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Abstract 

The purpose of this thesis is to gain a better understanding of the non-binding political 

instrument, the so-called “tillkännagivandeinstitutet”, within the framework of opposition in 

the Swedish Parliamentary system.  

The study springs from the following research questions: what characterises a 

“tillkännagivande”, how has the use of this instrument changed during the past five electoral 

periods and to what extent could this instrument be seen as an expression for opposition? A 

number of 150 units of analysis, from five electoral periods, have been examined. I have 

systematically examined the political instrument by developing an instrument for analysis 

where the presence of criticism, the precision of the request, the strength of the request and the 

relation to the government proposal have been measured. The results show that the instrument 

has become more precise, stronger and direct over time. Apart from that, the instrument has 

been used in a more dynamic way then before and as a more proactive approach. The instrument 

can be used to scrutinize the government or to provide political alternatives, which suggest that 

it can be seen as an expression for opposition. The results show a pattern that indicates a 

strengthening in partisan conflict between the parties in the Swedish Parliament. I therefore 

conclude that the instrument has become a more popular instrument of the opposition than 

before. To be able to draw any conclusions on why this change has occurred, more research in 

the area is needed. However, this study point in a direction where the instrument has become a 

popular instrument to, in different ways, put pressure on the government.  
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1. Inledning 

Det duger inte att bara hålla på med spelet i rikspolitiken. Antingen sätter vi oss i var sitt hörn 

eller så sätter vi oss ihop och försöker göra någonting. Sverige kan ju inte leva på 

tillkännagivanden i fyra år, det är inte det som driver oss framåt, säger Stefan Löfven (Rosén 

& Olsson, 2015). 

Det är så här det parlamentariska läget ser ut. Stefan Löfven har fått och tagit en möjlighet 

att bli statsminister. Men det innebär ju inte att vi har gett bort regeringsmakten hur som helst. 

I opposition ska vi lägga och utveckla bättre förslag och rösta för dem. Och det gör vi nu. 

(Anna Kinberg Batra citerad i Karlsson, 2015)  

 

Ett tillkännagivande är en skriftlig meningsyttring från riksdag till regering som ofta tar sig 

uttryck i en uppmaning om en åtgärd eller en utredning (Betänkande 2005/06:KU34, p. 51). 

Uppmaningen är inte rättsligt bindande utan bygger på konstitutionell praxis (SOU 2008:125, 

p. 302). Tillkännagivandeinstitutet har under den senaste valperioden fått ökad aktualitet då 

antalet utfärdade tillkännagivanden har ökat markant och då det politiska verktyget har fått stor 

uppmärksamhet i den offentliga debatten (Bolin & Larue, 2016, p. 319). 

Tillkännagivanden har i media beskrivits som ett sätt för oppositionen att sätta käppar i hjulet 

för regeringen eller som attacker mot regeringens politik (se exempelvis Rosén & Olsson, 2015; 

Olsson, 2015). Rubriker som ”Alliansen har enats – så ska regeringen stoppas” (Expressen, 15 

juni 2017) och ”Rekordmånga bakslag för regeringen”  (Dagens Nyheter, 19 oktober 2016) har 

blivit vanligt förekommande i medierapporteringen kring tillkännagivanden. Som citaten ovan 

vittnar om förekommer dock olika sätt att se på vad tillkännagivanden är; medan regering pratar 

om tillkännagivanden som tjuvnyp beskriver företrädare för oppositionspartier snarare 

tillkännagivanden som ett verktyg för att sätta hårt mot hårt i granskningen av regeringens 

arbete (Polfjäder, 2015; Roger Haddad citerad i TTa, 2015).  

Trots medias ökade vurm för tillkännagivandeinstitutet är riksdagens tillkännagivanden till 

regeringen ett relativt outforskat område. Niklas Bolin och Thomas Larue1, några av de få som 

har studerat och kartlagt riksdagens tillkännagivanden, beskriver det som ”en vit fläck i 

forskningen om parlamentarism” (Bolin & Larue, 2016, p. 313). Tillkännagivandeinstitutet 

framstår som en forskningslucka som vi vet väldigt lite om. Att antalet tillkännagivande har 

                                                      
1 Jag vill rikta ett stort tack till Thomas Larue för att jag fick ta del av databasen med en förteckning över 

riksdagens utfärdade tillkännagivanden 1991/92-2015/16 samt för inspirerande samtal.  Tillgången till 

förteckningen över utfärdade tillkännagivanden har varit till stor hjälp i insamlandet av mitt material.  
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ökat och att verktyget har fått förnyad medial uppmärksamhet är inte tillräckligt för att förstå 

vilken roll tillkännagivanden spelar i politiken. Ytterligare studier av tillkännagivanden är 

därmed nödvändiga och denna uppsats syftar till att öka kunskapen om 

tillkännagivandeinstitutet.  

Den forskning som har bedrivits om tillkännagivanden är av kvantitativ karaktär. Antalet 

tillkännagivanden utan regeringspartiernas stöd har använts som ett mått på riksdagens 

parlamentariska styrka och tiden för behandling av ett tillkännagivande, som ett mått på 

instrumentets styrka. Att det tar allt längre tid för regeringen att redovisa tillkännagivanden som 

slutbehandlade anses tyda på att de har blivit mer krävande till sin karaktär (Bolin & Larue, 

2016, pp. 318-320). Forskningen har bedrivits i ljuset av parlamentarism och 

tillkännagivandeinstitutet beskrivs som ett maktinstrument genom vilket riksdagen utövar 

påtryckningar gentemot regeringen. Bolin och Larue konstaterar exempelvis i sin studie att 

oppositionspartierna under senare år har börjat tänja på gränserna genom att exempelvis 

använda negativa tillkännagivanden, det vill säga tillkännagivanden vars syfte är att stoppa 

regeringens förslag innan de har lagts fram till riksdagen (Bolin & Larue, 2016, pp. 330-332). 

Detta i kombination med att media beskriver tillkännagivanden som ett verktyg i händerna på 

oppositionen, motiverar till studier av tillkännagivanden med nya teoretiska angreppssätt. 

Inom det statsvetenskapliga forskningsfältet är tesen om en över tid avtagande opposition 

allmänt vedertagen (Kirchheimer, 1957, p. 127; Loxbo & Sjölin, 2016, pp. 1-2).  

Konfliktlinjerna mellan partier har minskat och anses inte i samma utsträckning bero på 

ideologiska olikheter utan snarare på en tävlan i regeringsduglighet. Politiker är inte bara 

konkurrenter utan snarare kollegor (Katz & Mair, 1995, pp. 21-23). Utvecklingen mot en mer 

konsensuspräglad politik har lett till nya förutsättningar för relationen mellan regeringspartier 

och oppositionspartier. Genom att studera tillkännagivandeinstitutet och i vilken utsträckning 

det kan ses som ett uttryck för opposition kan förståelsen för utvecklingen av oppositionens roll 

i parlamentarismen fördjupas. Tillkännagivandeinstitutet kan ses som en liten pusselbit i 

kunskapen om konfliktlinjerna mellan partier. 

1.2 Syfte  

Det övergripande syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för 

tillkännagivandeinstitutet som politiskt instrument. Det är först när vi vet vad som 

karaktäriserar ett tillkännagivande som vi kan förstå vilken roll tillkännagivanden spelar i 
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relationen mellan riksdag och regering. Genom en empirisk studie med en mer kvalitativ ansats 

än tidigare, där tillkännagivanden från fem olika valperioder studeras, avses detta syfte uppnås.  

Studien kan anses särskilt relevant med anledning av dagens parlamentariska situation och de 

förändringar som det politiska landskapet har genomgått.  Fler partier har kommit in i riksdagen, 

svaga minoritetsregeringar är snarare regel än undantag och Sverigedemokraterna har en 

vågmästarroll.  Under innevarande valperiod har extra val utlysts, decemberöverenskommelsen 

både uppstod och föll och antalet KU-anmälningar har nått nya rekord (Bäck & Hellström, 

2015, pp. 265-270, 275 ). Det parlamentariska läget är komplicerat och fördjupade studier i hur 

regeringspartier och oppositionspartier interagerar är därmed av relevans för att förstå vår 

samtid.   

Utöver detta ämnar studien bidra till den mer övergripande diskussionen om oppositionens vara 

eller icke vara. En aktiv och närvarande opposition är av fundamental betydelse för en 

välfungerande demokrati (Mair, 2007, pp. 7-8). De senaste decenniernas utveckling med en 

mer lågmäld opposition, partier som samverkar i större grad och en globaliserad värld där beslut 

tas på olika politiska nivåer, utmanar dessa grundläggande beskrivningar av det demokratiskt 

välfungerande politiska systemet. Att studera verktyg som kan ge uttryck för opposition är 

därmed av relevans.  

Innan det går att fastställa vilka strategier som ligger bakom tillkännagivanden eller vad som 

avgör att regeringen väljer att slutföra ett tillkännagivande framför ett annat, behöver 

förståelsen om vad ett tillkännagivande är öka. Enligt Jan Teorell och Torsten Svensson är 

”beskrivningar byggstenar i förklarande analyser” (2012, p. 23) och i linje med detta har denna 

uppsats endast beskrivande ambitioner. Studien ämnar bidra med fördjupad kunskap om 

tillkännagivandeinstitutet som sådant. Genom framtagande av en analysapparat underlättas 

även framtida studier av tillkännagivanden.  

1.3 Frågeställningar   

För att uppfylla uppsatsens syfte kommer följande frågor att fungera som utgångspunkt:  

1. Vad karaktäriserar ett tillkännagivande avseende dess innehåll och utformning?  

2. Har tillkännagivandens utformning förändrats under de fem senaste valperioderna?  

3. I vilken utsträckning kan ett tillkännagivande ses som ett uttryck för opposition? 

Genom en ingående empirisk studie av 150 tillkännagivanden ämnar studien undersöka hur ett 

tillkännagivande är utformat och vad det innehåller för att därmed kunna besvara den första 
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frågan. En analysapparat tas fram för att kunna underlätta en systematisk undersökning av 

tillkännagivanden över tid, och för att med hjälp av denna skönja eventuella trender. 

Tillkännagivandena analyseras därefter i ljuset av teorier om partier och opposition för att 

besvara frågan om i vilken utsträckning tillkännagivanden kan ses som ett uttryck för 

opposition.  

1.4 Disposition  

Inledningskapitlet följs åt av ett avsnitt kring tillkännagivandeinstitutets formella karaktärsdrag 

för att förtydliga dess politiska och konstitutionella betydelse. Därpå följer ett teoriavsnitt som 

inleds med en beskrivning av parlamentarism som följs av ett avsnitt om oppositionsteorier. Då 

tillkännagivanden är ett parlamentariskt verktyg som dock förefaller användas av oppositionen 

befinner sig denna studie i gränslandet mellan de två forskningsfälten. En förståelse för den 

bredare kontexten är därmed nödvändig. Efter teoriavsnitten följer ett avsnitt om tidigare 

forskning om tillkännagivandeinstitutet.  

I nästa steg presenteras val av metod och de avvägningar som har gjorts i samband med detta. 

Därefter följer en beskrivning av den  analysapparat som har konstruerats. Redovisningen av 

resultaten av den empiriska undersökningen är indelade i sex olika delar. Först presenteras 

tillkännagivandes generella karaktärsdrag och en analys av dessa genomförs. Därefter följer 

resultat och analys av de fem olika variabler som har studerats. Slutligen presenteras studiens 

huvudsakliga slutsatser och förslag på framtida forskning inom området.  

 

2. Vad är ett tillkännagivande? 

Tillkännagivanden utgör en relativt vanlig form av uttalande från riksdagen och kan beskrivas 

som en uppmaning, en riktlinje eller som ett kommunikationsmedel mellan riksdag och regering 

(SOU 2008:125, p. 305). Riksdagen utfärdar en skriftlig meningsyttring till regeringen som ofta 

innehåller ett krav på en åtgärd eller önskan om en utredning. Den föreslagna åtgärden måste 

falla inom ramen för gällande lagstiftning och får inte röra rättstillämpning i enskilda fall 

(Betänkande 2005/06:KU34, p. 51). Det finns inga formella krav på ett tillkännagivandes 

utformning eller att de ska föregås av en utredning eller beräkning (SOU17:78, p. 51).  

För att ett tillkännagivande ska utfärdas krävs ett majoritetsbeslut i kammaren (Larue, 2015, p. 

96). Det innebär att inte mer än hälften av de röstande får rösta emot förslaget. 

Tillkännagivanden beslutas dock ofta genom acklamation. Ärendet bereds precis som övriga 

ärenden i ett utskott där ett betänkande skrivs i vilket utskottet motiverar sitt ställningstagande. 
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Tillkännagivandet består således av ett beslut i kammaren som ofta hänvisar tillbaka till vad 

utskottet har uttryckt i sitt betänkande. För att fånga essensen i tillkännagivanden kommer 

hädanefter både beslutformuleringen och utskottets ställningstagande i frågan att benämnas 

tillkännagivande om inte något annat specificeras.  

Möjligheten för riksdagen att lämna tillkännagivanden till regeringen är inte reglerad i lag utan 

bygger endast på konstitutionell praxis. Tillkännagivanden har därför en mer politiskt bindande 

roll än rättsligt bindande. Om regeringen inte följer uppmaningen kan riksdagen använda sin 

normgivningsmakt, finansmakt eller sitt yttersta vapen; misstroendevotum, för att påverka 

regeringens förda politik (SOU 2008:125, p. 305).   

Efter att riksdagens användning av tillkännagivandeinstitutet granskats av både 

konstitutionsutskottet och grundlagsutredningen har det slagits fast att beslutsformen är giltig 

och att det att det inte finns några hinder för riksdagen att fatta denna typ av principbeslut. 

Regeringen är inte tvingad att tillgodose ett tillkännagivande men bör enligt konstitutionell 

praxis göra det. I de fall regeringen inte ämnar följa ett tillkännagivande ska riksdagen meddelas 

detta samt anledningen till att regeringen väljer att agera annorlunda (2012/13:URF3, p. 171). 

