest	
	
I den andra delen av analysen kommer svenska partiers valmanifest analyseras och jämföras 

med andra länder. Först kommer svenska partiers valmanifest jämföras med finländska och 

österrikiska valmanifest, Finland och Österrike blev också medlemmar i EU 1995. Därefter 

kommer svenska partiers valmanifest att jämföras med partiers valmanifest i de länder som 

varit medlemmar i EU från 1973 eller tidigare. Länder vilka varit medlemmar innan de största 

förändringarna skett, vilket inte Sverige har varit. Vilka förändringar presenteras innan den 

analysen. Återigen ska det understrykas att Sverige och svenska valmanifest är i fokus och 

analyseras. Övriga länder är med för att sätta Sverige i en jämförande kontext. Siffrorna för 

standardavvikelsen är baserade på partiernas åsikter i generella ekonomiska frågor utifrån en 

vänster-högerskala.80    

 

4.3	Valmanifest	från	Sverige,	Österrike	och	Finland	
 

Innan analysen börjar är det på sin plats att påminna om innebörden av standardavvikelsen. 

Observationerna (1982 är en observation, 1985 nästa observation och så vidare) i figur 2 är 

standardavvikelsen för svenska partier som satt i riksdagen det aktuella valåret. Vilket är den 

																																																								
80 De exakta värden som figurerna baseras på återfinns i appendixet. 
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genomsnittliga avvikelsen för samtliga partier, ju lägre denna siffra är desto närmare är 

partierna varandra. Är värdet noll är partierna helt lika i sina åsikter i generella ekonomiska 

frågor. Standardavvikelsen har samma innebörd i övriga diagram med. Åren i figurerna 

representerar valår i respektive land. Fokus ligger som nämnt tidigare på Sverige. 

 

Figur	2.	Sverige					

 
 

Figur	2.1	Finland		
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Figur	2.2	Österrike		

 
 

En ganska tydlig skillnad som framträder är att konfliktnivån i ekonomiska frågor är högre i 

Sverige än i Finland och Österrike. Det går också att urskilja en relativt tydlig nedåtgående 

tendens i svenska (och Österrikiska) valmanifest. Vilket innebär att partierna närmar sig 

varandra i ekonomiska frågor allt mer med tiden. Den nedåtgående svenska trenden är dock 

ganska präglad av ganska stora variationer mellan en del observationer. Men den generella 

konflikten nivån är lägre i Sverige efter EU-inträdet. De två lägsta värdena (02, 06) återfinns 

efter inträdet och de två högsta (85, 88) återfinns innan inträdet, dock är det en nedåtgående 

trend innan inträdet med. Variationen mellan svenska observationer är relativt små jämfört 

med finländska och österrikiska valmanifest. Utvecklingen i Sverige är jämnare än i övriga 

länder.  

 

Sammanfattningsvis finns det små indikationer på att EU och europeisering bidragit till en 

minskad konfliktnivå i ekonomiska frågor, men det ska tilläggas att trenden var densamma 

innan inträdet och att det är en uppåtgående trend 2010. Utvecklingen i Sverige utmärker sig 

inte jämfört med Finland och Österrike.   

           

4.4	Valmanifest	för	EU-medlemmar	1973	eller	tidigare		
 

Innan resultaten presenteras är det på sin plats att kort redogöra för de aktuella EU-fördragen. 

EU har ett flertal fördrag som aktiverats genom åren, europeiska enhetsakten och fördraget 
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om Europeiska unionen (även känt som Maastrichtfördraget) är två av de mest omfattande 

fördragen. 1 juli 1987 trädde europeiska enhetsakten i kraft och de främsta förändringarna 

detta fördrag innebar var att fler beslut kunde tas med kvalificerad majoritet istället för 

enhällighet, Europaparlamentets makt utökades, upprättandet av en inre marknad och en 

början på en gemensam utrikespolitik inleddes. Maastrichtfördraget trädde i kraft 1 november 

1993 och innebar också övergripande förändringar för samarbetet. Det var genom 

Maastrichtfördraget som en union upprättades, en ny struktur på samarbetets utformning 

utvecklades och en ekonomisk och monetär union bildades. Båda fördragen förde med sig fler 

förändringar än dessa men ovanstående beskrivning sammanfattar de största förändringarna. 

Med denna bakgrund är det dags att återigen jämföra Sverige med dessa länder. Det är 

fortfarande Sverige som är i fokus, men nya jämförelseländer med andra erfarenheter av 

EU.81 

 

Som nämndes förut analyseras inte Spanien, Portugal och Grekland eftersom de blev EU-

medlemmar på 1980-talet. Risken att partiernas valmanifest i dessa länder påverkas mer av 

själva EU-inträdet än fördragen är påtaglig vilket är skälet till att dessa länder utelämnas. 

Siffrorna i figur 3.1 representerar standardavvikelsen för valmanifesten för samtliga partier i 

de länder som varit medlemmar i EU sedan 1973 eller tidigare. 82  Det är alltså den 

genomsnittliga avvikelsen för samtliga partier i dessa länder, ju lägre denna siffra är desto 

närmare är partierna varandra. Är värdet noll är partierna helt lika i sina åsikter. Värdet på 

standardavvikelsen i figur 3.1 är alltså det sammanlagda för alla länder som blev medlemmar 

1973 eller tidigare. I det enskilda landet är värdet troligtvis annorlunda. I vissa av länderna 

kan konfliktnivån exempelvis ha ökat medan i andra länder har konfliktnivån minskat. Viktigt 

att också ha i åtanke är att värdena för jämförelseländerna är för olika tidsperioder men för 

Sverige är värdena fortsatt för enskilda valår.      

																																																								
81 EU-upplysningen. EU:s fördrag är basen för samarbetet. 2016. http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-
EUs-lagar-och-beslutsfattande/EUs-fordrag/ (2016-12-06) 
82 Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Västtyskland, Danmark, Irland, Storbritannien.  
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Figur	3.	Sverige		

 

	

Figur	3.1	Medlemsländerna	från	1973	eller	tidigare	
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efter Sveriges inträde 1995 och sjösättningen av europeiska enhetsakten. Enligt dessa data 

verkar ett medlemskap i EU ha ungefär lika inverkan på konfliktnivån i den nationella 

politiken som ett omfattande fördrag.  

 

Nu när analysen presenteras kommer avsnittet avslutas med att frågeställningarna besvaras 

mer konkret.  

 

4.5	Hur	ser	utvecklingen	av	konfliktnivån	ut	i	de	valda	utskotten?	
 

I näringsutskottet finns som nämnt en observation (90/91) vilket påverkar trendlinjen ganska 

mycket. Bortsett från observationen 90/91 är variationen av antalet reservationer relativt 

konstant, dock är det en generell ökning av antalet reservationer under de senaste åren. De två 

lägsta värdena (reservationer) och två av de tre högsta värdena (reservationer) återfinns bland 

de fyra sista observationerna. Det sker en tydlig minskning i antalet betänkanden efter EU-

inträdet, vilket tyder på att kompetensområden som näringsutskottet tidigare haft hand om 

flyttats till EU-nivå. Detta påverkar dock inte antalet reservationer nämnvärt mycket.  

 

I miljö-och jordbruksutskottet är antalet betänkanden och betänkanden med reservationer 

någorlunda konstant. Däremot varierar antalet variationer ganska kraftigt mellan åren. Den 

linjära trendlinjen har en svag negativ lutning, vilket innebär att med tiden minskar antalet 

reservationer. Den andra halvan av tidsperioden är dock präglad av stora variationer från år 

till år, att utvecklingen är konstant nedåtgående går därför inte att fastställa.  

 

I utbildningsutskottet är antalet betänkanden och betänkanden med reservationer ganska 

konstanta med tiden. Antalet reservationer varierar dock mer under tidsperioden med en svag 

generell ökning vilket trendlinjen visar.  

 

Antalet betänkanden och betänkanden med reservationer varierar något över tid men på det 

stora hela får utvecklingen ses som relativt konstant i socialutskottet. Men antalet 

reservationer ökar något med tiden. Den generella konfliktnivån ökar alltså något, men det 

ska tilläggas att variationerna mellan observationerna också ökar andra halvan av 

tidsperioden.   
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4.5.1	Hur	varierar	utvecklingen	av	konfliktnivån	mellan	utskotten	som	rimligtvis	påverkats	
av	 EU-medlemskapet	 jämfört	 med	 utskotten	 som	 rimligtvis	 inte	 påverkats	 i	 samma	
utsträckning?	
 

Miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet har båda en nedåtgående utveckling i 

antalet reservationer medan utbildningsutskottet och socialutskottet har en uppgående 

utveckling för antalet reservationer. Dock är tendenserna olika starka i respektive utskott och 

det finns vissa observationer vilka påverkat lutningen på trendlinjerna så pass mycket att inte 

allt för höga växlar kan dras av resultaten. Hur detta ser ut mer precist presenterades under 

själva analysen.  

 

4.5.2	Hur	ser	utvecklingen	av	svenska	partiers	valmanifest	ut	jämfört	med	länder	som	blev	
medlemmar	samtidigt	som	Sverige	och	1973	eller	tidigare?	
 

På det stora hela finns många likheter i utvecklingen av svenska och övriga partiers 

valmanifest. Trenden är att partierna närmar sig varandra med tiden och den partipolitiska 

konfliktnivån minskar. Detta är sammanfattningen av valmanifestens utveckling, mer precisa 

redogörelser återfinns i analysen.  

 

4.5.3	 Vilka	 indikationer,	 om	 några,	 framträder	 om	 att	 europeisering	 påverkar	 den	
partipolitiska	konfliktnivån	i	Sverige	utifrån	de	data	som	analyserats?	
 

Det har framkommit vissa svaga indikationer under studiens gång. Exempelvis har antalet 

reservationer i miljö-och jordbruksutskottet och näringsutskottet en nedåtgående utveckling. 

och konfliktnivån utifrån valmanifesten är även den lägre än innan EU-inträdet. Utifrån 

resultaten i denna studie går det inte att påstå att europeiseringen tydligt, om alls, påverkar 

konfliktnivån mellan svenska riksdagspartier. De indikationer som framkommit är alldeles för 

svaga att basera ett sådant påstående på. Mer precisa redogörelser återfinns i analysen. 

 

5.	Diskussion	och	fortsatt	forskning	
 

Detta avsnitt inleds med en diskussion om studiens resultat, tankar och funderingar som 

framkommit under tidens gång. Därefter återkopplas studiens resultat till tidigare forskning. 