Med anledning av de lösa formerna för tillkännagivanden har tolkningen av tillkännagivanden 

varit omdiskuterad. Exempelvis har tillkännagivanden som innehåller en kritisk beskrivning av 

ett problem men inte något förslag på åtgärd konstaterats vara svåra att slutföra och därmed 

svåra att följa upp. Översynen av riksdagsordningen pekade på problematiken i otydliga 

tillkännagivanden men föreslog ingen formell åtgärd utan menade att motionsrätten råder 

(Larue, 2015, p. 97). Det har konstaterats att ett tillkännagivande bör innefatta en beskrivning 

av vad man förväntar sig att regeringen ska göra (Riksdagsstyrelsens framställning till 

riksdagen 2013/14:RS3 , p. 147). Vidare har problematiken i inkonsekventa tillkännagivanden 

uppmärksammats då det är svårt för regeringen att fullfölja tillkännagivanden med 

motsägelsefulla budskap som utfärdats nära inpå varandra (2012/13:URF3, pp. 171-172). 

Regeringen lämnar årligen en skriftlig redogörelse, skrivelse 75, över hur man har hanterat 

inkomna tillkännagivandena. Att avgöra om ett tillkännagivande är slutbehandlat eller är inte 

är dock en uppgift för både utskott och regering (Larue, 2015, p. 103). Konstitutionsutskottet 

har sedan 2010 förstärkt granskningen av regeringens uppföljning av tillkännagivanden genom 

att just granska skrivelse 75 (2012/13:URF3, p. 165). Konstitutionsutskottet har i samband med 

dessa granskningar betonat vikten av att regeringen skyndsamt följer upp tillkännagivanden. 
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Som en riktlinje bör ett tillkännagivande slutföras inom två till tre år efter att det har utfärdats 

(Larue, 2015, p. 102).  

Tillkännagivandeinstitutet är ett instrument som återkommer i andra politiska system, till 

exempel har norska Stortinget motsvarande instrument kallat anmodningsvedtak. Även det 

brittiska systemet har liknande instrument av icke-konstitutionellt bindande karaktär (Bolin & 

Larue, 2016, p. 313; Betänkande 2005/06:KU34, p. 65). De politiska systemens olika 

karaktärsdrag påverkar dock instrumentets funktionalitet och dessa kan således inte ses som 

fullständigt jämförbara. 

 

3. Teori  

Studier av tillkännagivandeinstitutet befinner sig i gränslandet mellan parlamentsforskning och 

partiforskning. Tidigare studier av instrumentet har fokuserat på tillkännagivanden som ett 

parlamentariskt maktinstrument. Då denna studie syftar till att öka kunskapen och förståelsen 

för instrumentet genom att se på verktyget ur nya perspektiv inleds teoriavsnittet med en kort 

översikt av parlamentarism som följs av en mer ingående beskrivning av teoribildningar om 

partier och opposition. 

3.1 Parlamentarism  

I en parlamentarisk demokrati är parlamentarikerna det yttersta uttrycket för folkviljan. 

Systemet bygger på en delegeringskedja där den politiska makten delegeras från medborgare 

till folkvalda politiker. Parlamentet utser den exekutiva makten, som i sin tur verkställer beslut 

genom att delegera vidare till tjänstemän, myndigheter och förvaltning vilka har som uppgift 

att implementera besluten (Strøm & Bergman, 2011, pp. 4-5). För att en demokrati ska behålla 

sin legitimitet och effektivitet är det av stor vikt att det finns möjligheter att granska de olika 

instanserna samt att det går att utkräva ansvar (Bolin & Larue, 2016, p. 310). De politiska 

partierna spelar en nyckelroll i delegeringskedjan, inte bara för att det är genom röster på dem 

som medborgare kanaliserar sina åsikter, utan även eftersom det är de politiska partierna som 

utgör oppositionen som granskar den parlamentariska majoritet som får regeringsmakten 

(Strøm & Bergman, 2011, p. 11). 

Parlamentets huvudsakliga uppgift består i att vara den lagstiftande församlingen. Utöver det 

har det svenska parlamentet till uppgift att besluta om statsbudget och att kontrollera den 

exekutiva makten (Strøm & Bergman, 2011, pp. 15-16). Parlamentets ställning beror till stor 
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del på hur konstitutionen är formulerad. Utöver det spelar regeringens sammansättning en 

betydande roll då en majoritetsregering generellt sett ger parlamentet mindre inflytande medan 

en minoritetsregering ger parlamentet större handlingsutrymme (Bolin & Larue, 2016, p. 308).  

Det går att urskilja två typer av minoritetsregeringar; renodlade minoritetsregeringar som 

saknar ett majoritetsstöd från kammaren och därmed måste kompromissa och förhandla med 

övriga partier för att uppnå en majoritet och minoritetsregeringar som genom stödpartier har en 

majoritet i parlamentet och därmed i praktiken fungerar som en majoritetsregering (Andeweg, 

2013, p. 108).  Detta innebär att det inte alltid går att avgöra hur starkt ett parlament är genom 

att endast se på mandatfördelningen. Informella kompromisser och överenskommelser mellan 

partier inom parlamentet kan ha betydande inverkan på en regerings styrka.  

Parlamentet framställs i den statsvetenskapliga litteraturen ofta som en institution med 

förhållandevis lite makt. Den parlamentariska oppositionen har därmed inte ägnas särskilt 

mycket uppmärksamhet utan framstår som ett relativt outforskat forskningsområde (Norton, 

2008, p. 244). Under de senaste decennierna har forskningsfältet präglats av en allmänt utbredd 

idé om att parlament har fått minskat inflytande över den förda politiken. Fenomenet har 

beskrivits som en deparlamentarisering där makt förskjuts från parlamentet till regeringen. 

Utvecklingen har även beskrivits som presidentialisering av det politiska systemet där 

regeringen, och regeringschefen, får en allt mer autonom roll vilket försvagar parlamentets 

möjligheter att granska regeringen (Bäck, et al., 2009, pp. 228-229) 

Det finns även de som argumenterar i motsatt riktning och hävdar att EU-medlemskapet har lett 

till en ökad betydelse för nationella parlament. Peter Mair menar att den kritik som riktats mot 

avsaknad av transparens har lett till en misstro mot unionen. Denna misstro tar sig uttryck i en 

starkare granskning av EU-systemet som sker genom de nationella parlamenteten, vilket 

därmed indirekt ger parlamentet en starkare roll (2007, pp. 1-3).  

Det råder delade meningar om huruvida det är parlamentet och därmed riksdagen som får ökat 

inflytande i händelse av en svag regering eller om det snarare är oppositionen. Inom 

parlamentsforskning pratar man om motsättningen mellan parlament och regering medan 

diskussionen inom partiforskning snarare handlar om regeringspartier och oppositionspartier. 

Parlamentet ses då som det institutionella ramverk inom vilket opposition bedrivs.  
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3.2 Opposition – begrepp och betydelse  

För en fungerande demokrati krävs en fungerande opposition. Tankesättet kan anses vara 

allmänt vedertaget i statsvetenskaplig forskning. Medborgarna behöver ställas inför en faktisk 

möjlighet att välja mellan två regeringsalternativ som skiljer sig åt och som konkurrerar med 

varandra om folkets förtroende. Tävlan är kärnan i begreppet och har sin grund i Schumpeters 

definition av demokrati (Andeweg, 2013, p. 101). Att det förekommer minst ett annat parti än 

det som innehar regeringsmakten är därmed nödvändigt (Loxbo & Sjölin, 2016, p. 4).  

Kortfattat kan opposition beskrivas som de som inte är i regeringsställning (Norton, 2008, p. 

238). En vanlig utgångspunkt i forskning om opposition är Robert Dahls definition av 

begreppet: 

Suppose that A determines the conduct of some aspect of the government of a particular political 

system during some interval […] Suppose that during this interval B cannot determine the conduct 

of the government; and that B is opposed to the conduct of government by A. Then B is what we 

mean by “an opposition” (Dahl, 1966, p. xvi). 

Oppositionen motsätter sig således regeringen eller dess handlande. Dahl skiljer på en aktiv 

opposition, när B agerar på ett sätt för att förändra hur A styr regeringen, och en passiv 

opposition, som innebär att B är medveten om att en motsättning finns men inte agerar för att 

förändra A:s beteende eller agerande (1966, p. xvii).  

Vanligtvis brukar man skilja på oppositionen och opposition, där det första definieras som det 

största, huvudsakliga partiet som inte sitter i regering medan det senare innefattar alla de partier 

som inte är i regeringsställning. Det är oftast endast de partier som vunnit mandat i parlamentet 

som ingår i definitionen, men det är möjligt att bredda begreppet och inkludera ytterligare 

partier. Opposition kan även finnas inom partiet eller bland andra aktörer som verkar för att 

stoppa eller hindra regeringen från att ta ett beslut (Norton, 2008, pp. 237-238). Media och 

domstolar har lyfts fram som exempel på kontrollinstanser som i stor utsträckning uppfyller 

oppositionens funktion (Andeweg, 2013, pp. 100-101). I denna studie kommer opposition att 

definieras som alla de partier som innehar mandat i riksdagen och som inte sitter i regeringen, 

vilket även kan betecknas parlamentarisk opposition.  

3.3 Oppositionens roll och uppgifter  

Traditionellt sett brukar oppositionens huvudsakliga uppgift inom en fungerande demokrati 

beskrivas som att kontrollera regeringen och att erbjuda alternativ till den förda politiken 

(Andeweg, 2013, pp. 100-102). Genom att kritisera och granska regeringen underlättar 
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oppositionen för allmänheten att få information om regeringens arbete (Norton, 2008, p. 244).  

Medborgarna får bättre insyn i politiken vilket ökar möjligheterna till ansvarsutkrävande och 

leder till att den demokratiska delegeringskedjan stärks (Andeweg, 2013, pp. 100-102).  

Att oppositionen ska utgöra ett trovärdigt alternativ till den förda politiken innebär att ett 

oppositionsparti som i princip instämmer i allt vad regeringen gör och aldrig kritiserar 

regeringen inte kan betecknas som opposition. Oppositionen behöver dessutom vara ett 

trovärdigt alternativ så till vida att den har kapacitet att ta över regeringsmakten och att den 

föreslagna politiken skiljer sig från regeringens. Med andra ord måste det gå att separera 

oppositionens policyförslag från regeringens (Andeweg, 2013, pp. 100-102). 

Ruby B. Andeweg menar att den mest eftertraktade typen av opposition är en sammanhållen 

och ansvarstagande opposition som både kontrollerar regeringen och utgör ett trovärdigt 

alternativ till regeringen, men att detta inte är tillräckligt. Målet att granska regeringen samt att 

erbjuda ett alternativ blir överdimensionerat och det faktiska målet inom politiken, att påverka 

policy, får allt för lite uppmärksamhet (2013, p. 102). Uppgiften att påverka den faktiska 

policyprocessen och fungera som en politisk röst kan dock vara svår att kombinera med att 

fungera som kontrollfunktion; ju mer ett parti påverkar den förda politiken desto svårare blir 

det att samtidigt kritiskt granska densamma (Mair, 2007, p. 17).  

Ett annat sätt att se på oppositionens roll är att den utmanar regeringen. Detta kan  göras genom 

att sätta press på regeringen under debatter eller frågestunder som är öppna för allmänheten 

Opposition kan även fungera som stoppkloss, eller en vetohållare då oppositionen är tillräckligt 

samlad och regeringen är svag (Norton, 2008, pp. 244-246).  

Bäck och Hellström lyfter fram fyra olika mål som de menar är centrala för partier: att erhålla 

och behålla regeringsmakten, att kunna påverka politikens i en viss riktning, att få fler röster i 

nästa val och att behålla den interna sammanhållningen inom partiet (2015, p. 271). 

Oppositionspartiers fokus kan därmed skilja sig åt beroende på vilket mål man strävar efter. På 

den elektorala arenan är ambitionen att erhålla regeringsmakten och få fler röster i nästa val. 

Fokus är därmed att tävla och konkurrera med regeringspartierna för att kunna utgöra ett 

trovärdigt alternativ. Inom den parlamentariska arenan kan målet att påverka politiken i en viss 

riktning antas vara överordnat då oppositionspartier söker påverka policyprocesser genom 

samarbeten med andra partier (Dahl citerad i Andeweg, 2013, p. 102). 
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I denna uppsats är det huvudsakligen hur opposition bedrivs på den parlamentariska arenan som 

är intressant, eftersom tillkännagivandeinstitutet är ett parlamentariskt verktyg. Hädanefter 

kommer endast opposition som bedrivs på denna arena att diskuteras.   

3.4 Tesen om den avtagande oppositionen 

Oppositionens vara eller icke vara har länge varit en omdebatterad fråga inom det 

statsvetenskapliga forskningsfältet. Tesen om att oppositionen över tid avtar grundar sig i Otto 

Kirchheimers oppositionsmodeller som presenterades år 1957. Modellerna har därefter 

utvecklats av bland annat Dahl (1966) och King (1976) och spelar en fortsatt viktig roll inom 

forskning om partier och opposition.  

Tesen om den avtagande oppositionen handlar om en utveckling från vad som kan betecknas 

som klassisk opposition till konsensuspräglad politik. Den politiska skiljelinjen mellan regering 

och opposition minskar och handlar inte i lika hög grad om ideologiska skillnader utan snarare 

om vem som är bäst lämpad att regera landet (Loxbo & Sjölin, 2016, pp. 1-2). Enligt 

Kirchheimers första modell, kallad klassisk opposition, motsätter sig partierna som inte är i 

regering den politik som regeringen för och presenterar alternativa förslag till politiken.  

Oppositionen står inte bakom den förda politiken utan förespråkar en annan politisk riktning 

och andra reformer. I Kirchheimers andra modell, opposition of principle, motsätter sig 

oppositionen inte bara själva regeringen och den politik som regeringen för utan hela det 

politiska systemet. Oppositionens mål är således att förändra den politiska strukturen och 

ramverket (Kirchheimer, 1957, p. 127). Elimination of opposition handlar snarare om en 

övergång till överenskommelser mellan partier, koalitioner och kompromisser. Oppositionen 

mister därmed delar av sin kontrollfunktion då man snarare försöker påverka politiken genom 

överenskommelser mellan regering och opposition (Kirchheimer, 1957, pp. 136-141).  