Avsnittet och uppsatsen avslutas med förslag på fortsatt forskning.  
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Det är viktigt att återigen nämna att studiens validitet kan diskuteras och problematiseras. 

Något som är viktigt att ha i åtanke vid läsning av resultaten. Resultaten från denna studie 

visar inte på några tydliga indikationer att europeiseringen påverkar den nationella 

konfliktnivån mellan partierna. Även om det finns vissa svaga tendenser som tyder på att den 

generella konfliktbilden minskar. Med detta sagt finns det ett flertal andra sätt att studera 

europeisering som potentiellt kan visa på andra tendenser. Med fördel skulle också ett mer 

omfattande material studeras än vad som gjorts i den här uppsatsen. Vilket skulle ge större 

tyngd åt resultaten.  

 

Utskotten valdes som nämnt på basis av hur generellt påverkade de troligtvis är av EU och 

valmanifesten studerades utifrån en generell ekonomisk politik, men självfallet kan valen av 

dessa diskuteras. Det kan inte uteslutas att andra EU-relaterade och nationella politiska frågor 

vilka berör andra policyområden har tagit större utrymme än de frågor som behandlats i 

studien. Oavsett vilka policyområden som ingår i en studie är det i princip omöjligt att komma 

ifrån det faktum att så många andra händelser kan ta över agendan för politikerna och de 

aktuella områdena för studien försummas och det blir en missvisande bild. Dessutom kan 

definitionen av ekonomisk politik diskuteras. En definition som troligtvis skulle se 

annorlunda ut i varje enskild studie. Anledningen till att data från manifesto-projektet 

studerades i denna studie är variablerna som tillhandahålls från manifesto-projektet kan 

användas av regeringen och riksdagen för att påverka ekonomiska förhållanden.  Och få, om 

några, andra databaser erbjuder samma mängd omfattande data om så många länder.   

 

En av studiens styrkor är att ett relativt omfattande material har studerats och dessutom två 

olika material. Men trots detta framträder inga tydliga indikationer om att europeiseringen har 

en tydlig effekt på partipolitisk konflikt. Vilket skapar funderingar om vilka andra faktorer 

som påverkar konfliktnivån. En egen spekulation är att EU-kritiska partier reserverar sig av 

princip mot de flesta förslag som berörs i de utskott som troligtvis är mer påverkade av EU. 

Andra spekulativa faktorer är att majoritets-eller minoritetsregering, hur många 

riksdagspartier som finns och hur stora ideologiska skillnader som finns mellan dem påverkar 

konfliktnivån. Ett exempel är svenska partiernas valmanifest från 2006, där återfinns det 

lägsta värdet (13.29) och en inte allt för orimlig tanke är att detta mycket beror på att 

allianspartierna hade ett gemensamt valmanifest. Något allianspartierna även hade 2010, men 

då kan Sverigedemokraternas inträde tänkas påverka värdet. Detta är återigen en egen 
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spekulation, men tanken med exemplet är att visa på hur svårt det är att isolera 

europeiseringens påverkan på partierna från andra faktorer.  

  

Trots att denna studies resultat inte automatiskt kan generaliseras bortom svenska valmanifest 

eller de aktuella utskotten kan resultaten ändå ge en fingervisning om hur utvecklingen ser ut i 

andra medlemsländer. Om en minskad partipolitisk konflikt är resultatet av europeisering, 

som det har definierats i denna studie, borde sådana tendenser varit särskilt tydliga i Sverige 

av redan nämnda skäl. Nu visar inte resultaten på en sådan utveckling och mot denna 

bakgrund borde inte sådana tendenser visas i övriga EU-länder rent generellt.  

 

5.1	Återkoppling	och	fortsatt	forskning	
 

Som visat framkom inga tydliga indikationer om att europeiseringen har påverkat 

konfliktnivån. Studiens resultat backar således inte upp den teoretiska idé som presenterades i 

avsnitt två. Men resultaten går inte heller emot resonemanget som förs av förespråkare av den 

teoretiska idén. Mer än något annat visar resultaten på att fler studier av detta slag behövs för 

att ta reda på vilka effekter europeisering, utifrån denna studies definition, innebär. 

 

Vad gäller den demokratiska aspekten, som den problematiserats i denna studie och i studier 

som presenterades i tidigare forskning, är det svårt att dra några större slutsatser. Partierna 

verkar inte ta någon vidare hänsyn till EU, ett problem vilket potentiellt visar sig i denna 

studies resultat. Eftersom partierna inte har diskuterat tillräckligt om EU:s inverkan vore det 

orimligt att de ändrar agerande. Vilket i detta fall skulle innebära ett tydligt skifte i den 

partipolitiska konfliktnivån. I övrigt vad gäller partiernas relation med varandra visar 

forskningen som presenterades tidigare att EU haft en viss inverkan på partiernas agerande 

och deras inbördes relationer. Sammanfattningen av resultaten från denna studie och från den 

generella forskningen som hittills har bedrivits inom detta område är att europeiseringen har 

en högst marginell effekt på den partipolitiska konfliktnivån.  

 

Vid en jämförelse av dennas studie resultat med de tidigare studierna vilka fokuserat på 

Sverige framträder främst likheter mellan resultaten. Resultaten från de tidigare studierna 

visade på att de svenska partiernas agerande och den förda politiken ur ett långsiktigt 

perspektiv inte påverkats nämnvärt av EU-inträdet. Vilket resultaten från denna studie också 
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visar på. Bilden som framträder är att EU-inträdet bidrar till ett demokratiskt underskott inom 

andra demokratiska aspekter i Sverige. En intressant skillnad som framträder är att resultaten 

från vissa tidigare studier visade indikationer på att EU-inträdet påverkade partierna och den 

förda politiken en tid efter inträdet. Men efter ett tag återgick sedan partierna och politiken till 

det ”normala”. Resultaten från denna studie visar inte på att konfliktnivån tydligt skiftat, 

varken bara en kort tid efter inträdet eller i ett längre perspektiv. Vilket tyder på att EU och 

europeisering påverkar andra om råden mer än partipolitiskt konflikt på nationell nivå.   

 

Av resultaten från tidigare forskning och denna studies resultat framträder en slutsats som 

borde framhållas. Ett resonemang vilket borde lyftas fram mer i europeiseringsforskningen är 

att det inte kan uteslutas att EU och europeisering inte har någon speciell inverkan på den 

partipolitiska konfliktnivån. Oavsett om kompetensnivåer flyttas från nationell nivå till EU-

nivå finns det starka incitament för partierna att fortsätta kritisera varandra och särskilja sig 

från varandra för att attrahera röster. En inte allt för orimlig tanke är att detta incitament är 

större än känslan av maktlöshet partierna känner inför EU och EU-frågor och därmed 

påverkas inte konfliktnivån av ett EU-inträde. 

 

Denna uppsats avslutas med förslag på fortsatt forskning. En idé är att undersöka vilka partier 

som ligger bakom reservationerna. Om EU-kritiska partier står bakom en majoritet av dessa 

kan det vara en del-förklaring till att konfliktbilden inte minskar nämnvärt exempelvis. En 

annan tanke som framkom är att studera innehållet i reservationerna och hur stor konflikt de 

representerar samt om kritiken kan kopplas till EU. Att genomföra en voteringsstudie är också 

ett alternativ, för att se om det framträder några tydligare indikationer. Det finns ett flertal sätt 

att mäta och genomföra europeiseringsstudier, förslagen här är bara några idéer som 

framkommit under studiens gång. Sammanfattningsvis behövs det många fler studier likt 

denna innan det med säkerhet går att säga hur stor europeiseringens påverkan på den 

partipolitiska konflikten faktiskt är.    

 

 

 

 

 

 

 



	 42	

   

 

6.	Referenser	 
 
Andersen, Svein. S & Burns, Tom. The European union and the Erosion of parliamentary 

democracy: a study of post-parliamentary governance. I Andersen, Svein S. & Eiassen, Kjell 

A. (red.) The european union: How democratic is it? London: Sage. 1996. S. 227-251. 

 

Bartolini, Stefan. Restructuring Europé- centrte formation, system building, and political 

structuring between the nation state and the European Union. Oxford university press: 

Oxford. 2005. 

 

Blyth, Mark & Richard S. Katz, (2005). ”From Catch-all Politics to Cartelisation: 6e Political 

Economy of the Cartel Party”, West European Politics. Vol. 28 (No.1) 

 

Budge, Ian, Klingemann, Hans-Dieter m.fl. Mapping policy preferences- estimates for parties, 

electors and governments 1945-1998. New york: Oxford university press. 2001. 

 

Bryman, Allan. Samhällsvetenskapliga metoder, 2 uppl, Liber, Stockholm, 2008. 

 

Budge, Ian, Klingemann, Hans-Dieter m.fl. Mapping policy preferences- estimates for parties, 

electors and governments 1945-1998. New york: Oxford university press. 2001. 

 

Bulmer, S. and Burch, M. (2001) ‘The “Europeanization” of Central Government’. In 

Schneider, G.  and Aspinwall, M. (eds), pp. 73–96 

 

Bäck, Hanna. M.fl. (2009). Does european integration lead to a ”presidentialization” of 

executive politics? Ministerial selecetion in Sweden postwar cabinets. European uniom 

politics. Vol. 10 (no.2) s. 226-252 

Börzel, Tanja (1999) ‘Towards Convergence in Europe? Institutional Adaptation to 

Europeanisation in Germany and Spain’, Journal of Common Market Studies 37: 573–96.  

Dahl, Robert A. I Dahl, Robert A.(red.), Political oppositions in Western democracies, Yale 



	 43	

Univ. Press, New Haven  .1966. 

Dorussen, Han & Nanou, Kyriaki. European integration, intergovernmental bargaining, and 

convergence of party programmes, European union politics. Vol. 7 (2). S. 235-256. 

Ekonomisk politik. NE uppslagsverk. År saknas. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ekonomisk-politik (hämtad 2017-01-04) 

 

Esaiasson, Peter. M.fl. Metodpraktikan- konsten att studera samhälle, individ och marknad 

(3:e uppl.). Stockholm: Norstedts juridik AB. 2007. 

 

EU-upplysningen. EU:s makt varierar mellan olika politikområden. 2016. 

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/EUs-makt-

varierar-mellan-olikapolitikomraden/ (hämtad 2016-11-13) 

 

EU-upplysningen. EU:s fördrag är basen för samarbetet. 2016. http://www.eu-

upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/EUs-fordrag/ (2016-12-06) 

 

Featherstone, Kevin & Radaelli, Claudio M. (red.) The politics of europeanization. Oxford: 

London 2003. 