Tesen om den avtagande oppositionen går även i linje med teorin om kartellpartier. Katz och 

Mair menar att de förändringar som skett i samhället med minskade klyftor mellan 

samhällsklasser och mindre ideologiska skillnader leder till en förändrad relation mellan 

medborgare och partier. Staten och partiet växer samman och partier agerar för att säkra sin 

kollektiva överlevnad  (1995, pp. 5-8, 23; 2009, pp. 753-754). Politik har förändrats till en egen 

profession och partierna är snarare en samling professionella politiker än representanter för 

medborgarna. Tävlan och konkurrens sinsemellan partier handlar inte längre om att partiet ska 

överleva utan om huruvida de får sitta i regering eller inte. Partierna blir allt mer likformiga 

både gällande partiprogram och i form av valkampanjer vilket innebär att valresultatet i allt 
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lägre grad bestämmer den politiska riktningen (Katz & Mair, 1995, pp. 21-22; Katz & Mair, 

2009, p. 755).  

Att gränserna mellan partier, och därmed mellan regering och opposition, suddas ut gör 

ansvarsutkrävandet allt svårare. Hur ska medborgarna veta vilket parti de ska straffa ifall 

politiska beslut tas gemensamt? Valmöjligheterna osynliggörs och därmed fullgörs inte en av 

oppositions viktigaste uppgifter; att utgöra ett alternativ till regeringen. Kartellpartier minskar 

således tävlan utifrån ideologiska skillnader, konkurrensen handlar snarare om vem som antas 

kunna styra landet bäst (Katz & Mair, 1995, pp. 21-23).  

Andeweg menar att det är skillnad på oppositionens roll på den elektorala arenan och den 

parlamentariska  arenan. Då oppositionen fortfarande har en avgörande roll på den elektorala 

arenan är närvaron av opposition mindre betydelsefull på den parlamentariska arenan då 

samverkan mellan opposition och regering sker i allt högre grad och politiken därmed baseras 

på överenskommelser och kompromisser (Andeweg, 2013, pp. 110-11). 

3.5 ”Opposition mode” och ”cross-party mode” 

Teorierna bakom tesen om en avtagande oppositionen och framkomsten av kartellpartier har 

vidare lett till en förenklad klassificering av oppositionsmodeller vilken har använts av flera 

forskare inom forskningsfältet (se exempelvis Loxbo & Sjölin, 2016 Andeweg, 2013). I 

modellen utkristalliserar sig i två ytterpunkter på en skala; opposition mode och cross-party 

mode.  

Opposition mode är vad som vanligtvis brukas klassas som opposition och definieras av tävlan 

och konkurrens. Modellen förknippas med två-partisystem och Westminister-modellen. Det 

överordnande målet är att vinna regeringsmakten och den centrala uppgiften är därför att 

presentera ett trovärdigt alternativ till regeringen (Loxbo & Sjölin, 2016, pp. 4-7) I opposition 

mode är konflikten mellan oppositionspartier och regeringspartier central. Partierna tävlar med 

varandra och använder parlamentariker för att föra kampen. Opposition mode är den modell 

som det huvudsakligen hänvisas till när man pratar om opposition generellt och kan även 

betecknas som klassisk opposition (Norton, 2008, pp. 238-239).  

Målet är att få fler röster och erhålla regeringsmakt och stämningen mellan regeringspartier och 

opposition är hotfull och krigslik. Partierna utmanar varandra med målet att vinna röster i nästa 

val och regeringen varken förväntar sig eller får stöd av oppositionen (King, 1976, pp. 15-19). 

Uppgiften för oppositionen blir då att presentera sig som ett alternativ till regeringen och att 

granska och utmana regeringspartierna snarare än att påverka den förda politiken. 
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Cross-party mode präglas istället av en vilja att förhandla och att söka kompromisser. 

Oppositionspartierna har i detta fall en institutionaliserad roll i parlamentet och intresserar sig 

främst för att påverka den förda politiken snarare än sätta sig emot det politiska systemet. 

Oppositionen fungerar då som en aktör som förhandlar med regeringen med ambition att 

påverka policyprocessen och den förda politiken (Norton, 2008, p. 247). I cross-party mode 

samarbetar ledamöterna över partigränserna i frågor där man har gemensamma intressen 

(Andeweg, 2013, p. 105). Cross-party mode uppkommer ofta i flerpartisystem och 

förhandlingarna förekommer då både i och utanför den parlamentariska arenan  (Loxbo & 

Sjölin, 2016, p. 7). Det mest effektiva sättet att bedriva opposition i ett cross-party-mode är att 

delta i utformandet av policy och politikförslag (Norton, 2008, p. 236). Skiljelinjen mellan 

opposition och regering handlar snarare om vem som sitter på makten än om vilken politik som 

förs. 

Cross-party mode uppstår ofta gällande frågor som är präglade av konsensus och där de 

ideologiska skillnaderna inte är så stora. Skillnaden mellan partierna består inte i olika 

ideologiska ståndpunkter utan partierna försöker istället attrahera väljarna genom sin 

administrativa kompetens (Andeweg, 2013, p. 105). Att vara det bästa regeringsalternativet 

innebär inte att man är för den bästa politiken utan att man är den mest kompetenta regeringen.   

3.6 Opposition i Sverige  

Sverige brukar ofta utmålas som ett exempel på ett politiskt system präglat av 

blocköverskridande överenskommelser, konsensus och en bred enighet i politiken. 

Förutsättningarna för cross-party mode är således mycket bra. Loxbo och Sjölin har studerat 

förekomsten av opposition i riksdagens utskott mellan 1970-2014. Deras resultat pekar dock i 

motsatt riktning då viljan att samarbeta mellan regering och opposition verkar ha minskat över 

tid.  Resultaten pekar på att de svenska oppositionspartierna har blivit mer benägna att granska 

regeringen. Motsättningarna mellan regering och opposition verkar enligt studien växa då 

oppositionen dels lägger fram fler motförslag samt i högre grad avvisar regeringens förslag. 

Dessa resultat tyder på att tesen om den avtagande oppositionen inte verkar stämma på den 

parlamentariska arenan i Sverige (2016, pp. 12, 15, 20-22). 

Studie fokuserade på utskottsbeslut i den svenska riksdagen från 1971 till 2014. Resultaten av 

studien visar att regeringens önskan att samarbeta med oppositionen har minskat över tid, och 

att konfliktlinjerna snarare har skärpts än försvagats (Loxbo & Sjölin, 2016, p. 12). Studien har 

tagit sin utgångspunkt i vad de menar är brist på empiriska bevis för tesen om oppositionens 



16 

 

avtagande och syftar till att studera huruvida oppositionspartierna faktiskt motsätter sig den 

förda politiken och om det har skett några förändringar i detta. 

Sammanfattningsvis har Sverige å ena sidan utmålats som urtypen av en konsensuspräglad 

demokrati vilket tyder på att tesen om den avtagande oppositionen bör stämma. Å andra sidan 

har den senaste studien av opposition i riksdagens utskott pekat i motsatt riktning. De teoretiska 

förväntningarna med denna studie är därmed tvetydliga. Med utgångspunkt i tesen om den 

avtagande oppositionen och utvecklingen mot kartellpartier bör dock studien vittna om 

minskade konfliktlinjer mellan partierna.. Tillkännagivanden kan antas användas för att 

påverka politiken, men bör inte kritisera eller utmana regeringens politik. Om resultatet avviker 

från detta kan det ses som ett komplement till Loxbo och Sjölins studie som talar i motsatt 

riktning och menar att konfliktlinjer mellan partier har skärpts i Sverige.  

 

4. Tidigare forskning om tillkännagivandeinstitutet 

4.1 Utfärdade tillkännagivanden 1991/92-2015/16 

Den forskning som har bedrivits om tillkännagivanden som politiskt instrument är relativt 

begränsad. Bolin och Larue står för den mest omfattande studien. De har kartlagt samtliga 

beslutade tillkännagivanden från riksdagen till regeringen från riksmöte 1991/92 till riksmöte 

2015/16. Studiens utgångspunkt var att undersöka tillkännagivanden som ett mått på 

parlamentets styrka (2016).  

Genom en statistik undersökning studerades antalet tillkännagivanden per riksmöte samt hur 

lång tid det tog för ett tillkännagivande att anses som slutbehandlat. Därtill studerades det 

parlamentariska stödet för tillkännagivanden utifrån kammarens voteringsprotokoll. I tabell 1 

redovisas det totala antalet tillkännagivanden, antal eniga tillkännagivanden och antal 

motgångstillkännagivande under de studerade riksmötena. Eniga tillkännagivanden definieras 

som tillkännagivanden som antagits utan reservationer, motionsyttranden eller faktiska 

motröster (Bolin & Larue, 2016, p. 320). Motgångstillkännagivanden, är tillkännagivanden som 

antagits utan regeringspartiernas stöd, det vill säga då ett regeringsparti eller ett av regeringens 

koalitionspartier har röstat emot det (Bolin & Larue, 2016, pp. 320-321). 

Resultatet pekar på en generell minskning av antal tillkännagivande per valperiod över tid. Den 

innevarande valperioden bryter detta mönster då antalet utfärdade tillkännagivanden markant 

har ökat från 56 stycken under riksmöte 2013/14 till 125 riksmöte 2014/15. En möjlig förklaring 
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till den plötsliga ökningen är den vågmästarroll som Sverigedemokraterna innehar (Bolin & 

Larue, 2016, pp. 318-321). 

 

Enligt studien framstår inte antalet utfärdade tillkännagivanden fullständigt hänförligt till 

regeringens styrka utifrån mandatfördelning i kammaren. Under Perssons första 

minoritetsregering utfärdades exempelvis fler tillkännagivanden än under Perssons andra 

                                                      
2 Att antalet tillkännagivande utan regeringspartiernas stöd och antalet eniga tillkännagivanden inte summeras till 

att bli den redovisade totalsumman beror på att det finns ytterligare en typ av tillkännagivanden: 

tillkännagivanden som alla regeringspartierna står bakom men som något av oppositionspartierna ej står bakom 

eller tillkännagivande som endast några partier står bakom. Tillsammans utgör de totalsumman.  

Tabell 1: Antal tillkännagivanden,  antal motgångstillkännagivande och antal eniga 

tillkännagivanden under riksmöte 1991/92-2015/16 

 TOTALT ANTAL 

TILLKÄNNAGIVANDEN 

MOTGÅNGS-

TILLKÄNNAGIVANDE 

ENIGA 

TILLKÄNNAGIVANDE 

1991/92 172 9 105 

1992/93 189 16 125 

1993/94 185 29 113 

1994/95 136 1 75 

1995/96 72 1 44 

1996/97 101 1 56 

1997/98 106 1 80 

1998/99 77 8 43 

1999/00 87 10 55 

2000/01 89 9 56 

2001/02 119 15 83 

2002/03 53 8 34 

2003/04 64 14 29 

2004/05 54 20 24 

2005/06 96 38 40 

2006/07 10 0 6 

2007/08 11 1 7 

2008/09 8 0 8 

2009/10 13 1 9 

2010/11 60 24 30 

2011/12 52 24 25 

2012/13 43 26 16 

2013/14 56 39 14 

2014/15 125 54 52 

2015/16 103 48 45 

Totalsumma2 2081 397 1174 

* Sammanställd data från  Bolin och Larues studie (2016). Uppdaterad efter revideringar som presenterats av 
Larue (2016). 



18 

 

valperiod, som utifrån mandat i riksdagen klassas som svagare. Antalet tillkännagivanden 

påverkas dock av mandatfördelningen, vilket det betydligt lägre antalet tillkännagivanden under 

majoritetsregeringen Reinfeldt I visar. Antalet tillkännagivande som mått på en regerings 

parlamentariska styrka är därmed ett allt för trubbigt mått (Bolin & Larue, 2016, pp. 318, 320). 

Antalet utfärdade tillkännagivanden kan även påverkas av i vilken grad partierna samråder med 

varandra inför att beslut läggs fram. Om regeringspartierna förhandlar med andra partier om 

förändringar i förslag innan de behandlas i utskott kan tillkännagivanden undvikas. 

Konstitutionsutskottet pekar även på att riksdagsledamöternas attityder kan påverka deras 

benägenhet att lägga fram tillkännagivanden (Betänkande 2005/06:KU34 , p. 49).  

Istället kan antalet tillkännagivanden utan regeringspartiernas stöd ses som ett bättre mått, 

eftersom detta utgörs av uppmaningar som utfärdats till regeringen utan att regeringen står 

bakom dessa. I det fall riksdagen utfärdar ett högr antal uppmaningar till regeringen sätts 

därmed mer press på regeringen och regeringen kan därmed ses som svagare än (Bolin & Larue, 

2016, pp. 318, 320).  

Bolin och Larue menar även att tillkännagivandeinstitutet betecknas som ett av riksdagens 

kontrollinstrument. En av riksdagens grundläggande uppgifter är just att kontrollera regeringen 

och för detta har riksdagen ett flertal kontrollinstrument så som interpellationer eller 

konstitutionsutskottets granskningar av statsråd (2016, pp. 316, 332).  

4.2 Motgångstillkännagivanden och  eniga tillkännagivanden 

Bolin och Laures hypotes var att ett stigande antal tillkännagivanden utan regeringspartiernas 

stöd skulle tyda på reparlamentarisering och studiens resultat bekräftade tesen. Denna typ av  

tillkännagivande uppfattas som bakslag för regeringen och en vinst för riksdagen. Medan det 

knappt fanns några tillkännagivanden som antagits utan regeringspartiernas stöd i början på 90-

talet, utgjorde denna typ mer än hälften under Reinfeldts första mandatperiod. Under Löfvens 

regering har 102 tillkännagivanden utan regeringspartiernas stöd utfärdats (2016, pp. 315, 320-

322, 333). 

Vid en analys av motgångstillkännagivanden är möjliga voteringsstrategier för att undvika 

dessa viktiga att ta i beaktan. Enligt studien verkar ett antal tillkännagivanden ha utfärdats där 

regeringen har ställt sig bakom tillkännagivandet för att det inte ska uppfattas som ett bakslag.  