 

Hegeland, Hans. Riksdagen, Europeiska unionen och demokratin- en studie av riksdagens 

arbete med EU-frågor. Avhandling från statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 

1999. 

 

Kassim, Hussein. Conclusion. I The National Co-ordination of EU policy, Kassim, H. Peters, 

B.G. & Wright, V. (red.). Oxford: Oxford university press. S. 234.265 

 

Katz, Richard S. & Mair, Peter (1995), ”Changing Models of Party Organization and Party 

Democracy- The Emergence of the Cartel Party”, Party Politics 

 

Katz, Richard & Mair, Peter (2009). The Cartel party thesis: A restatement, Perspective on 

politics. Vol 7/ No. 4.   

 



	 44	

Kohler-Koch, Beate (1999) ‘The Evolution and Transformation of European Governance’, in 

Beate Kohler-Koch and Rainer Eising (eds) The Transformation of Governance in the 

European Union, pp. 14–36. London: Routledge 

 

Kriesi, Hanspeter & Lachat, Romain(2007).  The impact of globalization on national party 

configurations in Western Europe, European journal of political research. V 45(6). 

Ladrech, Robert (1994). Europeanization of domestic politics and institutions: the case of 

France. JCMS, Vol. 32 (no. 1). S. 69-88.  

 

Ladrech, Robert (2002). Europeanization and political parties- towards a framework for 

analysis, party politics. Vol. 8/no. 4. London: Sage publications. S. 389-403 

 

Lawton, Thomas (1999) ‘Governing the Skies: Conditions for the Europeanisation of Airline 

Policy’, Journal of Public Policy 19. S. 91-112 

Loxbo, Karl (2014), ”Europeisering och kartellisering av nationella partisystem”, 

Statsvetenskaplig tidsskrift. 2014/1. S. 125.   

Mair, Peter (2007), "Political Parties and Party Systems”, Europeanization: New Research 

Agendas, (Eds.) Graziano, Paolo, Vink, Maarten P Palgrave Macmillan, Basingstoke. S. 162.  

 

Mair, Peter (2007), ”Political Opposition and the European Union”, Government and 

Opposition Ltd, Vol. 42, No. 1, pp. 1-17, Oxford: Blackwell Publishing. 

 

Mair, Peter (2000) The limited impact of Europe on national party systems, West European 

Politics, 23:4, S. 27-51 

 

Olsen, Johan P. (2002). The many faces of europeanization, Journal of common market 

studies. Vol. 40(nr.5). S. 921-952.  

 

Schmidt, Vivien. A. Democracy in Europe: The impact of european integration. American 

political science association, Vol. 3 (No. 4). 2005. 

 



	 45	

SOU 1994:12 
 

Standardavvikelse och kvartiler. SCB. År saknas 

.http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Statistikguiden/Rakna-ratt/Standardavvikelse-och-

kvartiler/ (hämtad 2016-11-17) 

 

Sveriges riksdag. Näringsutskottet. År saknas. http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-

namnden/naringsutskottet/ (hämtad 2016-11-24) 

 

Sveriges riksdag. Miljö- och jordbruksutskottet. År saknas. 

http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/miljo--och-jordbruksutskottet/ 

 

Sveriges riksdag. Utbildningsutskottet. År saknas. http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-

namnden/utbildningsutskottet/ 

 

Sveriges riksdag. Socialutskottet. År saknas. http://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-

namnden/socialutskottet/ 

 

 

Sveriges riksdag. Ordbok-betänkande. År saknas.http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-

riksdagen/Ordbok/betankande/ (hämtad 2016-11-13) 

 

Sveriges riksdag öppna data. Så funkar dokument-ID. År saknas. 

https://data.riksdagen.se/dokumentation/sa-funkar-dokument-id/ (hämtad 2016-11-26) 

 

Tallberg, Jonas. M.fl.. Demokratirådets rapport. Europeiseringen av Sverige. Demokratirådet. 

2010. 

 

Utskottsbetänkanden 

 

Miljö- och jordbruksutskottet 

1990/91 

Betänkande 1990/91:JoU31 
Betänkande 1990/91:JoU29 
Betänkande 1990/91:JoU26 



	 46	

Betänkande 1990/91:JoU30 
Betänkande 1990/91:JoU25 
Betänkande 1990/91:JoU27 
Betänkande 1990/91:JoU28 
Betänkande 1990/91:JoU21 
Betänkande 1990/91:JoU24 
Betänkande 1990/91:JoU22 
Betänkande 1990/91:JoU23 
Betänkande 1990/91:JoU20 
Betänkande 1990/91:JoU18 
Betänkande 1990/91:JoU19 
Betänkande 1990/91:JoU16 
Betänkande 1990/91:JoU15 
Betänkande 1990/91:JoU13 
Betänkande 1990/91:JoU11 
Betänkande 1990/91:JoU14 
Betänkande 1990/91:JoU12 
Betänkande 1990/91:JoU10 
Betänkande 1990/91:JoU9 
Betänkande 1990/91:JoU17 
Betänkande 1990/91:JoU8 
Betänkande 1990/91:JoU7 
Betänkande 1990/91:JoU6 
Betänkande 1990/91:JoU5 
Betänkande 1990/91:JoU4 
Betänkande 1990/91:JoU3 
Betänkande 1990/91:JoU2 
Betänkande 1990/91:JoU1 
 
1991/92 
 
Betänkande 1991/92:JoU24 
Betänkande 1991/92:JoU25 
Betänkande 1991/92:JoU23 
Betänkande 1991/92:JoU22 
Betänkande 1991/92:JoU20 
Betänkande 1991/92:JoU19 
Betänkande 1991/92:JoU18 
Betänkande 1991/92:JoU21 
Betänkande 1991/92:JoU17 
Betänkande 1991/92:JoU15 
Betänkande 1991/92:JoU14 
Betänkande 1991/92:JoU13 
Betänkande 1991/92:JoU12 
Betänkande 1991/92:JoU16 
Betänkande 1991/92:JoU11 
Betänkande 1991/92:JoU10 
Betänkande 1991/92:JoU9 
Betänkande 1991/92:JoU8 
Betänkande 1991/92:JoU7 



	 47	

Betänkande 1991/92:JoU5 
Betänkande 1991/92:JoU6 
Betänkande 1991/92:JoU4 
Betänkande 1991/92:JoU3 
Betänkande 1991/92:JoU2 
Betänkande 1991/92:JoU1 
 
1992/93 
 
Betänkande 1992/93:JoU27 
Betänkande 1992/93:JoU23 
Betänkande 1992/93:JoU26  
Betänkande 1992/93:JoU25 
Betänkande 1992/93:JoU24 
Betänkande 1992/93:JoU17 
Betänkande 1992/93:JoU15 
Betänkande 1992/93:JoU14 
Betänkande 1992/93:JoU22 
Betänkande 1992/93:JoU21 
Betänkande 1992/93:JoU20 
Betänkande 1992/93:JoU18 
Betänkande 1992/93:JoU13 
Betänkande 1992/93:JoU16 
Betänkande 1992/93:JoU12 
Betänkande 1992/93:JoU7 
Betänkande 1992/93:JoU11 
Betänkande 1992/93:JoU10 
Betänkande 1992/93:JoU6 
Betänkande 1992/93:JoU9 
Betänkande 1992/93:JoU8 
Betänkande 1992/93:JoU5 
Betänkande 1992/93:JoU3 
Betänkande 1992/93:JoU1 
Betänkande 1992/93:JoU4 
Betänkande 1992/93:JoU2 
Betänkande 1992/93:JoU19 
 
1993/94 
 
Betänkande 1993/94:JoU32 
Betänkande 1993/94:JoU31 
Betänkande 1993/94:JoU30 
Betänkande 1993/94:JoU28 
Betänkande 1993/94:JoU29 
Betänkande 1993/94:JoU27 
Betänkande 1993/94:JoU25 
Betänkande 1993/94:JoU21 
Betänkande 1993/94:JoU26 
Betänkande 1993/94:JoU20 
Betänkande 1993/94:JoU24 



	 48	

Betänkande 1993/94:JoU23 
Betänkande 1993/94:JoU22 
Betänkande 1993/94:JoU19 
Betänkande 1993/94:JoU16 
Betänkande 1993/94:JoU15 
Betänkande 1993/94:JoU13 
Betänkande 1993/94:JoU17 
Betänkande 1993/94:JoU14 
Betänkande 1993/94:JoU18 
Betänkande 1993/94:JoU9 
Betänkande 1993/94:JoU12 
Betänkande 1993/94:JoU11 
Betänkande 1993/94:JoU7 
Betänkande 1993/94:JoU10 
Betänkande 1993/94:JoU8 
Betänkande 1993/94:JoU6 
Betänkande 1993/94:JoU4 
Betänkande 1993/94:JoU2 
Betänkande 1993/94:JoU5 
Betänkande 1993/94:JoU3 
Betänkande 1993/94:JoU1 
 
1994/95 
 
Betänkande 1994/95:JoU24 
Betänkande 1994/95:JoU23 
Betänkande 1994/95:JoU21 
Betänkande 1994/95:JoU22 
Betänkande 1994/95:JoU20 
Betänkande 1994/95:JoU19 
Betänkande 1994/95:JoU18 
Betänkande 1994/95:JoU16 
Betänkande 1994/95:JoU13 
Betänkande 1994/95:JoU17 
Betänkande 1994/95:JoU15 
Betänkande 1994/95:JoU14 
Betänkande 1994/95:JoU12 
Betänkande 1994/95:JoU11 
Betänkande 1994/95:JoU7  
Betänkande 1994/95:JoU10  
Betänkande 1994/95:JoU9 
Betänkande 1994/95:JoU6 
Betänkande 1994/95:JoU8 
Betänkande 1994/95:JoU1 
Betänkande 1994/95:JoU4 
Betänkande 1994/95:JoU5 
Betänkande 1994/95:JoU2 
Betänkande 1994/95:JoU3 
 
1995/96 



	 49	

 
Betänkande 1995/96:JoU21 
Betänkande 1995/96:JoU22 
Betänkande 1995/96:JoU11 
Betänkande 1995/96:JoU20 
Betänkande 1995/96:JoU17 
Betänkande 1995/96:JoU19 
Betänkande 1995/96:JoU18 
Betänkande 1995/96:JoU14 
Betänkande 1995/96:JoU13 
Betänkande 1995/96:JoU12 
Betänkande 1995/96:JoU9 
Betänkande 1995/96:JoU16 
Betänkande 1995/96:JoU10 
Betänkande 1995/96:JoU4 
Betänkande 1995/96:JoU15 
Betänkande 1995/96:JoU7 
Betänkande 1995/96:JoU6 
Betänkande 1995/96:JoU5 
Betänkande 1995/96:JoU8 
Betänkande 1995/96:JoU3 
Betänkande 1995/96:JoU2 
Betänkande 1995/96:JoU1 
 
1996/97 
 
Betänkande 1996/97:JoU22 
Betänkande 1996/97:JoU19 
Betänkande 1996/97:JoU20 
Betänkande 1996/97:JoU18 
Betänkande 1996/97:JoU15 
Betänkande 1996/97:JoU17 
Betänkande 1996/97:JoU21 
Betänkande 1996/97:JoU10 
Betänkande 1996/97:JoU16 
Betänkande 1996/97:JoU8 
Betänkande 1996/97:JoU11 
Betänkande 1996/97:JoU12 
Betänkande 1996/97:JoU14 
Betänkande 1996/97:JoU9 
Betänkande 1996/97:JoU13 
Betänkande 1996/97:JoU7 
Betänkande 1996/97:JoU6 
Betänkande 1996/97:JoU1 
Betänkande 1996/97:JoU2 
Betänkande 1996/97:JoU5 
Betänkande 1996/97:JoU4 
Betänkande 1996/97:JoU3 
 
1997/98 



	 50	

 
Betänkande 1997/98:JoU27 
Betänkande 1997/98:JoU25 
Betänkande 1997/98:JoU20 
Betänkande 1997/98:JoU23 
Betänkande 1997/98:JoU24 
Betänkande 1997/98:JoU22 
Betänkande 1997/98:JoU26 
Betänkande 1997/98:JoU21 
Betänkande 1997/98:JoU19 
Betänkande 1997/98:JoU18 
Betänkande 1997/98:JoU15 
Betänkande 1997/98:JoU14 
Betänkande 1997/98:JoU17 
Betänkande 1997/98:JoU16 
Betänkande 1997/98:JoU12 
Betänkande 1997/98:JoU13 
Betänkande 1997/98:JoU11 
Betänkande 1997/98:JoU10 
Betänkande 1997/98:JoU2 
Betänkande 1997/98:JoU1 
Betänkande 1997/98:JoU9 
Betänkande 1997/98:JoU7 
Betänkande 1997/98:JoU8 
Betänkande 1997/98:JoU6 
Betänkande 1997/98:JoU5 
Betänkande 1997/98:JoU4 
Betänkande 1997/98:JoU3 
Betänkande 1997/98:JoU28 
 
1998/99 
 
Betänkande 1998/99:MJU9 
Betänkande 1998/99:MJU10 
Betänkande 1998/99:MJU6 
Betänkande 1998/99:MJU7 
Betänkande 1998/99:MJU8 
Betänkande 1998/99:MJU2 
Betänkande 1998/99:MJU1 
Betänkande 1998/99:MJU5 
Betänkande 1998/99:MJU4 
Betänkande 1998/99:MJU3 
 
1999/00 
 
Betänkande 1999/2000:MJU17 
Betänkande 1999/2000:MJU16 
Betänkande 1999/2000:MJU13 
Betänkande 1999/2000:MJU18 
Betänkande 1999/2000:MJU15 



	 51	

Betänkande 1999/2000:MJU14 
Betänkande 1999/2000:MJU10 
Betänkande 1999/2000:MJU9 
Betänkande 1999/2000:MJU8 
Betänkande 1999/2000:MJU12 
Betänkande 1999/2000:MJU7 
Betänkande 1999/2000:MJU11 
Betänkande 1999/2000:MJU6 
Betänkande 1999/2000:MJU2 
Betänkande 1999/2000:MJU1 
Betänkande 1999/2000:MJU5 
Betänkande 1999/2000:MJU4 
Betänkande 1999/2000:MJU3 
2000/01 
 
Betänkande 2000/01:MJU21 
Betänkande 2000/01:MJU18 
Betänkande 2000/01:MJU16 
Betänkande 2000/01:MJU17 
Betänkande 2000/01:MJU19 
Betänkande 2000/01:MJU15 
Betänkande 2000/01:MJU14 
Betänkande 2000/01:MJU9 
Betänkande 2000/01:MJU20 
Betänkande 2000/01:MJU13 
Betänkande 2000/01:MJU12 
Betänkande 2000/01:MJU11 
Betänkande 2000/01:MJU10 
Betänkande 2000/01:MJU8 
Betänkande 2000/01:MJU7 
Betänkande 2000/01:MJU5 
Betänkande 2000/01:MJU2 
Betänkande 2000/01:MJU1 
Betänkande 2000/01:MJU6 
Betänkande 2000/01:MJU3 
Betänkande 2000/01:MJU4 
 
2005/06 
 
Betänkande 2005/06:MJU30 
Betänkande 2005/06:MJU29 
Betänkande 2005/06:MJU26 
Betänkande 2005/06:MJU25 
Betänkande 2005/06:MJU14 
Betänkande 2005/06:MJU31 
Betänkande 2005/06:MJU27 
Betänkande 2005/06:MJU23 
Betänkande 2005/06:MJU15 
Betänkande 2005/06:MJU28 
Betänkande 2005/06:MJU22 



	 52	

Betänkande 2005/06:MJU20 
Betänkande 2005/06:MJU24 
Betänkande 2005/06:MJU16 
Betänkande 2005/06:MJU13 
Betänkande 2005/06:MJU21 
Betänkande 2005/06:MJU12 
Betänkande 2005/06:MJU18 
Betänkande 2005/06:MJU19 
Betänkande 2005/06:MJU17 
Betänkande 2005/06:MJU10 
Betänkande 2005/06:MJU9 
Betänkande 2005/06:MJU7 
Betänkande 2005/06:MJU6 
Betänkande 2005/06:MJU8 
Betänkande 2005/06:MJU11 
Betänkande 2005/06:MJU2 
Betänkande 2005/06:MJU1 
Betänkande 2005/06:MJU5 
Betänkande 2005/06:MJU4 
Betänkande 2005/06:MJU3 
 
2010/11 
 
Betänkande 2010/11:MJU27 
Betänkande 2010/11:MJU28 
Betänkande 2010/11:MJU23 
Betänkande 2010/11:MJU24 
Betänkande 2010/11:MJU26 
Betänkande 2010/11:MJU25 
Betänkande 2010/11:MJU20 
Betänkande 2010/11:MJU19 
Betänkande 2010/11:MJU17 
Betänkande 2010/11:MJU16 
Betänkande 2010/11:MJU15 
Betänkande 2010/11:MJU18 
Betänkande 2010/11:MJU22 
Betänkande 2010/11:MJU9 
Betänkande 2010/11:MJU14 
Betänkande 2010/11:MJU11 
Betänkande 2010/11:MJU12 
Betänkande 2010/11:MJU10 
Betänkande 2010/11:MJU13 
Betänkande 2010/11:MJU8 
Betänkande 2010/11:MJU2 
Betänkande 2010/11:MJU1 
Betänkande 2010/11:MJU5 
Betänkande 2010/11:MJU6 
Betänkande 2010/11:MJU4 
Betänkande 2010/11:MJU3 
 



	 53	

2015/16 
 
Betänkande 2015/16:MJU8 
Betänkande 2015/16:MJU23 
Betänkande 2015/16:MJU21 
Betänkande 2015/16:MJU20 
Betänkande 2015/16:MJU22 
Betänkande 2015/16:MJU18 
Betänkande 2015/16:MJU17 
Betänkande 2015/16:MJU19 
Betänkande 2015/16:MJU14 
Betänkande 2015/16:MJU16 
Betänkande 2015/16:MJU15 
Betänkande 2015/16:MJU10 
Betänkande 2015/16:MJU7 
Betänkande 2015/16:MJU11 
Betänkande 2015/16:MJU6 
Betänkande 2015/16:MJU2 
Betänkande 2015/16:MJU12 
Betänkande 2015/16:MJU1 
Betänkande 2015/16:MJU5 
Betänkande 2015/16:MJU4 
Betänkande 2015/16:MJU9 
Betänkande 2015/16:MJU3 
 
Näringsutskottet 
 
1990/91 
 
Betänkande 1990/91:NU44 
Betänkande 1990/91:NU43 
Betänkande 1990/91:NU42 
Betänkande 1990/91:NU41 
Betänkande 1990/91:NU39 
Betänkande 1990/91:NU33 
Betänkande 1990/91:NU40 
Betänkande 1990/91:NU37 
Betänkande 1990/91:NU31 
Betänkande 1990/91:NU38 
Betänkande 1990/91:NU35 
Betänkande 1990/91:NU34 
Betänkande 1990/91:NU32 
Betänkande 1990/91:NU36 
Betänkande 1990/91:NU29 
Betänkande 1990/91:NU28 
Betänkande 1990/91:NU30 
Betänkande 1990/91:NU25 
Betänkande 1990/91:NU27 
Betänkande 1990/91:NU26 
Betänkande 1990/91:NU24 



	 54	

Betänkande 1990/91:NU23 
Betänkande 1990/91:NU22 
Betänkande 1990/91:NU21 
Betänkande 1990/91:NU20 
Betänkande 1990/91:NU16 
Betänkande 1990/91:NU15 
Betänkande 1990/91:NU17 
Betänkande 1990/91:NU12 
Betänkande 1990/91:NU13  
Betänkande 1990/91:NU11 
Betänkande 1990/91:NU9 
Betänkande 1990/91:NU7 
Betänkande 1990/91:NU14 
Betänkande 1990/91:NU8 
Betänkande 1990/91:NU2 
Betänkande 1990/91:NU18 
Betänkande 1990/91:NU10 
Betänkande 1990/91:NU4 
Betänkande 1990/91:NU6 
Betänkande 1990/91:NU5 
Betänkande 1990/91:NU3 
Betänkande 1990/91:NU19 
Betänkande 1990/91:NU1 
 
1991/92 
 
Betänkande 1991/92:NU36 
Betänkande 1991/92:NU35 
Betänkande 1991/92:NU33 
Betänkande 1991/92:NU32 
Betänkande 1991/92:NU30 
Betänkande 1991/92:NU26 
Betänkande 1991/92:NU29 
Betänkande 1991/92:NU34 
Betänkande 1991/92:NU31 
Betänkande 1991/92:NU28 
Betänkande 1991/92:NU25 
Betänkande 1991/92:NU20 
Betänkande 1991/92:NU24 
Betänkande 1991/92:NU23 
Betänkande 1991/92:NU22 
Betänkande 1991/92:NU27 
Betänkande 1991/92:NU21 
Betänkande 1991/92:NU19 
Betänkande 1991/92:NU18 
Betänkande 1991/92:NU17 
Betänkande 1991/92:NU15 
Betänkande 1991/92:NU14 
Betänkande 1991/92:NU10 
Betänkande 1991/92:NU9 