Genom att vid behandlingen av ett tillkännagivande förhandla bort skarpa formuleringar, har 

regeringspartierna därefter valt att tolerera tillkännagivandet vid votering i kammaren. 

Partiernas voteringsstrategier kan även påverkas av hur splittrat ett parti är i en viss fråga då 
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man vill framstå som enat. En del partier kan även vara mer benägna än andra att begära 

votering (Bolin & Larue, 2016, pp. 322-324). 

Enighet har dock beskrivits som ett starkt karaktärsdrag hos tillkännagivandeinstitutet. 

Resultatet visar att ett stort antal tillkännagivanden är fortsatt eniga, men att antalet eniga 

tillkännagivanden har minskat över tid (Bolin & Larue, 2016, pp. 315-316, 320).  

Bolin och Larue studerade även tiden för att ett tillkännagivande ses som slutbehandlat och 

konstaterade att denna hade ökat. Antalet svåra tillkännagivanden, vilket de definierade som 

tillkännagivanden som tagit mer än tre år att slutbehandla, har ökat (2016, pp. 317-318). Detta 

är även den tidsgräns som konstitutionsutskottet anfört som lämplig för handläggningstid av ett 

tillkännagivande. Konstitutionsutskottet har granskat riksdagens tillkännagivanden under tre 

olika tidsperioder, 1975-1979/80, 1988/89-1992/93 och 2000/01-2004/05. Genomgången 

visade att antalet tillkännagivanden har minskat över tid men att tiden för att handlägga ett 

ärende snarare har ökat än minskat (Betänkande 2005/06:KU34 , p. 17) Detta skulle kunna 

innebära att tillkännagivanden har blivit allt mer krävande till sin karaktär.  

4.3 Negativa tillkännagivanden 

Negativa tillkännagivanden är en begäran om att regeringen ska avstå från att vidta en särskild 

åtgärd. Uppmaningen är inte bara ett politiskt ställningstagande som går emot regeringens 

politik utan innebär även en konkret begäran till regeringen om att inte utföra något (Larue, 

2016, pp. 289-290).  

Larue menar att negativa tillkännagivanden inte är en ny företeelse men att de negativa 

tillkännagivandena har ändrats till sin karaktär, exempelvis har tillkännagivanden som utfärdats 

efter valet 2014 varit mer proaktiva (2016, p. 319). De negativa tillkännagivandena har varit 

omdiskuterade eftersom de kan anses stå i motsats till regeringens initiativrätt. 

Konstitutionsutskottet har konstaterat att regeringen har som uppgift att  hantera de 

tillkännagivanden som görs men att man inte kan bortse från att regeringen har förslagsrätt till 

riksdagen. Regeringen har uttalat ett visst missnöje med negativa tillkännagivande och hänvisat 

till att riksdagen försöker  begränsa regeringens möjligheter att  styra riket.  Vidare har 

regeringen påmint om bestämmelserna regeringsformen 4 kap. 4 § om att regeringen har rätt 

att lägga fram förslag till riksdagen för prövning (SFS 1974:152). Regeringen menade även att 

det bör vara regeringen som ska avgöra om en fråga ska utredas eller inte, då det kan finnas 

skäl att utreda en fråga även om regeringen inte har stöd för själva förslaget i riksdagen (Larue, 

2016, pp. 308-310).  
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Att antalet motgångstillkännagivanden ökar samtidigt som antalet eniga tillkännagivanden 

minskar över tid tyder på att tillkännagivanden i större utsträckning ger uttryck för en skärpt 

konfliktlinje. Detta i kombination med förekomsten av negativa tillkännagivanden samt 

beskrivningarna av riksdagens tillkännagivanden i den offentliga debatten gör det således 

motiverat att studera frågan i ljuset av teorier om opposition. 

 

5. Metod  

5.1 Forskningsdesign och metodval  

Då tidigare forskning inom området har syftat till att kartlägga tillkännagivanden genom 

kvantitativa mått behövs en mer djupgående analys av tillkännagivandes utformning och 

innehåll. En bättre förståelse för tillkännagivandeinstitutet är nödvändigt för att i ett senare 

skede kunna studera strategierna bakom tillkännagivanden samt regeringens behandling av 

tillkännagivande. Först därefter kan tillkännagivandeinstitutet som en del av relationen mellan 

parlament och regering och som ett eventuellt uttryck för opposition förstås till fullo.  

Då denna uppsats dels syftar till fördjupad kunskap om själva tillkännagivandeinstitutet och 

dels ämnar undersöka om det går att skönja någon förändring i hur det har används över tid 

krävs ett kombinerat metodval. Tillkännagivandet kommer att analyseras ur en mer kvalitativ 

infallsvinkel än tidigare där texten analyseras för att få en förståelse för vad tillkännagivande 

innehåller och hur de är utformade. Studien kommer att göras på ett extensivt material för att 

kunna få en överblick över tid.  

Denna studie avser således komplettera tidigare forskning om tillkännagivanden, bland annat 

genom att inkludera både beslutsformulering och motivering i analysenheten. Anledningen till 

att även utskottets ställningstagande inkluderas i begreppet tillkännagivande är att 

beslutformuleringen i många fall hänvisar till vad som anförts av utskottet. Rapporter, motioner 

och övriga bakomliggande dokument har dock inte studerats eller tagits i beaktan. Även om ett 

inkluderande av dessa hade gett en mer heltäckande bild av tillkännagivandets innebörd, har 

jag av praktiska skäl, så som omfånget på denna studie, valt att inte studera dessa. Detta kan 

påverka min studie såtillvida att aspekter av en fråga som kan förklara formuleringar i 

tillkännagivandet förbises. Då syftet med denna studie är få en förståelse för hur 

tillkännagivandena är uppbyggda i stort anser jag dock att en mer extensiv studie är att föredra. 
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Jag har även valt att låta hela tillkännagivandet vara en enskild analysenhet. Syftet med det är 

att det ska bli mer överskådligt att urskilja eventuella trender i hur tillkännagivandena tar sig 

uttryck. Detta innebär dock att det inte är möjligt att fånga alla aspekter av ett tillkännagivande. 

Om tillkännagivandet skulle delas upp i mindre analysenheter skulle eventuellt andra resultat 

observeras. Exempelvis skulle ett tillkännagivande som innehåller flera starkt kritiska 

uttalanden resultera i fler observationer av kritik, än ett tillkännagivande med endast ett starkt 

kritiskt uttalande. Med den nuvarande metoden väger dessa lika tungt och båda klassificeras 

som starkt kritiska. 

För att en studie över tid ska vara givande behöver kategorier definieras utifrån vilka det kan 

vara både teoretiskt relevant och empiriskt möjligt att studera tillkännagivandena. För att hitta 

dessa kategorier tog jag utgångspunkt i teorier om opposition och identifierade möjliga 

variabler som skulle kunna vara av intresse att studera över tid. Därefter genomfördes en 

pilotstudie för att få insyn i vad som faktiskt gick att utläsa ur det empiriska materialet. Utifrån 

detta skapades sedan en analysapparat vilken beskrivs närmare under avsnitt 5.4.  

Genom den databas som Bolin och Larue sammanställt fick jag tillgång till grundläggande 

uppgifter om alla utfärdade tillkännagivandena från riksmöte 1991/92 till riksmöte 2015/16, så 

som beteckning, riksmöte, utskott, huruvida det var ett enigt tillkännagivande, 

blocköverskridande eller utan regeringspartiernas stöd. I ett första skede studerades därefter 

endast beslutsformuleringarna för att avgöra huruvida tillkännagivandet var ett direkt 

tillkännagivande eller inte. I nästa steg analyserades hela tillkännagivandet med hjälp av 

analysapparaten. Eftersom hela tillkännagivandet är en analysenhet som endast kan anta ett 

värde per kategori är det således det karaktärsdrag som är övervägande i tillkännagivandet som 

avgör hur det ska klassificeras. Tillkännagivandena lästes flera gånger om för få en god 

förståelse för deras innebörd.  

Genom att bryta ut fraser som ansågs vara av relevans i förhållande till det teoretiska ramverket 

och min analysapparat kunde analysenheterna därefter kategoriseras. En systematisk analys av 

tillkännagivandena kan förhoppningsvis bidra till en ökad förståelse för hur instrumentet 

används och underlätta jämförande analyser både bakåt och framåt i tiden. Genom mitt 

analysverktyg kommer fyra aspekter av tillkännagivandet att studeras; förekomst av kritik, 

styrka, precision och relation till regeringens politik. Utifrån resultatet kommer därefter 

beskrivande statistik att tas fram för att undersöka om det går att skönja några trender över tid.  
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En viktig aspekt av kodningen är att fånga essensen i tillkännagivandet och att avgörandet för 

vilken kategori ett tillkännagivande ska bli tilldelat sker systematiskt. Då den tidigare 

forskningen inom området var knapp användes därför en växelvis process för att utforma en 

analysapparat utifrån det teoretiska ramverket och utifrån det empiriska materialet. Valet av 

metod innebär dock ett reliabilitetsproblem då den kvalitativa analysen alltid innefattar en 

subjektiv bedömning och därmed ett mått av godtycklighet. Genom en analysapparat med 

operationaliseringar av de olika variabelvärden som en analysenhet kan anta avser jag minimera 

dessa problem. 

I mitt val av forskningsdesign har två faktorer varit vägledande. Dels har den begränsade 

tidigare forskningen om ämnet påverkat mina möjligheter att studera frågan på så vis att det 

inte tydligt har framgått vad ett tillkännagivande vanligtvis innehåller. Den andra faktorn som 

har påverkat mitt val är tillgången till datamaterial för att kunna studera frågan.  

5.2 Material 

De analysenheter som utgör materialet i denna studie är tillkännagivanden där både 

beslutsformulering och utskottets ställningstagande är inkluderat. På riksdagens webbplats och 

genom riksdagens öppna data ligger innehållet i riksdagens databaser tillgängligt för 

allmänheten. På dessa sidor kan man snabbt hitta och ladda ner dokument så som 

kammarprotokoll, motioner och betänkanden. Då tillkännagivande i sig inte är en egen 

dokumentform finns det dock ingen möjlighet att genom webbplatserna få fram en fullständig 

lista över utfärdade tillkännagivanden. Det går inte heller att filtrera och hitta tillkännagivanden 

från en viss tidsperiod. Tillgången till dessa webbplatser är därmed inte tillräcklig för att hitta 

det material som studeras i denna uppsats.   

Genom databasen över tillkännagivanden har jag däremot kunnat få en sammanställning av de 

tillkännagivanden som har gjorts från 1991/92 till 2015/16. Genom att använda de identifierade 

nyckelorden som sökord har snabbprotokollet från kammarsammanträdet där beslutet togs 

lokaliserats och likväl betänkandet i vilket tillkännagivandet föreslås.  

I ett första steg studerades kammarprotokollet för att kontrollera huruvida det beslutade 

tillkännagivandet är det som föreslås i betänkandet eller om det skiljer sig åt och härstammar 

från en reservation. När beslutformuleringen identifierats har beslutet kodats till antingen 

1=direkt eller till 0=inte direkt. 

Därefter studeras det stycke i betänkandet där utskottets motivering till tillkännagivande 

presenteras antingen i form av den huvudsakliga reservationen eller i en reservation. Det 
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material som ligger till grund för analysen ser olika ut beroende på var tillkännagivandet har 

sitt ursprung. Materialet kan även skilja sig åt gällande längd och formalia. Detta till trots bör 

tillkännagivandena ändå anses vara jämförbara då de alla innebär samma typ av beslut och då 

de alla motiveras i utskottens betänkande. 

Det material som används för studien är således både själva tillkännagivandet som beslut och 

utskottets motivering till tillkännagivande. Då Larues databas endast sträcker sig från riksmöte 

1991/92 till 2015/16 innebär detta en första begränsning i tillgången till materialet.  

5.3 Urval 

Under pilotstudien upptäcktes ytterligare en begräsning i tillgången till material. På riksdagens 

webbplats finns nämligen endast tillgängliga kammarprotokoll och betänkanden  från 2001/02 

framåt. Att hitta material för tillkännagivanden som gjorts tidigare än så är givetvis möjligt men 

tar avsevärt mycket längre tid, då det inte går att filtrera på tillkännagivanden. Av praktiska 

skäl, då detta vore allt för tidskrävande för denna studie, begränsades urvalet utifrån detta. Detta 

påverkar dock möjligheterna att uttala sig om generella trender över tid i ett längre perspektiv. 

Även om ett längre tidsspann och ett större urval vore bättre för studiens möjligheter att säga 

något om trender över tid anser jag en studie av tillkännagivanden från 2000/01-2015/16 är av 

relevans. Tidsperioden innefattar fem olika regeringar. Under 2000/01-2001/02 och 2002/03-

2005/06 hade Sverige  en socialdemokratisk minoritetsregering,  2006/07-2009/10 en borgerlig 

majoritetsregering, 2010/11-2013/14 en borgerlig minoritetsregering och 2014/15-2015/16 en 

röd-grön minoritetsregering. Anledningen till att den första valperioden endast innehåller två 

riksmöten är de praktiska svårigheterna att få tillgång till materialet. För att undvika eventuell 

snedvridning av resultatet då endast tillkännagivandena utfärdade under ett riksmöte fanns 

tillgängliga inkluderas även tillkännagivande från ytterligare ett riksmöte. Att den sista 

valperioden endast innehåller två mandatperioder beror på det tillgängliga materialet i 

förteckningen av tillkännagivanden.  

Då det inte finns något skäl att anta att tillkännagivanden ser olika ut under en mandatperiod då 

mandatfördelningen är densamma under hela perioden kommer tillkännagivanden att studeras 

per mandatperiod. Bolin och Larues studie visar i och för sig att det finns en variation i antalet 

tillkännagivanden under en mandatperiod då dessa verkar öka under de senare riksmötena 

(Bolin & Larue, 2016, p. 318). Att antalet ökar kan bero på att man vill hinna med ett antal 

frågor innan mandatperiodens slut, detta innebär dock inte att tillkännagivandena utformning 

bör ser märkbart annorlunda ut. Det är möjligt att spekulera i att oppositionen använder sig av 
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tillkännagivande på ett annat sätt inför ett valår men då det inte finns något belägg för detta är 

det således något som framtida studier får ta sig an.  Genom att tillse att olika typer av regeringar 

ingår i urvalet ökar även möjligheten att generalisera utifrån urvalet, då flera olika typer av 

regeringskonstellationer finns representerade (Teorell & Svensson, 2012, p. 69). Detta minskar 

risken för systematiska generaliseringsfel vilket skulle kunna ha uppstått om urvalet endast 

bestod av tillkännagivanden från exempelvis borgerliga minoritetsregeringar. 