	 55	

Betänkande 1991/92:NU13 
Betänkande 1991/92:NU12 
Betänkande 1991/92:NU16 
Betänkande 1991/92:NU11 
Betänkande 1991/92:NU8 
Betänkande 1991/92:NU7 
Betänkande 1991/92:NU6 
Betänkande 1991/92:NU5 
Betänkande 1991/92:NU4 
Betänkande 1991/92:NU1 
Betänkande 1991/92:NU3 
Betänkande 1991/92:NU2 
 
1992/93 
 
Betänkande 1992/93:NU37 
Betänkande 1992/93:NU34 
Betänkande 1992/93:NU36 
Betänkande 1992/93:NU35 
Betänkande 1992/93:NU30 
Betänkande 1992/93:NU32 
Betänkande 1992/93:NU31 
Betänkande 1992/93:NU28 
Betänkande 1992/93:NU29 
Betänkande 1992/93:NU26 
Betänkande 1992/93:NU24 
Betänkande 1992/93:NU25 
Betänkande 1992/93:NU27 
Betänkande 1992/93:NU23 
Betänkande 1992/93:NU22 
Betänkande 1992/93:NU18 
Betänkande 1992/93:NU21 
Betänkande 1992/93:NU16 
Betänkande 1992/93:NU19 
Betänkande 1992/93:NU17 
Betänkande 1992/93:NU11 
Betänkande 1992/93:NU20 
Betänkande 1992/93:NU14 
Betänkande 1992/93:NU13 
Betänkande 1992/93:NU9 
Betänkande 1992/93:NU15 
Betänkande 1992/93:NU10 
Betänkande 1992/93:NU12 
Betänkande 1992/93:NU8 
Betänkande 1992/93:NU6 
Betänkande 1992/93:NU5 
Betänkande 1992/93:NU4 
Betänkande 1992/93:NU7 
Betänkande 1992/93:NU3 
Betänkande 1992/93:NU2 
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Betänkande 1992/93:NU1 
 
1993/94 
 
Betänkande 1993/94:NU29 
Betänkande 1993/94:NU27 
Betänkande 1993/94:NU23 
Betänkande 1993/94:NU30 
Betänkande 1993/94:NU25 
Betänkande 1993/94:NU26 
Betänkande 1993/94:NU22 
Betänkande 1993/94:NU18 
Betänkande 1993/94:NU17 
Betänkande 1993/94:NU24 
Betänkande 1993/94:NU21 
Betänkande 1993/94:NU28 
Betänkande 1993/94:NU19 
Betänkande 1993/94:NU20 
Betänkande 1993/94:NU15 
Betänkande 1993/94:NU16 
Betänkande 1993/94:NU14 
Betänkande 1993/94:NU13 
Betänkande 1993/94:NU12 
Betänkande 1993/94:NU11 
Betänkande 1993/94:NU7 
Betänkande 1993/94:NU8 
Betänkande 1993/94:NU10 
Betänkande 1993/94:NU6 
Betänkande 1993/94:NU9 
Betänkande 1993/94:NU5 
Betänkande 1993/94:NU2 
Betänkande 1993/94:NU4 
Betänkande 1993/94:NU3 
Betänkande 1993/94:NU1 
 
1994/95 
 
Betänkande 1994/95:NU29 
Betänkande 1994/95:NU28 
Betänkande 1994/95:NU27 
Betänkande 1994/95:NU24 
Betänkande 1994/95:NU26 
Betänkande 1994/95:NU25 
Betänkande 1994/95:NU21 
Betänkande 1994/95:NU23 
Betänkande 1994/95:NU19 
Betänkande 1994/95:NU22 
Betänkande 1994/95:NU20 
Betänkande 1994/95:NU18 
Betänkande 1994/95:NU17 
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Betänkande 1994/95:NU15 
Betänkande 1994/95:NU14 
Betänkande 1994/95:NU13 
Betänkande 1994/95:NU12 
Betänkande 1994/95:NU10 
Betänkande 1994/95:NU9 
Betänkande 1994/95:NU8 
Betänkande 1994/95:NU7 
Betänkande 1994/95:NU6 
Betänkande 1994/95:NU11 
Betänkande 1994/95:NU2 
Betänkande 1994/95:NU5 
Betänkande 1994/95:NU4 
Betänkande 1994/95:NU3 
 
1995/96 
 
Betänkande 1995/96:NU26 
Betänkande 1995/96:NU24 
Betänkande 1995/96:NU23 
Betänkande 1995/96:NU25 
Betänkande 1995/96:NU20 
Betänkande 1995/96:NU22 
Betänkande 1995/96:NU15 
Betänkande 1995/96:NU21 
Betänkande 1995/96:NU19 
Betänkande 1995/96:NU18 
Betänkande 1995/96:NU11 
Betänkande 1995/96:NU17 
Betänkande 1995/96:NU14 
Betänkande 1995/96:NU16 
Betänkande 1995/96:NU13 
Betänkande 1995/96:NU10 
Betänkande 1995/96:NU9 
Betänkande 1995/96:NU8 
Betänkande 1995/96:NU12 
Betänkande 1995/96:NU7 
Betänkande 1995/96:NU6 
Betänkande 1995/96:NU5 
Betänkande 1995/96:NU4 
Betänkande 1995/96:NU3 
Betänkande 1995/96:NU2 
Betänkande 1995/96:NU1 
 
1996/97 
 
Betänkande 1996/97:NU12 
Betänkande 1996/97:NU11 
Betänkande 1996/97:NU14 
Betänkande 1996/97:NU13 
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Betänkande 1996/97:NU8 
Betänkande 1996/97:NU10 
Betänkande 1996/97:NU9 
Betänkande 1996/97:NU7 
Betänkande 1996/97:NU2 
Betänkande 1996/97:NU1 
Betänkande 1996/97:NU6 
Betänkande 1996/97:NU5 
Betänkande 1996/97:NU4 
Betänkande 1996/97:NU3 
 
1997/98 
 
Betänkande 1997/98:NU16 
Betänkande 1997/98:NU14 
Betänkande 1997/98:NU9 
Betänkande 1997/98:NU13 
Betänkande 1997/98:NU11 
Betänkande 1997/98:NU12 
Betänkande 1997/98:NU10 
Betänkande 1997/98:NU8 
Betänkande 1997/98:NU7 
Betänkande 1997/98:NU5 
Betänkande 1997/98:NU2 
Betänkande 1997/98:NU1 
Betänkande 1997/98:NU6 
Betänkande 1997/98:NU4 
Betänkande 1997/98:NU3 
 
1998/99 
 
Betänkande 1998/99:NU14 
Betänkande 1998/99:NU13 
Betänkande 1998/99:NU12 
Betänkande 1998/99:NU11 
Betänkande 1998/99:NU9 
Betänkande 1998/99:NU10 
Betänkande 1998/99:NU8 
Betänkande 1998/99:NU6 
Betänkande 1998/99:NU7 
Betänkande 1998/99:NU1 
Betänkande 1998/99:NU3 
Betänkande 1998/99:NU2 
Betänkande 1998/99:NU4 
Betänkande 1998/99:NU5 
 
1999/00 
 
Betänkande 1999/2000:NU17 
Betänkande 1999/2000:NU12 
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Betänkande 1999/2000:NU18 
Betänkande 1999/2000:NU11 
Betänkande 1999/2000:NU16 
Betänkande 1999/2000:NU14 
Betänkande 1999/2000:NU13 
Betänkande 1999/2000:NU10 
Betänkande 1999/2000:NU15 
Betänkande 1999/2000:NU9 
Betänkande 1999/2000:NU8 
Betänkande 1999/2000:NU2 
Betänkande 1999/2000:NU1 
Betänkande 1999/2000:NU7 
Betänkande 1999/2000:NU3 
Betänkande 1999/2000:NU6 
Betänkande 1999/2000:NU5 
Betänkande 1999/2000:NU4 
 
2000/01 
 
Betänkande 2000/01:NU11 
Betänkande 2000/01:NU10 
Betänkande 2000/01:NU9 
Betänkande 2000/01:NU7 
Betänkande 2000/01:NU8 
Betänkande 2000/01:NU6 
Betänkande 2000/01:NU5 
Betänkande 2000/01:NU3 
Betänkande 2000/01:NU1 
Betänkande 2000/01:NU2 
Betänkande 2000/01:NU4 
 
2005/06 
 
Betänkande 2005/06:NU22 
Betänkande 2005/06:NU21 
Betänkande 2005/06:NU17 
Betänkande 2005/06:NU19 
Betänkande 2005/06:NU18 
Betänkande 2005/06:NU16 
Betänkande 2005/06:NU20 
Betänkande 2005/06:NU15 
Betänkande 2005/06:NU10 
Betänkande 2005/06:NU14 
Betänkande 2005/06:NU13 
Betänkande 2005/06:NU9 
Betänkande 2005/06:NU12 
Betänkande 2005/06:NU11 
Betänkande 2005/06:NU8 
Betänkande 2005/06:NU2 
Betänkande 2005/06:NU1 
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Betänkande 2005/06:NU6 
Betänkande 2005/06:NU7 
Betänkande 2005/06:NU3 
Betänkande 2005/06:NU4 
Betänkande 2005/06:NU5 
 
2010/11 
 
Betänkande 2010/11:NU26 
Betänkande 2010/11:NU23 
Betänkande 2010/11:NU18 
Betänkande 2010/11:NU21 
Betänkande 2010/11:NU19 
Betänkande 2010/11:NU24 
Betänkande 2010/11:NU22 
Betänkande 2010/11:NU25 
Betänkande 2010/11:NU20 
Betänkande 2010/11:NU16 
Betänkande 2010/11:NU15 
Betänkande 2010/11:NU14 
Betänkande 2010/11:NU13 
Betänkande 2010/11:NU8 
Betänkande 2010/11:NU17 
Betänkande 2010/11:NU7 
Betänkande 2010/11:NU12 
Betänkande 2010/11:NU11 
Betänkande 2010/11:NU9 
Betänkande 2010/11:NU2 
Betänkande 2010/11:NU1 
Betänkande 2010/11:NU3 
Betänkande 2010/11:NU5 
Betänkande 2010/11:NU4 
Betänkande 2010/11:NU6 
 
2015/16 
 
Betänkande 2015/16:NU23 
Betänkande 2015/16:NU21 
Betänkande 2015/16:NU22 
Betänkande 2015/16:NU20 
Betänkande 2015/16:NU19 
Betänkande 2015/16:NU17 
Betänkande 2015/16:NU18 
Betänkande 2015/16:NU14 
Betänkande 2015/16:NU15 
Betänkande 2015/16:NU13 
Betänkande 2015/16:NU12 
Betänkande 2015/16:NU11 
Betänkande 2015/16:NU10 
Betänkande 2015/16:NU9 
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Betänkande 2015/16:NU7 
Betänkande 2015/16:NU1 
Betänkande 2015/16:NU2 
Betänkande 2015/16:NU4 
Betänkande 2015/16:NU6 
Betänkande 2015/16:NU5 
Betänkande 2015/16:NU3 
 
Utbildningsutskottet 
 
1990/91 
 
Betänkande 1990/91:UbU22 
Betänkande 1990/91:UbU21 
Betänkande 1990/91:UbU17 
Betänkande 1990/91:UbU19 
Betänkande 1990/91:UbU18 
Betänkande 1990/91:UbU16 
Betänkande 1990/91:UbU5 
Betänkande 1990/91:UbU12 
Betänkande 1990/91:UbU14 
Betänkande 1990/91:UbU15 
Betänkande 1990/91:UbU13 
Betänkande 1990/91:UbU20 
Betänkande 1990/91:UbU11 
Betänkande 1990/91:UbU7 
Betänkande 1990/91:UbU9 
Betänkande 1990/91:UbU10 
Betänkande 1990/91:UbU8 
Betänkande 1990/91:UbU6 
Betänkande 1990/91:UbU4 
Betänkande 1990/91:UbU3 
Betänkande 1990/91:UbU2 
Betänkande 1990/91:UbU1 
 
1991/92 
 
Betänkande 1991/92:UbU22 
Betänkande 1991/92:UbU24 
Betänkande 1991/92:UbU27 
Betänkande 1991/92:UbU26 
Betänkande 1991/92:UbU20 
Betänkande 1991/92:UbU28 
Betänkande 1991/92:UbU23 
Betänkande 1991/92:UbU19 
Betänkande 1991/92:UbU25 
Betänkande 1991/92:UbU21 
Betänkande 1991/92:UbU17 
Betänkande 1991/92:UbU14 
Betänkande 1991/92:UbU13 
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Betänkande 1991/92:UbU16 
Betänkande 1991/92:UbU15 
Betänkande 1991/92:UbU10 
Betänkande 1991/92:UbU18 
Betänkande 1991/92:UbU12 
Betänkande 1991/92:UbU11 
Betänkande 1991/92:UbU9 
Betänkande 1991/92:UbU8 
Betänkande 1991/92:UbU7 
Betänkande 1991/92:UbU5 
Betänkande 1991/92:UbU4 
Betänkande 1991/92:UbU6 
Betänkande 1991/92:UbU3 
Betänkande 1991/92:UbU2 
Betänkande 1991/92:UbU1 
 
1992/93 
 
Betänkande 1992/93:UbU20 
Betänkande 1992/93:UbU18 
Betänkande 1992/93:UbU17 
Betänkande 1992/93:UbU16 
Betänkande 1992/93:UbU22 
Betänkande 1992/93:UbU15 
Betänkande 1992/93:UbU19 
Betänkande 1992/93:UbU13 
Betänkande 1992/93:UbU14 
Betänkande 1992/93:UbU12 
Betänkande 1992/93:UbU21 
Betänkande 1992/93:UbU11 
Betänkande 1992/93:UbU8 
Betänkande 1992/93:UbU7 
Betänkande 1992/93:UbU10 
Betänkande 1992/93:UbU9 
Betänkande 1992/93:UbU5 
Betänkande 1992/93:UbU3 
Betänkande 1992/93:UbU4 
Betänkande 1992/93:UbU6 
Betänkande 1992/93:UbU1 
Betänkande 1992/93:UbU2 
 
1993/94 
 
Betänkande 1993/94:UbU20 
Betänkande 1993/94:UbU18 
Betänkande 1993/94:UbU15 
Betänkande 1993/94:UbU13 
Betänkande 1993/94:UbU12 
Betänkande 1993/94:UbU11 
Betänkande 1993/94:UbU14 
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Betänkande 1993/94:UbU19 
Betänkande 1993/94:UbU10 
Betänkande 1993/94:UbU17 
Betänkande 1993/94:UbU16 
Betänkande 1993/94:UbU9 
Betänkande 1993/94:UbU8 
Betänkande 1993/94:UbU7 
Betänkande 1993/94:UbU6 
Betänkande 1993/94:UbU5 
Betänkande 1993/94:UbU4 
Betänkande 1993/94:UbU3 
Betänkande 1993/94:UbU2 
Betänkande 1993/94:UbU1 
1994/95 
 
Betänkande 1994/95:UbU22 
Betänkande 1994/95:UbU21 
Betänkande 1994/95:UbU20 
Betänkande 1994/95:UbU19 
Betänkande 1994/95:UbU18 
Betänkande 1994/95:UbU16 
Betänkande 1994/95:UbU15 
Betänkande 1994/95:UbU14 
Betänkande 1994/95:UbU13 
Betänkande 1994/95:UbU12 
Betänkande 1994/95:UbU11 
Betänkande 1994/95:UbU10 
Betänkande 1994/95:UbU9 
Betänkande 1994/95:UbU8 
Betänkande 1994/95:UbU7 
Betänkande 1994/95:UbU6 
Betänkande 1994/95:UbU5 
Betänkande 1994/95:UbU4 
Betänkande 1994/95:UbU3 
Betänkande 1994/95:UbU2 
Betänkande 1994/95:UbU1 
 
1995/96 
 
Betänkande 1995/96:UbU12 
Betänkande 1995/96:UbU11 
Betänkande 1995/96:UbU10 
Betänkande 1995/96:UbU9 
Betänkande 1995/96:UbU8 
Betänkande 1995/96:UbU7 
Betänkande 1995/96:UbU6 
Betänkande 1995/96:UbU5 
Betänkande 1995/96:UbU3 
Betänkande 1995/96:UbU4 
Betänkande 1995/96:UbU2 
Betänkande 1995/96:UbU1 
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1996/97 
 
Betänkande 1996/97:UbU14 
Betänkande 1996/97:UbU13 
Betänkande 1996/97:UbU12 
Betänkande 1996/97:UbU11 
Betänkande 1996/97:UbU10 
Betänkande 1996/97:UbU9 
Betänkande 1996/97:UbU8 
Betänkande 1996/97:UbU7 
Betänkande 1996/97:UbU6 
Betänkande 1996/97:UbU3 
Betänkande 1996/97:UbU2 
Betänkande 1996/97:UbU1 
Betänkande 1996/97:UbU5 
Betänkande 1996/97:UbU4 
 
1997/98 
 
Betänkande 1997/98:UbU20 
Betänkande 1997/98:UbU19 
Betänkande 1997/98:UbU18 
Betänkande 1997/98:UbU16 
Betänkande 1997/98:UbU17 
Betänkande 1997/98:UbU9 
Betänkande 1997/98:UbU15 
Betänkande 1997/98:UbU12 
Betänkande 1997/98:UbU10 
Betänkande 1997/98:UbU14 
Betänkande 1997/98:UbU13 
Betänkande 1997/98:UbU11 
Betänkande 1997/98:UbU8 
Betänkande 1997/98:UbU7 
Betänkande 1997/98:UbU6 
Betänkande 1997/98:UbU5 
Betänkande 1997/98:UbU2 
Betänkande 1997/98:UbU1 
Betänkande 1997/98:UbU4 
Betänkande 1997/98:UbU3 
 
1998/99 
 
Betänkande 1998/99:UbU11 
Betänkande 1998/99:UbU10 
Betänkande 1998/99:UbU9 
Betänkande 1998/99:UbU8 
Betänkande 1998/99:UbU7 
Betänkande 1998/99:UbU6 
Betänkande 1998/99:UbU5 
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Betänkande 1998/99:UbU3 
Betänkande 1998/99:UbU4 
Betänkande 1998/99:UbU1 
Betänkande 1998/99:UbU2 
 
1999/00 
 
Betänkande 1999/2000:UbU17 
Betänkande 1999/2000:UbU16 
Betänkande 1999/2000:UbU13 
Betänkande 1999/2000:UbU15 
Betänkande 1999/2000:UbU14 
Betänkande 1999/2000:UbU12 
Betänkande 1999/2000:UbU11 
Betänkande 1999/2000:UbU10 
Betänkande 1999/2000:UbU9 
Betänkande 1999/2000:UbU8 
Betänkande 1999/2000:UbU7 
Betänkande 1999/2000:UbU2 
Betänkande 1999/2000:UbU1 
Betänkande 1999/2000:UbU4 
Betänkande 1999/2000:UbU6 
Betänkande 1999/2000:UbU5 
Betänkande 1999/2000:UbU3 
 
2000/01 
 
Betänkande 2000/01:UbU8 
Betänkande 2000/01:UbU17 
Betänkande 2000/01:UbU16 
Betänkande 2000/01:UbU18 
Betänkande 2000/01:UbU15 
Betänkande 2000/01:UbU14 
Betänkande 2000/01:UbU13 
Betänkande 2000/01:UbU12 
Betänkande 2000/01:UbU11 
Betänkande 2000/01:UbU10 
Betänkande 2000/01:UbU9 
Betänkande 2000/01:UbU7 
Betänkande 2000/01:UbU6 
Betänkande 2000/01:UbU2 
Betänkande 2000/01:UbU1 
Betänkande 2000/01:UbU5 
Betänkande 2000/01:UbU4 
Betänkande 2000/01:UbU3 
 
2005/06 
 
Betänkande 2005/06:UbU22 
Betänkande 2005/06:UbU23 
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Betänkande 2005/06:UbU21 
Betänkande 2005/06:UbU20 
Betänkande 2005/06:UbU18 
Betänkande 2005/06:UbU17 
Betänkande 2005/06:UbU14 
Betänkande 2005/06:UbU13 
Betänkande 2005/06:UbU16 
Betänkande 2005/06:UbU15 
Betänkande 2005/06:UbU19 
Betänkande 2005/06:UbU10 
Betänkande 2005/06:UbU12 
Betänkande 2005/06:UbU11 
Betänkande 2005/06:UbU9 
Betänkande 2005/06:UbU8 
Betänkande 2005/06:UbU6 
Betänkande 2005/06:UbU3 
Betänkande 2005/06:UbU7 
Betänkande 2005/06:UbU5 
Betänkande 2005/06:UbU4 
Betänkande 2005/06:UbU2 
Betänkande 2005/06:UbU1 
 