Urvalet storlek påverkar studiens tillförlitlighet: ju fler tillkännagivanden som studeras desto 

bättre blir förståelsen för hur tillkännagivandena är utformade. För att studien ska vara praktiskt 

genomförbar krävs dock att ett urval görs. Utifrån de tidigare fastslagna förutsättningarna ingår 

tillkännagivanden mellan 2000/01-2014/15 i populationen, det innebär 956 tillkännagivanden.  

Utifrån den allmänt vedertagna tumregeln att urvalet bör vara större än 100, kommer ett urval 

på 30 tillkännagivanden per mandatperiod att dras, vilket resulterar i ett urval på 150 

tillkännagivanden  (Teorell & Svensson, 2012, p. 130). 

Genom numrerade tillkännagivanden uppdelade på mandatperiod och med hjälp av en 

slumpgenerator gjordes därefter ett slumpmässigt urval på 30 tillkännagivanden per valperiod. 

Man skulle givetvis kunna tänka sig att ett mer strategiskt urval där utskott bakom 

tillkännagivandet exempelvis vägs in som en aspekt när urvalet avgörs. Vid en undersökning 

av hur antalet tillkännagivanden står sig i relation till utskott som behandlar tillkännagivanden 

upptäcktes dock ingen trend som skulle motivera ett sådant urval. Det slumpmässiga urvalet 

lämpar sig således bäst i detta fall för denna studie då det bör ge det mest tillförlitliga och 

generaliserbara resultatet.   

Sammanfattningsvis dras således ett urval på totalt 150 tillkännagivanden, med 30 

tillkännagivande från 5 olika valperioder (Persson II, Persson III, Reinfeldt I, Reinfeldt II och 

Löfven) ingår.  

5.4 Analysverktyg    

Då de tidigare studierna av tillkännagivande är relativt begränsade fanns det inte mycket 

tidigare forskning att bygga vidare på gällande framtagandet av ett analysverktyg. Med 

anledning av detta har en kombination av tidigare forskning om tillkännagivandeinstitutet, 

teoribildning om opposition samt empiriska observationer legat till grund för utformningen av 

analysverktyget. I tabell 2 redovisas studiens kodschema. Utförligare beskrivningar av de olika 

delarna av analysverktyget återfinns i appendix. 
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Tillkännagivanden skiljer sig åt redan vid en första anblick. Beslutsformuleringen kan antingen 

vara av typen ”Riksdagen tillkännager för regeringen vad utskottet har anfört om X” eller 

”Riksdagen tillkännager för regeringen att fråga X bör utredas av Y”. För att fånga eventuella 

skillnader i själva beslutsformuleringen kommer besluten att kodas som 1=direkt eller 0=inte 

direkt. I de direkta tillkännagivandena är riksdagens viljeyttring tydlig medan de 

tillkännagivanden som kodas som inte direkta hänvisar till motiveringen som är formulerad i 

betänkandet.   

Som redovisats i avsnitt 3.3 är en av oppositionens viktigaste uppgifter att framföra kritik. Om 

tillkännagivandeinstitutet är ett av verktyg för oppositionen bör det således innehålla segment 

av kritik.  Med anledning av detta  studeras variabel (a) Kritik mot regeringen. Variabeln kan 

anta följande värden (a1) Stark kritik, (a2) Svag kritik, (a3) Stöd eller (a4) Avsaknad av kritik 

eller stöd. I uppsatsens appendix redovisas det utförliga analysverktyget för kritik. 

Tillkännagivanden som är övervägande starkt kritiska mot regeringens agerande eller förslag 

klassificeras som starkt kritiska. Innehåller tillkännagivandet däremot både positiv och negativ 

kritik gentemot regeringen där den negativa kritiken är övervägande klassificeras det som svagt 

negativ. Implicit kritik gentemot regeringen i form av kritik mot myndigheternas agerande eller 

arbete klassificeras också som svag kritik. Även kritik som inte pekar på direkta brister i 

regeringens arbete utan snarare pekar på områden som regeringen skulle kunna vara bättre på 

antar analysenheten variabelvärdet svag kritik.  

De tillkännagivanden som uttrycker någon form av stöd för regeringens agerande, planerande 

agerande eller förslag klassificeras som (a3). Stödet kan antingen uttryckas aktivt genom ett 

Tabell 2: Kodschema   
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positivt uttalande gentemot regeringen eller passivt genom att det i tillkännagivandet framförs 

att man inte har något att anmärka på i regeringens förslag. Tillkännagivanden som inte 

innehåller något uttalande om regeringens agerande, planerade agerande eller förslag 

klassificeras som (a4).  

Oppositionen har även som uppgift att granska regeringens arbete. Ju mer specifika 

tillkännagivanden är desto lättare blir det således för riksdagen att faktiskt följa upp huruvida 

regeringen följer det eller inte. Det är således motiverat att undersöka hur detaljerade 

tillkännagivanden är och om det har skett någon förändring skett över tid. Genom variabel (b) 

Precision klassificeras tillkännagivandena efter hur detaljerade de är. Variabeln kan anta 

värdena (b1) Mycket precist (b2) Precist (b3) Svag precision (b4) Hänvisning. De 

tillkännagivanden som klassificeras som (b1) innehåller en tydlig viljeyttring som är enkel att 

följa upp. Tillkännagivandet innehåller förutom viljeyttringen, en syftesformulering samt en 

ytterligare specifikation i form av exempelvis tidsangivelse för när uppmaningen ska vara 

slutförd, aktör som utför uppdraget eller en beskrivning av hur viljeyttringen ska genomföras. 

De tillkännagivande som innehåller en viljeyttring som är relativt enkel att följa upp och någon 

form av syftesformulering klassificeras som precisa. Negativa tillkännagivanden och 

tillkännagivanden som innehåller flera olika aspekter och uppdrag hamnar i denna kategori då 

de kan vara detaljerade i sin utformning men då de automatiskt blir svåra att följa upp.  

Tillkännagivande som endast innehåller någon form av meningsyttring och därmed är svåra att 

följa upp klassificeras som (b3). Tillkännagivandet kan vara av typen att man uppmuntrar 

regeringen att fokusera på en fråga eller att man vill framhålla vikten av en särskild aspekt av 

en fråga. De tillkännagivanden som hänvisar till motiveringar och formulerade förslag som 

framställts i riksrevisionens rapport eller andra rapporter får värdet (b4). För dessa 

tillkännagivanden krävs det således att man läser ytterligare dokument för att få helhetsbilden 

av vad ett tillkännagivande innebär.  

En ytterligare uppgift som oppositionen har är att påverka den förda politiken. Med anledning 

av detta är det därmed motiverat att även mäta hur starka riksdagens tillkännagivanden till 

regeringen är. Försöker regeringen använda tillkännagivandeinstitutet för att kräva och begära 

åtgärder från regeringen i en större utsträckning nu än tidigare. Ett tillkännagivandes styrka kan 

även vara relevant utifrån ett krav om återkoppling eller granskning av riksdagen.   

Variabeln (c) Styrka kan anta variabelvärdena (c1) Mycket starkt, (c2) Starkt och (c3) Svagt. 

Tillkännagivanden som klassificeras som mycket starka uppfattas överlag som en stark 
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viljeyttring så som en begäran eller ett krav medan tillkännagivanden som antar värdet (c2) 

framstår som relativt starka eller som en önskan från riksdagen till regeringen. 

Tillkännagivande som betecknas som svaga framstår snarare som en rekommendation från 

riksdagen till regeringen. En helhetsbedömning görs av tillkännagivanden för att avgöra hur de 

ska klassificeras, därav bedöms tillkännagivandet på upprepade formuleringar och 

kombinerade formuleringar för att fånga helhetsbilden. 

Fenomenet negativa tillkännagivande som observerats av Larue (2016) har i några fall stoppat 

ett aviserats förslag som ännu inte formellt presenterats i riksdagen. Vid pilotstudien upptäcktes 

även en variation kring huruvida tillkännagivandet var en reaktion på regeringens förda politik 

eller snarare syftade till att påverka något som komma skall. Med anledning av detta 

undersöktes även (d) Relation till regeringens politik. Variabeln kan anta värdet (d1) proaktiv, 

(d2) reaktiv och (d3) fristående. Om det tydligt framgår att tillkännagivandet görs med 

anledning av en aviserad översyn eller ett kommande förslag klassificeras det som (d1). Är det 

istället en reaktion på ett liggande förslag eller på en av riksrevisionens rapporter klassificeras 

det som reaktivt. De tillkännagivanden där det inte tydligt framgår om det handlar om endera, 

klassificeras som fristående. Detta gäller även de tillkännagivanden som förefaller helt 

fristående från regeringens förslag.   

Kategorierna är ömsesidigt uteslutande, ett tillkännagivande kan alltså endast hamna i en 

kategori. Det finns självklart en del gränsfall då exempelvis ett tillkännagivande ligger mellan 

variabelvärdena starkt och mycket starkt och klassificeringen inte är helt självklar. I dessa fall 

tillämpas försiktighetsprincipen; ifall inte tillkännagivandet är givet mycket starkt kommer det 

att klassificera som starkt.  

Variablerna kritik, precision och styrka är operationaliserade i variabelvärden som ligger på en 

skala. Det skulle således vara möjligt att välja att ha fler grader på dessa skalor men detta är 

den indelning som jag anser vara mest fruktbar. Genom tydliga beskrivningar och 

exempelformuleringar bör analysschemat kunna bidra till en systematisk analys av 

tillkännagivanden som säger något både om själva tillkännagivandeinstitutet och om hur 

trenden ser ut över tid.  
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6. Resultat och analys 

Resultaten av undersökningen kommer att redovisas enligt följande; en allmän beskrivning av 

hur tillkännagivanden är utformade, en genomgång av direkta tillkännagivanden, presentation 

av resultaten gällande de undersökta variablerna och analys av resultaten.  

6.1 Tillkännagivandes syfte och innehåll  

Undersökningen visar att ett tillkännagivande kan se väldigt olika ut. Beroende på frågans 

karaktär, det sakpolitiska området, det utskott som frågan behandlas i samt huruvida 

tillkännagivandet härstammar från ett motionsyrkande, en reservation eller exempelvis 

riksrevisionens skrivelse, skiljer sig tillkännagivande åt både till omfång och till utformning. 

Gemensamt för tillkännagivanden är att de innehåller någon form av viljeyttring som är riktad 

mot regeringen från riksdagen. Det är även vanligt förekommande att tillkännagivanden 

innehåller en uppmaning eller ett önskemål om en åtgärd. 

6.1.1 TILLKÄNNAGIVANDE SOM KONTROLLINSTRUMENT  

Tillkännagivandenas syfte och innebörd skiljer sig dock åt. En del tillkännagivanden innehåller 

krav om återkoppling från regeringen. De kan på så sätt ses som ett kontrollinstrument som 

riksdagen kan använda för att granska regeringen. Ett exempel på detta är ett tillkännagivande 

gällande krav på information från regeringen om vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra 

säkerheten i statens betalningar (Betänkande 2010/11:FiU22, pp. 13-14). Även om denna 

begäran inte är av rättsligt bindande karaktär innebär konstitutionell praxis att regeringen är 

starkt manad att följa riksdagens uppmaning. Genom tillkännagivanden kan riksdagen på så vis 

granska regeringen och tvinga den att lägga alla kort på bordet i en viss fråga. Detta underlättar 

väljarnas möjligheter till ansvarsutkrävande och går i linje med vad som i forskningslitteraturen 

pekas ut som en av oppositionens huvudsakliga uppgifter: att kritiskt granska regeringen och 

kontrollera dess agerande.    

6.1.2 TILLKÄNNAGIVANDEN SOM SÄTTER FRÅGOR PÅ DEN POLITISKA DAGORDNINGEN 

Tillkännagivanden kan även användas för att belysa ämnen eller sätta frågor på agendan för att 

påverka regeringens prioriteringar. Regeringen kan uppmanas att arbeta mer med en viss fråga, 

att starta en utredning eller att inte genomföra en planerad reform. I ett betänkande behandlat 

av utbildningsutskottet konstateras det att regeringen har som ambition att ändra det gällande 

regelverket kring utvärdering av friskolor. För att hindra detta gör riksdagen ett uttalande om 

att det bör vara Skolverket som kontrollerar fristående skolor (Betänkande 2002/03:UbU15, pp. 

23-24). På så vis försöker man förekomma ett planerat förslag om att kommunerna ska 
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genomföra utvärderingen. Skulle regeringen ändå förändra systemet av granskning av 

fristående skolorna skulle oppositionspartierna kunna hävda att regeringen går emot riksdagens 

vilja. Enligt Nortons resonemang som presenterades i avsnitt 3.3 bör oppositionen utmana 

regeringen offentligt. Genom att driva igenom tillkännagivanden och rikta medial 

uppmärksamhet åt sakfrågorna kan oppositionen på så vis tvinga regeringen att på ett eller annat 

sätt adressera frågorna. Oppositionen pressar regeringen att offentligt diskutera politiska frågor 

som regeringen inte själv nödvändigtvis prioriterar. På så vis kan tillkännagivanden både ses 

som ett sätt att utmana regeringens initiativrätt och att lämna förslag till en alternativ politik.  