2010/11 
 
Betänkande 2010/11:UbU18 
Betänkande 2010/11:UbU17 
Betänkande 2010/11:UbU16 
Betänkande 2010/11:UbU12 
Betänkande 2010/11:UbU14 
Betänkande 2010/11:UbU10 
Betänkande 2010/11:UbU9 
Betänkande 2010/11:UbU11 
Betänkande 2010/11:UbU8 
Betänkande 2010/11:UbU7 
Betänkande 2010/11:UbU13 
Betänkande 2010/11:UbU5 
Betänkande 2010/11:UbU6 
Betänkande 2010/11:UbU3 
Betänkande 2010/11:UbU2 
Betänkande 2010/11:UbU1 
Betänkande 2010/11:UbU4 
 
2015/16 
 
Betänkande 2015/16:UbU18 
Betänkande 2015/16:UbU23 
Betänkande 2015/16:UbU22 
Betänkande 2015/16:UbU20 
Betänkande 2015/16:UbU21 
Betänkande 2015/16:UbU19 
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Betänkande 2015/16:UbU14 
Betänkande 2015/16:UbU15 
Betänkande 2015/16:UbU17 
Betänkande 2015/16:UbU16 
Betänkande 2015/16:UbU7 
Betänkande 2015/16:UbU12 
Betänkande 2015/16:UbU13 
Betänkande 2015/16:UbU10 
Betänkande 2015/16:UbU9 
Betänkande 2015/16:UbU6 
Betänkande 2015/16:UbU11 
Betänkande 2015/16:UbU8 
Betänkande 2015/16:UbU1 
Betänkande 2015/16:UbU2 
Betänkande 2015/16:UbU5 
Betänkande 2015/16:UbU4 
Betänkande 2015/16:UbU3 
 
Socialutskottet 
 
1990/91  
 
Betänkande 1990/91:SoU25 
Betänkande 1990/91:SoU23 
Betänkande 1990/91:SoU22 
Betänkande 1990/91:SoU21 
Betänkande 1990/91:SoU18 
Betänkande 1990/91:SoU19 
Betänkande 1990/91:SoU13 
Betänkande 1990/91:SoU16 
Betänkande 1990/91:SoU20 
Betänkande 1990/91:SoU24 
Betänkande 1990/91:SoU17 
Betänkande 1990/91:SoU15 
Betänkande 1990/91:SoU14 
Betänkande 1990/91:SoU12 
Betänkande 1990/91:SoU11 
Betänkande 1990/91:SoU10 
Betänkande 1990/91:SoU9 
Betänkande 1990/91:SoU5 
Betänkande 1990/91:SoU8 
Betänkande 1990/91:SoU7 
Betänkande 1990/91:SoU6 
Betänkande 1990/91:SoU4 
Betänkande 1990/91:SoU3 
Betänkande 1990/91:SoU2 
Betänkande 1990/91:SoU1 
 
1991/92 
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Betänkande 1991/92:SoU21 
Betänkande 1991/92:SoU19 
Betänkande 1991/92:SoU20 
Betänkande 1991/92:SoU18 
Betänkande 1991/92:SoU17 
Betänkande 1991/92:SoU16 
Betänkande 1991/92:SoU15 
Betänkande 1991/92:SoU14 
Betänkande 1991/92:SoU12 
Betänkande 1991/92:SoU10 
Betänkande 1991/92:SoU9 
Betänkande 1991/92:SoU7 
Betänkande 1991/92:SoU13 
Betänkande 1991/92:SoU6 
Betänkande 1991/92:SoU8 
Betänkande 1991/92:SoU5 
Betänkande 1991/92:SoU4 
Betänkande 1991/92:SoU3 
Betänkande 1991/92:SoU2 
Betänkande 1991/92:SoU1 
 
1992/93 
 
Betänkande 1992/93:SoU28 
Betänkande 1992/93:SoU27 
Betänkande 1992/93:SoU26 
Betänkande 1992/93:SoU23 
Betänkande 1992/93:SoU22 
Betänkande 1992/93:SoU25 
Betänkande 1992/93:SoU24 
Betänkande 1992/93:SoU21 
Betänkande 1992/93:SoU19 
Betänkande 1992/93:SoU15 
Betänkande 1992/93:SoU17 
Betänkande 1992/93:SoU16 
Betänkande 1992/93:SoU18 
Betänkande 1992/93:SoU14 
Betänkande 1992/93:SoU13 
Betänkande 1992/93:SoU12 
Betänkande 1992/93:SoU10 
Betänkande 1992/93:SoU9 
Betänkande 1992/93:SoU7 
Betänkande 1992/93:SoU11 
Betänkande 1992/93:SoU8 
Betänkande 1992/93:SoU5 
Betänkande 1992/93:SoU6 
Betänkande 1992/93:SoU4 
Betänkande 1992/93:SoU3 
Betänkande 1992/93:SoU2 
Betänkande 1992/93:SoU1 
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1993/94 
 
Betänkande 1993/94:SoU35 
Betänkande 1993/94:SoU27 
Betänkande 1993/94:SoU34 
Betänkande 1993/94:SoU33 
Betänkande 1993/94:SoU32 
Betänkande 1993/94:SoU28 
Betänkande 1993/94:SoU26 
Betänkande 1993/94:SoU24 
Betänkande 1993/94:SoU31 
Betänkande 1993/94:SoU25 
Betänkande 1993/94:SoU29 
Betänkande 1993/94:SoU21 
Betänkande 1993/94:SoU30 
Betänkande 1993/94:SoU20 
Betänkande 1993/94:SoU22 
Betänkande 1993/94:SoU23 
Betänkande 1993/94:SoU19 
Betänkande 1993/94:SoU16 
Betänkande 1993/94:SoU15 
Betänkande 1993/94:SoU14 
Betänkande 1993/94:SoU11 
Betänkande 1993/94:SoU12 
Betänkande 1993/94:SoU10 
Betänkande 1993/94:SoU13 
Betänkande 1993/94:SoU9 
Betänkande 1993/94:SoU8 
Betänkande 1993/94:SoU7 
Betänkande 1993/94:SoU2 
Betänkande 1993/94:SoU6 
Betänkande 1993/94:SoU5 
Betänkande 1993/94:SoU4 
Betänkande 1993/94:SoU3 
Betänkande 1993/94:SoU1 
Betänkande 1993/94:SoU17 
 
1994/95 
 
Betänkande 1994/95:SoU27 
Betänkande 1994/95:SoU24 
Betänkande 1994/95:SoU21 
Betänkande 1994/95:SoU25 
Betänkande 1994/95:SoU23 
Betänkande 1994/95:SoU26 
Betänkande 1994/95:SoU18 
Betänkande 1994/95:SoU22 
Betänkande 1994/95:SoU19 
Betänkande 1994/95:SoU15 
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Betänkande 1994/95:SoU14 
Betänkande 1994/95:SoU20 
Betänkande 1994/95:SoU17 
Betänkande 1994/95:SoU13 
Betänkande 1994/95:SoU16 
Betänkande 1994/95:SoU12 
Betänkande 1994/95:SoU10 
Betänkande 1994/95:SoU9 
Betänkande 1994/95:SoU8 
Betänkande 1994/95:SoU7 
Betänkande 1994/95:SoU11 
Betänkande 1994/95:SoU6 
Betänkande 1994/95:SoU5 
Betänkande 1994/95:SoU3 
Betänkande 1994/95:SoU2 
Betänkande 1994/95:SoU4 
Betänkande 1994/95:SoU1 
 
1995/96 
 
Betänkande 1995/96:SoU17 
Betänkande 1995/96:SoU15 
Betänkande 1995/96:SoU14 
Betänkande 1995/96:SoU13 
Betänkande 1995/96:SoU12 
Betänkande 1995/96:SoU11 
Betänkande 1995/96:SoU10 
Betänkande 1995/96:SoU9 
Betänkande 1995/96:SoU4 
Betänkande 1995/96:SoU8 
Betänkande 1995/96:SoU7 
Betänkande 1995/96:SoU6 
Betänkande 1995/96:SoU5 
Betänkande 1995/96:SoU3 
Betänkande 1995/96:SoU2 
Betänkande 1995/96:SoU1 
Betänkande 1995/96:SoU18 
 
1996/97 
 
Betänkande 1996/97:SoU18 
Betänkande 1996/97:SoU17 
Betänkande 1996/97:SoU16 
Betänkande 1996/97:SoU15 
Betänkande 1996/97:SoU10 
Betänkande 1996/97:SoU14 
Betänkande 1996/97:SoU13 
Betänkande 1996/97:SoU11 
Betänkande 1996/97:SoU12 
Betänkande 1996/97:SoU9 
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Betänkande 1996/97:SoU8 
Betänkande 1996/97:SoU1 
Betänkande 1996/97:SoU6 
Betänkande 1996/97:SoU5 
Betänkande 1996/97:SoU7 
Betänkande 1996/97:SoU4 
Betänkande 1996/97:SoU3 
Betänkande 1996/97:SoU2 
 
1997/98 
 
Betänkande 1997/98:SoU26 
Betänkande 1997/98:SoU24 
Betänkande 1997/98:SoU25 
Betänkande 1997/98:SoU23 
Betänkande 1997/98:SoU22 
Betänkande 1997/98:SoU21 
Betänkande 1997/98:SoU19 
Betänkande 1997/98:SoU13 
Betänkande 1997/98:SoU18 
Betänkande 1997/98:SoU12 
Betänkande 1997/98:SoU20 
Betänkande 1997/98:SoU17 
Betänkande 1997/98:SoU16 
Betänkande 1997/98:SoU15 
Betänkande 1997/98:SoU14 
Betänkande 1997/98:SoU11 
Betänkande 1997/98:SoU10 
Betänkande 1997/98:SoU1 
Betänkande 1997/98:SoU8 
Betänkande 1997/98:SoU9 
Betänkande 1997/98:SoU7 
Betänkande 1997/98:SoU6 
Betänkande 1997/98:SoU5 
Betänkande 1997/98:SoU4 
Betänkande 1997/98:SoU3 
Betänkande 1997/98:SoU2 
 