6.1.3 TILLKÄNNAGIVANDEN MED SYFTE ATT ÄNDRA LAGEN  

Tillkännagivanden kan även användas för att få regeringen att utreda en fråga och inkomma 

med ett lagförslag. Då det inte finns något tvång om en utredning eller beräkning kopplat till 

tillkännagivandeinstitutet kan tillkännagivanden användas för att förmå regeringen att utreda 

en fråga och därefter inkomma med ett lagförslag. I och med att regeringskansliet har ett mer 

utvecklat utredningsväsende än riksdagen kan en fråga på så vis bli mer grundligt utredd innan 

ett lagförslag utformas. Tillkännagivanden som syftar till en lagändring kan ses som ett sätt att 

uppfylla ett av de politiska mål som Bäck och Hellström pekat på; att påverka politiken i en 

viss riktning. Om det faktiska syftet är att förändra politiken kan frågan ställas varför man inte 

genom en motion om ett lagförslag direkt tillser att förändringen sker. Beroende på fråga och 

politisk strategi kan de olika tillvägagångsättet tillskrivas olika fördelar. Om inte annat är 

tillkännagivanden om lagändringar återigen ett sätt för oppositionen att peka i en önskad 

politisk riktning.  

6.1.4 TILLKÄNNAGIVANDES LÄNGD OCH STRUKTUR  

En trend som studien visar på, även om analysverktyget inte fångar den, är att längden på 

tillkännagivandena har ökat över tid. Tidigare fördes resonemang i större utsträckning i 

motioner eller i ett annat bakomliggande dokument snarare än i själva betänkandet. Ett exempel 

är ett tillkännagivande behandlat av konstitutionsutskottet 2000/01: ”Vidare förordar utskottet 

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad kommittén anfört om 

lagrådsgranskning av skatteförslag i budgetpropositionen. Riksdagsstyrelsens förslag 

2000/01:RS1 yrkande 6 tillstyrks följaktligen” (Betänkande 2000/01:KU23, pp. 22-23). De två 

meningarna utgör hela tillkännagivandet och det huvudsakliga budskapet i tillkännagivandet är 

formulerat i ett annat dokument. Det är således mycket svårt att utläsa vad tillkännagivandet 

faktiskt innebär. De tillkännagivanden som utfärdas idag innehåller oftast en fullständig bild av 

meningsyttringen, vilket även gör att tillkännagivandet blir längre och tydligare. Förändringen 



30 

 

tyder på att tillkännagivande idag, i större utsträckning än tidigare, fungerar som ett sätt att 

uppvisa vilken politik oppositionen själv skulle driva i regeringsställning. Så som konstaterats 

i avsnitt 3.3 är en trovärdig opposition beroende av att regeringens och oppositionens förslag 

skiljer sig åt, och denna förändring kan tänkas leda till att just det politiska alternativet 

tydliggörs.  

Skillnaden i omfång går även att observera mellan tillkännagivanden som härstammar från 

rekommendationer i betänkande och från reservationer. Tillkännagivanden som har sitt 

ursprung i reservationer tenderar att ha en kortare motivering och även vara skarpare i sina 

formuleringar. Detta av förklarliga skäl: de tillhör inte de huvudsakliga förslag som utskotten 

arbetar fram och majoriteten i utskottet behöver därmed inte stå bakom reservationen. 

Tillkännagivanden tycks även ha fått en tydligare struktur under senare år. Numera är de 

vanligtvis uppbyggda enligt följande: en inledande koppling till betänkandets huvudfråga, en 

syftesformulering, beskrivning av meningsyttringen och en hänvisning till bifall eller avslag på 

en motion. Under de två första valperioderna som studerats framstår formatet för 

tillkännagivandet som mer flytande. Vad som ligger bakom denna ändring kan inte denna studie 

säga något om. Förändringen kan bero på en uttalad politisk vilja att förändra instrumentet, en 

attitydförändring hos riksdagsledamöter eller ett tjänstemannadrivet förändringsarbete. Då det 

under denna studie inte framkommit någon information om någotdera kan vi i nuläget endast 

konstatera att strukturen för tillkännagivanden har blivit tydligare. 

En ytterligare reflektion kring hur tillkännagivandena är utformade gäller det huvudsakliga 

budskapet i tillkännagivandet. Undersökningen visar att under de första valperioderna 

innehåller tillkännagivanden ofta flera olika viljeyttringar. De tillkännagivanden som har 

studerats under de senare valperioderna är uppdelade och inriktade på en fråga i taget. Detta 

påverkar framställan på så vis att det blir enklare avgöra tillkännagivandets betydelse och 

motivering än tidigare. Att man har ändrat hur man skriver kan även ha resulterat i att antalet 

tillkännagivanden har blivit fler, även om det egentligen inte har skett någon skillnad i hur 

många viljeyttringar som riksdagen framför till regeringen. I likhet med vad Bolin och Larue 

konstaterar är således antalet utfärdade tillkännagivanden över tid ett allt för trubbigt mått på 

ett parlaments styrka, då antalet även kan påverkas av tekniska förändringar i hur 

tillkännagivande är utformade. 

Tillkännagivanden befinner sig således inom ett brett spektra; där en del tillkännagivande 

framstår som ett antal osammanhängande åsikter och meningsyttringar som riksdagen vill 
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försäkra sig om att regeringen har fått ta del av medan andra snarare liknar en beställning eller 

ett uppdrag riktat till regeringen. 

6.2 Direkta tillkännagivanden 

Diagram 1 visar förekomsten av direkta tillkännagivanden under de studerade valperioderna. 

Under den första valperioden, Persson II, var det endast 1 av 30 studerade tillkännagivandena 

som klassades som ett direkt tillkännagivande medan det under regeringen Reinfeldt II var 21 

av 30 tillkännagivanden som klassificerades som direkta tillkännagivanden. Även om antalet 

direkta tillkännagivanden har gått ner under den innevarande valperioden går det fortfarande 

att observera en positiv trend över tid: de direkta tillkännagivandena verkar bli allt vanligare. 

Denna trend går i linje med vad som observerats under avsnitt 6.1. Istället för att ha flera 

viljeyttringar i ett och samma tillkännagivande och tillkännage för regeringen vad utskottet 

anfört, framstår det som att man numera delar upp de olika uppdragen i flera olika direkta 

tillkännagivanden. Vid en undersökning av de direkta tillkännagivanden uppdelade på 

tillkännagivande med eller utan regeringspartiernas stöd observeras ingen anmärkningsvärd 

skillnad mellan de två typerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         * Persson II omfattar riksmöte 2000/01 och 2001/02. Löfven omfattar riksmöte 2014/15 och 2015/16 

 

Att tillkännagivanden i större grad är direkta gör att de blir lättare att utläsa men även att följa 

upp. Genom att beställningarna blir tydligare blir det enklare att kontrollera huruvida regeringen 

hörsammar det som efterfrågas. Denna utveckling kan tyda på att tillkännagivandeinstitutet blir 

ett tydligare instrument för oppositionen då det underlättar granskningen av regeringen, den 
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uppgift som utpekats som huvudsaklig för oppositionen av bland annat Norton (2008, p. 244) 

och Andeweg (2013, pp. 100-102). 

En generell trend som observerats under studien men som inte fångas av analysapparaten är att 

även de tillkännagivande som inte klassificeras som direkta har förändrats och blivit tydligare. 

Detta genom att det blivit vanligare att specificera i beslutsformuleringen vilken sakpolitisk 

fråga ett tillkännagivande handlar om. 

Rent tekniskt går det att urskilja tre typer av tillkännagivanden: 

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet har anfört.  

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet har anfört om fråga A.  

3. Riksdagen tillkännager för regeringen vikten av att en översyn av fråga A genomförs 

omgående.  

Tidigare utgjorde typ 1 den övervägande majoriteten av alla tillkännagivanden. Över tid går det 

dock att se en utveckling mot allt fler tillkännagivande av typ 3 (nedan definierat som direkta) 

och av typ 2. Sammantaget verkar det således som att själva beslutsformuleringen för ett 

tillkännagivande har blivit allt mer direkt över tid vilket även innebär att de är lättare att följa 

upp besluten.  

6.3 Förekomst av kritik i tillkännagivanden 

Resultaten i diagram 2 visar att det är förhållandevis få tillkännagivanden som innehåller någon 

form av kritik riktad mot regeringen. Under alla de studerade valperioderna är en övervägande 

majoritet av tillkännagivandena klassificerade som ”avsaknad av kritik och stöd”. Detta innebär 

att inga direkta uttalande i form av positiv eller negativ kritik riktas mot regeringens agerande, 

planerande agerande eller politiska förslag. Vid en jämförelse mellan tillkännagivande 

utfärdade med eller utan regeringspartiernas stöd uppvisas inte någon avvikande trend i 

förekomsten av kritik. Detta är intressant då de det borde gå att anta att 

motgångstillkännagivande borde vara mer kritiska då det är oppositionspartier som står bakom 

dessa. Resultatet tyder på att tillkännagivandeinstitutet inte primärt används som ett verktyg för 

att framföra kritik. Då kritik är ett betydande inslag i vad som betecknas som klassisk opposition 

tyder resultatet på att tillkännagivanden inte framstår som ett instrument för klassiskt 

opposition.    

Tillkännagivanden framstår istället som ett sätt att komplettera ett förslag eller att 

uppmärksamma en viss aspekt av en fråga. Flertalet tillkännagivanden har sitt ursprung i ett 

utskottsinitiativ eller i motionsyrkanden och kan då handla om frågor som ligger utanför 
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regeringens förda politik. Det är även tänkbart att kritik riktas mot regeringen i ett 

bakomliggande dokument så som i en motion eller i en skrivelse vilket inte fångas i denna 

studie. 

 

* Persson II omfattar riksmöte 2000/01 och 2001/02. Löfven omfattar riksmöte 2014/15 och 2015/16 

 

Att kritik eller stöd inte förekommer i en särskilt stor utsträckning kan bero på att det krävs ett 

majoritetsbeslut i kammaren för att ett tillkännagivande ska utfärdas. I många fall står 

regeringen eller regeringens stödpartier bakom tillkännagivandet. Detta kan ske antingen 

genom aktivt stöd, då partiet aktivt röstar för ett tillkännagivande, eller genom passivt stöd, då 

partiet avstår från att rösta eller inte begär votering i frågan. Det är rimligt att anta att 

regeringspartier hellre släpper igenom ett tillkännagivande som inte innehåller skarp kritik 

gentemot regeringen. Att välja att passivt stötta ett tillkännagivande kan även ses som ett 

strategiskt drag då det inte lika tydligt betecknas som ett bakslag eller en motgång från 

regeringen. Om man på förhand vet att förslaget kommer att gå igenom kammaren kan partierna 

därmed avstå från att begära votering för att plocka politiska poäng och inte framstå som en 

svag regering. Å andra sidan kan det finnas motsatta situationer där det är viktigt för antingen 

regering eller opposition att markera att man inte instämmer i beslutet genom att reservera sig 

eller begära votering. Detta går i linje med de voteringsstrategier Bolin och Larue 

uppmärksammat i sin studie av tillkännagivanden.  

Tillkännagivanden som initialt innehåller skarp kritik mot regeringen kan även ha 

omformulerats under underskottsbehandlingen av frågan för att fler partier ska ställa sig bakom 
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formuleringen och skicka vidare förslaget till kammaren. Det går att tänka sig att det blir en 

trade-off, en avvägning, mellan att få igenom det politiska förslaget och att göra en politisk 

markering (Andeweg, 2013, p. 103).  I en del fall kan det vara viktigare för oppositionspartierna 

att tillkännagivandets substans bevaras än att kritiska formuleringar riktas mot regeringen. 

Även om tillkännagivandena huvudsakligen inte verkar användas för att rikta kritik så finns det 

undantag. I ett tillkännagivande som behandlats i trafikutskottet 2015/16 går det exempelvis att 

finna följande formulering: ”det kommer att dröja ytterligare innan det finns bättre regler på 

plats vilket är mycket otillfredsställande” (Betänkande 2015/16:TU17, p. 19) där man kritiserar 

regeringens tidsplan för förslaget. I socialförsäkringsutskottets betänkande 2003/04 konstaterar 

utskottet i ett tillkännagivande: ”Det är därför högst olyckligt att regeringen nu ansluter sig till 

den skara etablerade medlemsstater som vill stänga dörren […] Vi beklagar att regeringen 

skapat oro.”  (Betänkande 2003/04:SfU15, p. 36) där man kritiserar regeringens förslag. Utifrån 

dessa exempel går det att konstatera att tillkännagivande kan användas för att rikta kritik mot 

regeringen. 

Under riksmöte 2012/13 riktade riksdagen ett tillkännagivande om erkännande av SADR 

(Västsahara) som stat som behandlats av utrikesutskottet. I tillkännagivandet konstateras att 

”Denna politik har utskottets stöd” (Betänkande 2012/13:UU8, p. 36). Tillkännagivandet 

användes då för att stötta regeringens hållning och samtidigt uttrycka sin ståndpunkt i frågan.  

Sammantaget framstår tillkännagivandet som ett verktyg som kan användas för att rikta positiv 

eller negativ kritik om förutsättningarna stödjer det.  

Det är svårt att urskilja en tydlig trend i hur tillkännagivanden har använts för att framföra kritik 

över tid då antalet tillkännagivanden som kritik förekommer i är väldigt få. I diagram 2 går det 

att se att antalet starkt kritiska tillkännagivanden varierar något under de fem valperioderna. 

Desamma gäller de tillkännagivanden som uttrycker positiv kritik eller stöd till regeringen. 

Under majoritetsregeringen Reinfeldt I uppvisas det högsta antalet positiva tillkännagivande 

under perioden. Detta förefaller sig naturligt då regeringspartierna hade majoritet i kammaren 

under denna period. Bland de tillkännagivanden som betecknas som svagt kritiska sker en 

förändring från Persson II (2 tillkännagivande) till Persson III (7 tillkännagivande). Därefter 

ligger antalet relativt konstant på cirka 6-7 tillkännagivanden.  Variationen i kritik och det låga 

antalet tillkännagivanden som det rör sig om försvårar möjligheten att uttala sig om en 

förändring över tid. Det verkar inte heller vara någon större skillnad i hur de olika partierna 

agerar när de är i opposition eller i regering då resultatet inte skiljer sig särskilt mellan 
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valperioderna. Om man ser till det totala antalet tillkännagivanden som uttryck positiv eller 

negativ kritik går konstatera att dessa har ökat över tid. Detta tyder på att det kan ha blivit något 

vanligare att använda tillkännagivanden för att uttrycka kritik gentemot regeringen.  

6.4 Tillkännagivandenas precision över tid  

Det går att konstatera att det finns två typer av tillkännagivanden utifrån variabeln precision. 

För en typ av tillkännagivande är stora delar av resonemanget formulerade någon annanstans 

än i själva tillkännagivandet. Ett vanligt exempel är att utskottet hänvisar till argument eller 

motiveringar som är formulerade i ett annat utskotts rapport eller i riksrevisionens skrivelse.  

Denna typ av tillkännagivande har klassificerats ”hänvisning” och har inte observerats under 

de senaste två valperioderna. Under Reinfeldt I framstår tillkännagivanden med hänvisningar 

som relativt vanliga. Det bör dock tas i beaktan att det under denna valperiod utfärdades 

betydligt färre tillkännagivanden vilket kan ha gjort att andelen tillkännagivanden som 

klassificerats som hänvisning framstår som högre. Att hänvisningarna är vanligare kan även 

bero på att en majoritetsregering har större benägenhet att släppa fram uppmaningar som 

härstammar från riksrevisionens skrivelser än från oppositionspartiers motionsyrkanden 

eftersom dessa inte framstår som lika stor bakslag för regeringen.  

 

 

* Persson II omfattar riksmöte 2000/01 och 2001/02. Löfven omfattar riksmöte 2014/15 och 2015/16. 

Den andra typen av tillkännagivande innehåller mer eller mindre precisa beställningar till 

regeringen. Om man bortser från valperioden Reinfeldt I så går det att se en positiv trend 

gällande de mycket precisa tillkännagivandena och de precisa tillkännagivanden då de blir fler 
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över tid. Detta går hand i hand med att de svagt precisa tillkännagivandena blir färre. Detta 

innebär att tillkännagivanden i allt större grad innehåller tydliga uppmaningar. Genom att 

tillkännagivandet innehåller både en syftesformulering och ett förslag på åtgärd är det enklare 

för regeringen att förstå vad som efterfrågas. Användningen av tidsgränser och utpekade aktörer 

ökar precisionen ytterligare, och det blir även lättare för riksdagen att avgöra huruvida 

regeringen hörsammat tillkännagivandet eller inte. Riksdagen, eller enskilda partier, kan även 

med större framgång uppmärksamma allmänheten på huruvida regeringen följer ett 

tillkännagivande eller inte. De oprecisa tillkännagivandena framstår snarare som ett sätt för 

riksdagen att dela med sig av sin åsikt i en viss fråga till regeringen och det är därmed svårt att 

följa upp dessa. Desamma gäller tillkännagivanden med hänvisningar då det inte tydligt framgår 

vad tillkännagivandet innebär.  

Undersökningens resultat stödjer det resultat som Bolin och Larues studie uppvisat om svåra 

tillkännagivanden. Bolin och Larue använde tiden för behandling av ett tillkännagivande för att 

klassificera dem som svåra (2016, pp. 317-318). Denna studie har endast fokuserat på 

tillkännagivandenas utformning, men om beställningarna blir mer detaljerade är det även 

rimligt att det tar allt längre tid för regeringen att slutföra tillkännagivandena. 

Tillkännagivanden verkar således bli allt mer krävande. Vid en jämförelse mellan 

tillkännagivanden med eller utan regeringspartiernas stöd går det inte skönja någon avvikande 

trend gällande tillkännagivandenas precision. Motgångstillkännagivande verkar därmed varken 

mer eller mindre precisa.  

Det är viktigt att ha i åtanke att ett detaljrikt tillkännagivande inte nödvändigtvis klassificerats 

som precist. Ett tillkännagivande som innehåller flertalet olika uppmaningar kategoriseras inte 

som precist eftersom det dels är svårt att utröna vad kärnan i tillkännagivandet är och dels är 

svårt att avgöra om uppmaningen är slutbehandlad eller inte. Detta innebär att 

tillkännagivanden som vid första anblick uppfattas som mycket krävande inte nödvändigtvis 

definierats som precist enligt analysapparaten, vilket skulle kunna snedvrida resultatet. Min  

bedömning är dock att det inte rör sig om ett särskilt stort antal tillkännagivande av denna typ 

bland de undersökta tillkännagivandena. 

Det är inte heller självklart att ett precist tillkännagivande automatiskt är ett skarpare verktyg 

för oppositionen. Det beror på vad tillkännagivandet syftar till. Om det handlar om faktiskt 

policypåverkan kan det finnas en poäng i tydliga formuleringar som regeringen kan genomföra 

enligt utskottets önskemål och som är enkla att följa upp. Om det istället handlar om att erbjuda 
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ett alternativ till den förda politiken, kan det vara mer gynnsamt att tillkännagivandet innehåller 

en målande beskrivning än en tydlig beställning. För att exemplifiera detta kan vi tänka oss ett 

fiktivt tillkännagivande som är precist i sin uppmaning till regeringen: 

Exempel 1: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att ett nytt betygsystem där 

betyg ges från årskurs 3 bör införas senast den 1 januari 2019.  

Förslaget är tydligt och enkelt att följa upp. Det är enkelt för riksdagen att avgöra huruvida 

regeringen har följt tillkännagivandet eller inte.  

Exempel 2: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att frågan om ett nytt 

betygsystem bör utredas där nya betygsskalor bör ingå, betyg från tidigare årskurser ska 

eftersträvas och möjligheten att överklaga ett betyg bör tas i beaktan. Under utredningen bör 

man ta hänsyn till de nordiska ländernas olika betygsystem. Förslagsvis skulle man kunna 

inkludera aktörer från olika politiska nivåer och representanter från skolväsendet i 

utredningen.  

Det andra exemplet pekar på olika aspekter av frågan och kan vid en första anblick verka mer 

detaljerat. Det ger en utförligare bild av vad utskottet tycker bör ingå i utredningen. Utskottet 

kan peka ut relevanta aktörer och aspekter och likt en skuggbudget förklara hur man tycker att 

frågan bör bedrivas. Den reella möjligheten för utskottet att faktiskt undersöka huruvida 

regeringen följer den utfärdade uppmaningen eller inte är inte längre lika tydliga då regeringen 

kan välja att genomför delar av uppmaningen.  

Vid en första anblick framstår exempel 1 som ett sätt att påverka policy och även ha en 

möjlighet att i efterhand kontrollera regeringen. Om det faktiska syftet är att påverka policy kan 

man dock fråga sig varför man använder ett instrument som endast är politiskt bindande.  

Regeringen kan alltid värja sig för ett tillkännagivande och meddela riksdagen att den inte avser 

fullfölja tillkännagivandet. Genom en motion med ett lagförslag eller genom att påverka frågan 

i samband med budgetbehandlingen hade åtgärden blivit rättsligt bindande. Tillkännagivande 

är dock ett relativt enkelt sätt att försöka peka med hela handen åt regeringen och visa vilken 

riktning riksdagen vill gå. Enligt detta resonemang skulle således även exempel 1 kunna ses 

som ett sätt att erbjuda ett alternativ till regeringens politik. Oppositionen kan på ett tydligt sätt 

visa upp för både regering, media och väljare vilken väg man tycker är den rätta.  

Exempel 2 kan dock även det ses som ett sätt att erbjuda ett alternativ till den förda politiken. 

Genom att inkludera olika dimensioner och använda sig av målande beskrivningar kan 
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avsändaren peka på viktiga perspektiv som denne vill att regeringen ska ta hänsyn till. 

Avsändaren tillser att regeringen formellt sett tar till sig de olika synpunkterna i frågan. Det blir 

dock svårare att följa upp om regeringen agerar i linje med dessa synpunkter. Det framstår inte 

heller som ett lika tydligt alternativ till den förda politiken. 

Det går således att se både exempel 1 och 2 som sätt att erbjuda ett alternativ till den förda 

politiken. Till viss del kan man även använda instrumentet för att försöka påverka policy med 

precisa beställningar och man kan kontrollera att regeringen följer dessa. 

Tillkännagivandeinstitutet framstår därmed kunna användas för flera av oppositionens 

uppgifter. Det framstår dock som att just möjligheten att följa upp tillkännagivanden har blivit 

allt viktigare då tillkännagivanden över tid blir mer precisa i sin utformning.  

6.5 Tillkännagivandenas styrka över tid  

I diagram 4 redovisas tillkännagivandenas styrka.  Under den första valperioden, Persson II, var 

andelen mycket starka, starka och svaga tillkännagivanden relativt jämna. Under den senaste  

valperioden går det däremot att observera 21 mycket starka tillkännagivanden, 7 starka 

tillkännagivanden och 2 svaga tillkännagivanden. Det framstår således som att de starka 

formuleringarna blir allt vanligare. Förändringen kan uppfattas som att riksdagen sätter högre 

press på regeringen. Detta går även i linje med hur tillkännagivanden har utmålats i media under 

den innevarande valperioden. Tillkännagivandenas styrka framstår även som relativt stark 

under majoritetsregeringen Reinfeldt I, vilket tyder på att tillkännagivandenas styrka inte enbart 

är avhängigt styrkeförhållandet i riksdagen. Överlag framstår tillkännagivanden innehålla 

starka formuleringar.  

 

* Persson II omfattar riksmöte 2000/01 och 2001/02, Löfven omfattar riksmöte 2014/15 och 2015/16.  
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Att tillkännagivanden framstår som allt skarpare uppmaningar till regeringen kan tyda på en 

ökad ambition från riksdagen att påverka regeringens arbete. Att kraven blir starkare kan bero 

på att riksdagen som helhet eller oppositionspartier använder tillkännagivandeinstitutet för att 

sätta press på regeringen och kontrollera regeringen. Variabeln styrka kan dock inte som en 

enskild variabel säga särskilt mycket om hur oppositionen använder tillkännagivanden. Det som 

kan konstateras är tillkännagivanden är mer skarpt formulerade än tidigare. 

Den kombinerade ökningen av mycket starka tillkännagivanden och mycket precisa 

tillkännagivanden uppvisar en utveckling som går i linje med den tidigare konstaterade 

utvecklingen med en ökad mängd svåra tillkännagivanden som diskuterats i avsnitt 4.2. Då 

riksdagen ställer skarpare och tydligare krav och då det tar längre tid att utföra dessa framstår 

tillkännagivandeinstitutet som ett skarpare instrument gentemot regeringen än tidigare.  

En trend har observerats som inte fångats av analysverktyget. Under de senare åren förekommer 

tillkännagivanden som påminner om tidigare utfärdade tillkännagivanden. Fem 

tillkännagivanden av denna typ observerades under valperioden Löfven. Justitieutskottet 

utfärdade under riksmöte 2015/16 ett tillkännagivande om vikten av att handläggningstiderna 

för vapenlicensärenden måste kortas. I tillkännagivandet konstaterar utskottet att man under 

föregående år riktat ett tillkännagivande med samma innebörd och menar att: ”Utskottet finner 

dock skäl att på nytt peka på vikten av att handläggningstiderna kortas och att regeringen vidtar 

åtgärder som leder till konkreta resultat” (Betänkande 2015/16:JuU20, p. 66). Under 

valperioden utfärdades även ett tillkännagivande som påminde om vikten av åtgärder för en 

snabbare plan- och bygglovsprocess samt ett tillkännagivande där regeringen uppmanas att den 

snarast bör presentera ett förslag som gör att det blir lättare att förverka kriminellas tillgångar3 

(Betänkande 2014/15:JuU14, p. 75; Betänkande 2015/16:CU1, p. 33). Att påminna om 

regeringen om redan utfärdade tillkännagivande kan ses som ett sätt att pressa regeringen 

ytterligare då tillkännagivandet inte i substans innehåller något nytt. De upprepade 

tillkännagivandena kan påverka antalet tillkännagivanden då det framstår som att fler 

tillkännagivanden riktas mot regeringen, trots att antalet faktiska uppmaningar i substans inte 

har ökat. Detta stödjer vad som tidigare konstaterats om att antalet utfärdade  tillkännagivanden 

är ett allt för trubbigt mått på en regerings styrka.  

                                                      
3 Utredningen skulle ha slutredovisats den 1 december 2014 men slutredovisningen var försenad. 

Justitiedepartementet informerade om redovisningen ska ske under våren 2015.  
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Att svaga tillkännagivandena minskar och antalet mycket starka tillkännagivanden ökar över 

tid pekar även på att tillkännagivandena ger uttryck för en starkare opposition. Genom starka 

uppmaningar och viljeyttringar positionerar sig oppositionen gentemot regeringen, vilket tyder 

konflikter mellan partier och inte den konsensuspräglade politik som förekommer inom cross-

party modellen. De skarpare formuleringarna i tillkännagivandena vittnar om en ökad 

konfliktlinje, då riksdagen pressar regeringen mer än tidigare genom detta instrument.  

6.6 Relation till regeringens förslag  

Vid studien av huruvida tillkännagivanden går att klassificera som proaktiva eller reaktiva, 

uppmärksammades även en tredje typ; fristående. De tillkännagivande som inte tydligt var 

kopplade till ett liggande eller ett kommande förslag klassificerades som fristående. 

Tillkännagivanden verkar således användas antingen för att påverka något som komma skall, 

som en reaktion på regeringens förda politik eller som en fristående meningsyttring.  

6.6.1 REAKTIVA OCH PROAKTIVA TILLKÄNNAGIVANDEN  

Det har visat sig svårt att avgöra huruvida ett tillkännagivande är reaktivt eller proaktivt när 

frågans kontext inte studeras. Ingen hänsyn tas till diskussioner och debatter som förs utanför 

själva tillkännagivandet. Detta kan innebära att en del tillkännagivanden klassats som fristående 

även om de egentligen är en reaktion på ett uttalande som regeringen har gjort men som inte 

har berörts i själva tillkännagivandet. Med anledning av denna svårighet har endast 

tillkännagivanden som uttryckligen syftat till att påverka regeringens framtida politik klassats 

som proaktiva. 