1998/99 
 
Betänkande 1998/99:SoU14 
Betänkande 1998/99:SoU13 
Betänkande 1998/99:SoU12 
Betänkande 1998/99:SoU11 
Betänkande 1998/99:SoU10 
Betänkande 1998/99:SoU8 
Betänkande 1998/99:SoU6 
Betänkande 1998/99:SoU9 
Betänkande 1998/99:SoU7 
Betänkande 1998/99:SoU5 
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Betänkande 1998/99:SoU4 
Betänkande 1998/99:SoU1 
Betänkande 1998/99:SoU3 
Betänkande 1998/99:SoU2 
 
1999/00 
 
Betänkande 1999/2000:SoU14 
Betänkande 1999/2000:SoU13 
Betänkande 1999/2000:SoU11 
Betänkande 1999/2000:SoU12 
Betänkande 1999/2000:SoU9 
Betänkande 1999/2000:SoU10 
Betänkande 1999/2000:SoU8 
Betänkande 1999/2000:SoU7 
Betänkande 1999/2000:SoU6 
Betänkande 1999/2000:SoU1 
Betänkande 1999/2000:SoU5 
Betänkande 1999/2000:SoU4 
Betänkande 1999/2000:SoU3 
Betänkande 1999/2000:SoU2 
 
2000/01 
 
Betänkande 2000/01:SoU19 
Betänkande 2000/01:SoU18 
Betänkande 2000/01:SoU17 
Betänkande 2000/01:SoU16 
Betänkande 2000/01:SoU14 
Betänkande 2000/01:SoU15 
Betänkande 2000/01:SoU13 
Betänkande 2000/01:SoU12 
Betänkande 2000/01:SoU10 
Betänkande 2000/01:SoU9 
Betänkande 2000/01:SoU8 
Betänkande 2000/01:SoU11 
Betänkande 2000/01:SoU6 
Betänkande 2000/01:SoU7 
Betänkande 2000/01:SoU1 
Betänkande 2000/01:SoU5 
Betänkande 2000/01:SoU4 
Betänkande 2000/01:SoU3 
Betänkande 2000/01:SoU2 
 
2005/06 
 
Betänkande 2005/06:SoU32 
Betänkande 2005/06:SoU28 
Betänkande 2005/06:SoU27 
Betänkande 2005/06:SoU26 
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Betänkande 2005/06:SoU31 
Betänkande 2005/06:SoU24 
Betänkande 2005/06:SoU25 
Betänkande 2005/06:SoU30 
Betänkande 2005/06:SoU29 
Betänkande 2005/06:SoU20 
Betänkande 2005/06:SoU23 
Betänkande 2005/06:SoU19 
Betänkande 2005/06:SoU16 
Betänkande 2005/06:SoU17 
Betänkande 2005/06:SoU15 
Betänkande 2005/06:SoU14 
Betänkande 2005/06:SoU18 
Betänkande 2005/06:SoU22 
Betänkande 2005/06:SoU21 
Betänkande 2005/06:SoU13 
Betänkande 2005/06:SoU12 
Betänkande 2005/06:SoU11 
Betänkande 2005/06:SoU10 
Betänkande 2005/06:SoU8 
Betänkande 2005/06:SoU6 
Betänkande 2005/06:SoU1 
Betänkande 2005/06:SoU9 
Betänkande 2005/06:SoU5 
Betänkande 2005/06:SoU4 
Betänkande 2005/06:SoU2 
Betänkande 2005/06:SoU7 
Betänkande 2005/06:SoU3 
 
2010/11 
 
Betänkande 2010/11:SoU14 
Betänkande 2010/11:SoU16 
Betänkande 2010/11:SoU10 
Betänkande 2010/11:SoU15 
Betänkande 2010/11:SoU9 
Betänkande 2010/11:SoU8 
Betänkande 2010/11:SoU12 
Betänkande 2010/11:SoU11 
Betänkande 2010/11:SoU7 
Betänkande 2010/11:SoU5 
Betänkande 2010/11:SoU6 
Betänkande 2010/11:SoU1 
Betänkande 2010/11:SoU4 
Betänkande 2010/11:SoU3 
Betänkande 2010/11:SoU2 
 
2015/16 
 
Betänkande 2015/16:SoU8 
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Betänkande 2015/16:SoU13 
Betänkande 2015/16:SoU15 
Betänkande 2015/16:SoU17 
Betänkande 2015/16:SoU14 
Betänkande 2015/16:SoU12 
Betänkande 2015/16:SoU16 
Betänkande 2015/16:SoU11 
Betänkande 2015/16:SoU7 
Betänkande 2015/16:SoU10 
Betänkande 2015/16:SoU6 
Betänkande 2015/16:SoU18 
Betänkande 2015/16:SoU9 
Betänkande 2015/16:SoU4 
Betänkande 2015/16:SoU3 
Betänkande 2015/16:SoU5 
Betänkande 2015/16:SoU1 
Betänkande 2015/16:SoU2 
 

6.1	Appendix	
	
Värdet på standardavvikelserna togs fram via indexet (beräkningen) nedan. 
(Index är en beräkning vilken beskriver hur ett värde har förändrats i förhållande till en viss 
tidpunkt) 
 
econ_left_right=( per412+ per404+ per406 +per413+ per415 + per503+ per504+ per701 )-( 
per301 + per401 + per402+ per407+ per414+ per505+ per702+ per704 )= standardavvikelsen. 
 
Vad respektive ”per...” representerar presenteras nedan. 
 
Per412=   Controlled Economy Support for direct government 

control of economy. May include, 
for instance: 
• Control over prices; 
• Introduction of minimum wages.  
 

Per404=   Economic Planning Favourable mentions of long-
standing economic planning by the 
government. 
May be: 
• Policy plans, strategies, policy 
patterns etc.; 
• Of a consultative or indicative 
nature. 
 

Per406=   Protectionism: Positive Favourable mentions of extending 
or maintaining the protection of 
internal markets (by the manifesto 
or other countries). Measures may 
include: 
• Tariffs; 
• Quota restrictions; 
• Export subsidies. 
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Per413=   Nationalisation Favourable mentions of 
government ownership of 
industries, either partial or 
complete; calls for keeping 
nationalised industries in state 
hand or nationalising currently 
private industries. May also 
include favourable mentions of 
government ownership of land. 

Per415=   Marxist Analysis Positive references to Marxist-
Leninist ideology and specific use 
of Marxist-Leninist terminology by 
the manifesto party (typically 
butnot necessary by communist 
parties). 

Per503=   Equality: Positive Concept of social justice and the 
need for fair treatment of all 
people. This may include: 
• Special protection for 
underprivileged social groups; 
• Removal of class barriers; 
• Need for fair distribution of 
resources; 
• The end of discrimination (e.g. 
racial or sexual discrimination). 
 

Per504=   Welfare State Expansion Favourable mentions of need to 
introduce, maintain or expand any 
public social service or social 
security scheme. This includes, for 
example, government funding of: 
• Health care 
• Child care 
• Elder care and pensions 
• Social housing 
 

Per701=   Labour Groups: Positive Favourable references to all labour 
groups, the working class, and 
unemployed workers in general. 
Support for trade unions and calls 
for the good treatment of all 
employees, including: 
• More jobs; 
• Good working conditions; 
• Fair wages; 
• Pension provisions etc. 
 

 
 
Per301=   Decentralization Support for federalism or 

decentralisation of political and/or 
economic power. May include: 
• Favourable mentions of the 
territorial subsidiary principle; 
• More autonomy for any sub-
national level in policy making 
and/or economics, including 
municipalities; 
• Support for the continuation and 
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importance of local and regional 
customs and symbols and/or 
deference to local expertise; 
• Favourable mentions of special 
consideration for sub-national 
areas. 
 

Per401=  Free Market Economy Favourable mentions of the free 
market and free market capitalism 
as an economic model. May 
include favourable references to: 
• Laissez-faire economy; 
• Superiority of individual 
enterprise over state and control 
systems; 
• Private property rights; 
• Personal enterprise and initiative; 
• Need for unhampered individual 
enterprises. 
 

Per402=   Incentives: Positive Favourable mentions of supply 
side oriented economic policies 
(assistance 
to businesses rather than 
consumers). May include: 
• Financial and other incentives 
such as subsidies, tax breaks etc.; 
• Wage and tax policies to induce 
enterprise; 
• Encouragement to start 
enterprises. 
 

Per407=   Protectionism: Negative Support for the concept of free 
trade and open markets. Call for 
abolishing 
all means of market protection (in 
the manifesto or any other 
country). 
 

Per414=   Economic Orthodoxy Need for economically healthy 
government policy making. May 
include calls for: 
• Reduction of budget deficits; 
• Retrenchment in crisis; 
• Thrift and savings in the face of 
economic hardship; 
• Support for traditional economic 
institutions such as stock market 
and banking system; 
• Support for strong currency. 
 

Per505=   Welfare State Limitation Limiting state expenditures on 
social services or social security. 
Favourable mentions of the social 
subsidiary principle (i.e. private 
care before state care) 

Per702=   Labour Groups: Negative Negative references to labour 
groups and trade unions. May 
focus 
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specifically on the danger of 
unions ‘abusing power’. 
 

Per704=   Middle Class and Professional 
Groups 

General favourable references to 
the middle class. Specifically, 
statements may include references 
to: 
• Professional groups, (e.g.: 
doctors or lawyers); 
• White collar groups, (e.g.: 
bankers or office employees), 
• Service sector groups (e.g.: IT 
industry employees); 
• Old and/or new middle class. 
 

 
Värdena i siffror för länder är följande: 
 

	 	 
	
	

	Standardavvikelse för 
medlemsländerna 1973 
eller tidigare: 
	

	 
  
1970-1986 16,3161 
1987-1992 13,4273 
1993- 13,1158 
 
Standardavvikelse för finska partiers valmanifest 
 
1983 10,9731808 
1987 15,3217325 
1991 10,1551094 
1995 22,4259911 
1999 13,5262308 
2003 15,930748 
2007 8,65399837 
2011 10,2228689 
 
Standardavvikelse för österrikiska partiers valmanifest: 
 
1983 11,9757557 
1986 16,031498 
1990 10,3607149 
1994 11,6881962 
1995 22,0938568 
1999 12,2972374 
2002 8,68277168 
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2006 5,25976276 
 
2008 4,15045786 
 
Standardavvikelse för svenska partiers valmanifest: 
 
1982 18,7956257 
1985 22,6075497 
1988 22,3935146 
1991 19,527174 
1994 16,5241547 
1998 20,1896248 
2002 15,4377899 
2006 13,29844 
2010 16,692337 
 