Diagram 5 visar fördelningen av tillkännagivanden utifrån de tre kategorierna under de 

studerade valperioderna. Under Persson II observerades 22 reaktiva tillkännagivanden men 

därefter har andelen reaktiva tillkännagivanden sjunkit. Under de två senaste valperioderna 

observerades 11 respektive 12 tillkännagivanden av detta slag. Om man bortser från perioden 

med en majoritetsregering går det alltså att skönja en negativ trend i antalet reaktiva 

tillkännagivanden. Från att ha varit ett verktyg som i huvudsak använts för att uttrycka en 

reaktion regeringens förda politik är användningsområdena för ett tillkännagivande idag flera. 

Detta tyder på att tillkännagivandeinstitutet har utvecklats till ett mer dynamiskt verktyg.  
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Under Persson II observerades inga proaktiva tillkännagivanden. Under de följande fyra 

valperioderna observerades 4-10 proaktiva tillkännagivande per valperiod.  Detta tyder på en 

svag positiv trend i antalet proaktiva tillkännagivande. Det är dock svårt att uttala sig om ett 

tydligt mönster då vi har en kort tidsperiod och stor variation. De proaktiva tillkännagivande 

syftar till att påverka regeringens planerade politik. Under riksmöte 2014/15 utfärdades 

exempelvis ett tillkännagivande om att regeringen bör verka för att behålla vårdnadsbidraget. 

Detta med anledning av att utskottet uppmärksammat att regeringen planerade att lämna förslag 

om att avskaffa möjligheten för kommunerna att bevilja vårdnadsbidrag (Betänkande 

2014/15:SfU3, p. 36). Genom att rikta ett tillkännagivande till regeringen i en fråga innan beslut 

tas kan riksdagen på så vis peka i vilken riktning den önskar att regeringen ska gå. Om 

regeringen ändå väljer att fatta beslutet kan oppositionen argumentera för att regeringen går 

emot riksdagen och folkviljan. 

Ett uppmärksammat fall av detta är frågan om avvecklandet av Bromma flygplats. Under 

valperioden Löfven har flertalet tillkännagivande gällande frågan utfärdats. Efter valet 2014 

riktades ett negativt tillkännagivande mot regeringen om att inte utse någon förhandlingsperson 

för att utreda frågan om att avveckla citynära flygplatser (Betänkande 2014/15:TU1, pp. 60-

61). Tillkännagivandet följdes av ytterligare ett tillkännagivande med innebörden att regeringen 

tydligt ska ta ställning och agera för att Bromma flygplats inte ska läggas ned (Betänkande 

2014/15:TU17, p. 22). Under riksmöte 2015/16 riktades ännu ett tillkännagivande till 
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regeringen om att den fortsatt bör verka för en utveckling av Bromma flygplats. I 

tillkännagivandet konstaterar utskottet att man ser positivt på att regeringen har hörsammat 

riksdagens tidigare uppmaningar och understryker vikten av att regeringen även fortsättningsvis 

verkar för betydelsen av Bromma flygplats (Betänkande 2015/16:TU14, p. 30). Exemplet 

utgörs av proaktiva, negativa och upprepande tillkännagivanden. Oppositionspartierna har 

genom en kombination av flera kontrollinstrument så som KU-anmälningar, skriftliga frågor 

och tillkännagivanden pressat regeringen i frågan och betonat vikten av att de följer riksdagens 

vilja. Frågan har även fått stor medial uppmärksamhet och har pekats ut som ett bakslag för 

regeringen (TTb, 2015; Sjögren, 2015; Runblom, 2015; El-Mochantaf & Malteson, 2015).  

Exemplet visar en kreativitet i användningen av tillkännagivanden. Genom en kombination av 

negativa och proaktiva tillkännagivande kan tillkännagivandeinstitutet användas för att stoppa 

politiska förslag och pressa regeringen i en viss riktning. Detta pekar på att 

tillkännagivandeinstitutet kan användas som ett skarpt instrument. Den mediala 

uppmärksamheten i kombination med de övriga oppositionsverktygen spelar dock en väsentlig 

roll i användandet av tillkännagivandeinstitutet. 

Tillkännagivandeinstitutet kan även ses som ett verktyg för oppositionen att utmana regeringen 

och blockera reformer. Denna applicering av verktyget kan förstås utifrån teorierna om vikten 

av regeringsduglighet inom cross-party mode och gällande kartellpartier. Teorier understryker 

att det inte bara är den förda politiken som spelar roll utan även regeringens styrka. Genom att 

inför en öppen ridå blockera regeringens arbete i dess hjärtefrågor kan oppositionspartierna 

utmåla regeringen som svag. Oppositionen kan hävda att regeringens administrativa kompetens 

är undermålig, och peka på regeringens oförmåga att infria vallöften. Denna studie utgör dock 

inte ett systematiskt underlag för en sådan slutsats. Innan en sådan slutsats kan fastställas 

behöver fördjupade studier göras om syftet med tillkännagivanden och vilka politiska områden 

de utfärdas inom.  

6.6.2 FRISTÅENDE TILLKÄNNAGIVANDEN  

En relativt stor andel tillkännagivanden är varken reaktiva eller proaktiva utan har istället 

klassats som fristående. Fristående tillkännagivande kan vara av olika slag; de kan fungera som 

ett sätt att kritisera regeringen för att den inte har jobbat tillräckligt mycket med en fråga eller 

vara ett sätt att sätta en fråga på agendan. Under valperioden Reinfeldt I kan dock endast två 

tillkännagivanden av denna typ observeras. Då detta sammanfaller med att regeringen har 

majoritet i kammaren finns det anledning att tro att fristående tillkännagivande som syftar till 
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att belysa vissa frågor eller påverka policy inte släpps fram i samma utsträckning under en 

majoritetsregering. Tillkännagivanden som är reaktiva och exempelvis begär återrapportering 

till riksdagen eller som uppmanar regeringen att komplettera ett lagförslag släpps fortfarande 

fram. Det framstår således som att tillkännagivanden som ligger närmare riksdagens klassiska 

roll släpps fram i högre grad än tillkännagivanden som är mer partipolitiskt betingade.  

Tillkännagivanden som initierats av oppositionen, som pekar på nya frågor eller områden släpps 

inte fram.  

Under innevarande valperiod finns det även ett antal tillkännagivande där uppmaningen handlar 

om att återgå till den politik som fördes under föregående valperiod. Ett exempel är ett 

tillkännagivande som behandlats i Arbetsmarknadsutskottet där följande konstateras: 

Med syftet att förbättra Arbetsförmedlingen och därigenom arbetsmarknadens funktionssätt 

tillsatte den dåvarande allians-regeringen 2014 en utredare med uppdraget att göra en bred översyn 

av myndigheten. Utredningen hade kommit en god bit på väg när den rödgröna regeringen den 15 

januari 2015 beslutade att avsluta dess arbete. Utskottet anser att utredningen är för viktig för att 

inte få föras i hamn. […]  Mot denna bakgrund och med stöd av initiativrätten i 9 kap. 16 § 

riksdagsordningen föreslår utskottet att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att 

arbetet med översynen av Arbetsförmedlingen ska återupptas senast den 15 april 2015 och enligt 

tidigare beslutade direktiv (Betänkande 2014/15:AU6, p. 6).  

 

Detta exempel kan ses som ett sätt för oppositionspartierna att påverka regeringens politik. Då 

det tydligt framgår att man vill återgå till alliansens förda politik är det rimligt att anta att det är 

ett sätt för oppositionen att utmana regeringen och ge uttryck för att sitt sätt att bedriva 

arbetsmarknadspolitik är det bättre. Denna typ av tillkännagivande kan även användas för att 

visa för allmänheten att regeringen är svag och att man har möjlighet att köra över den. 

 

Det framstår som att tillkännagivandeinstitutet kan användas för flera av oppositionens 

utpekade uppgifter. Genom tillkännagivande där man begär information från regeringen 

kontrollerar man regeringen och genom proaktiva tillkännagivanden kan man påverka 

politikens utformning eller erbjuda ett tydligt alternativ till regeringens politik. Larue har pekat 

ut negativa tillkännagivanden som ett relativt nytt fenomen och denna typ kan även 

sammanfalla med proaktiva tillkännagivanden; genom att riksdagen tillkännager att man inte 

vill att regeringen ska arbeta vidare med en fråga kan man påverka den förda politiken. 

Utvecklingen över tid har gått från att tillkännagivanden främst används som ett reaktivt 

instrument till att i större utsträckning användas för att förekomma planerade reformer eller som 

att på ett mer fristående sätt belysa frågor för att sätta dem på den politiska agendan. Den 
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utveckling som har skett i användandet av tillkännagivanden pekar på att instrumentet gått fått 

från främst vara ett parlamentariskt verktyg genom man vilket man kunde framföra 

kompletterande åsikter till ett lagförslag eller på ett formellt sett skicka information för 

kännedom till regeringen. Idag framstår tillkännagivanden som ett mer dynamiskt verktyg som 

används på olika sätt för att pressa regeringen. 

 

7. Slutsats 

Syftet med denna uppsats har varit att öka förståelsen för tillkännagivandeinstitutet genom att 

undersöka vad som karaktäriserar ett tillkännagivande, hur tillkännagivandenas utformning har 

förändrades över tid och i vilken utsträckning tillkännagivanden ger uttryck för opposition. 

Genom att utforma en analysapparat och därefter systematiskt studera 150 tillkännagivanden 

som utfärdats under de senaste fem valperioderna har jag bidragit till detta. Då 

tillkännagivandeinstitutet är ett relativt outforskat område kan denna studie dels bidra genom 

sina resultat men även underlätta för framtida studier av tillkännagivanden då den framtagna 

analysapparaten kan användas och utvecklas.  

Tillkännagivanden är dock endast ett av flera parlamentariska verktyg som kan användas för 

att sätta press på regeringen och denna studie bör därmed ses som en pusselbit som ökar 

förståelsen för relationen mellan regering och opposition. Den ökade uppmärksamheten som 

riktats mot tillkännagivanden i den offentliga debatten under den senaste mandatperioden utgör 

både en ytterligare aspekt som behöver studeras ingående för att förstå hur oppositionen 

positionerar sig gentemot regeringen samt en motivering till varför vi behöver förstå vad 

tillkännagivanden faktiskt är.  

Utifrån denna studie kan en del slutsatser dras om tillkännagivanden som utfärdats under 

perioden 2000/01-2015/16. Läsaren bör dock ha i åtanke att tidsperioden är relativt kort och att 

urvalet är förhållandevis litet vilket gör det svårt att uttala sig om säkra trender och mönster i 

användningen av tillkännagivanden. Med anledning av instrumentets karaktär och det 

parlamentariska läget i Sverige under den studerade perioden kan det vara svårt att koppla 

resultatet till en mer allmän diskussion om parlamentarisk opposition. Denna studie bör främst 

ses som ett sätt att få fördjupad förståelse för tillkännagivandeinstitutet som sådant. En 

fördjupad förståelse för tillkännagivandeinstitutet kan sedan i förlängningen bidra till kunskap 

om hur opposition kan ta sig uttryck i parlamentariska system 
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7.1 Vad karaktäriserar ett tillkännagivande? 

En av de slutsatser som kan dras från studiens resultat är att det är mycket svårt att säga vad 

som karaktäriserar ett tillkännagivande. Då formerna för instrumentet är lösa och endast bygger 

på praxis ser tillkännagivanden mycket olika ut. En del formuleringar återkommer men det går 

inte att dra någon generell slutsats om hur ett tillkännagivande är utformat: de kan vara olika 

långa, skilja sig i precision och styrka samt innehålla positiv eller negativ kritik eller varken det 

ena eller andra. Gemensamt för tillkännagivanden är att de innehåller en meningsyttring från 

riksdagen till regeringen. Ofta innehåller de även någon typ av uppmaning eller begäran om en 

åtgärd. 

Det går dock att konstatera att tillkännagivandes utformning har blivit mer likartad över tid. 

Detta då beslutformuleringar blivit mer direkta och tillkännagivanden i större utsträckning 

innehåller helhetsbilden av ett tillkännagivandes innebörd. Samtidigt går det att observera 

motsatt trend i tillkännagivandens innehåll. Tidigare karaktäriserades tillkännagivanden av att 

det var ett sätt för riksdagen att formellt framföra en del synpunkter om en viss fråga till 

regeringen. Idag finns det en större diversitet i innebörden och en del tillkännagivanden 

innehåller uppmaningar om återkoppling från regering medan andra påminner om vikten av en 

viss fråga. Tillkännagivandeinstitutet framstår således som ett mer dynamiskt verktyg än 

tidigare.  

Bolin och Larue har benämnt tillkännagivandeinstitutet som ett kontrollinstrument men utifrån 

denna undersökning skulle jag vilja hävda att instrumentet i nuläget används på en rad olika 

sätt, där syftet inte alltid framstår vara kontroll av regeringen. Tillkännagivanden kan användas 

för att uppmana regeringen att utreda en fråga, inkomma med ett lagförslag eller för att sätta en 

fråga på agendan. De kan även användas för att utmana regeringens initiativrätt. Genom 

proaktiva tillkännagivanden där regeringens aviserade förslag föregås eller negativa 

tillkännagivanden där politiska förslag blockeras kan riksdagen stoppa regeringen från att lägga 

fram förslag i en viss politisk riktning.  

Slutsatsen kan därmed dras att ett tillkännagivande karaktäriseras av att det är en meningsyttring 

riktad till regering som kan se olika ut beroende på det sakpolitiska området, tillkännagivandets 

syfte och utskott behandlas i. Därutöver skiljer sig tillkännagivanden åt avseende förekomsten 

av kritik, precision, styrka och relation till regeringens politik. 
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7.2 Har tillkännagivandets utformning förändrats över tid? 

Möjligheten för riksdagen att följa upp ett tillkännagivande framstår som central i utvecklingen 

av tillkännagivandens utformning över tid. Tillkännagivandena har exempelvis blivit mer 

direkta över tid. Endast 1 av 30 tillkännagivanden betecknades som direkta under Persson II 

medan 14 av 30 klassades som direkta under den sista mätperioden. Detta gör att det är betydligt 

enklare att utläsa dess innebörd och följa upp huruvida regeringen hörsammat 

tillkännagivandena eller inte. Det framstår således som att den kritik mot otydliga 

tillkännagivande som tidigare har förts fram har påverkat tillkännagivandes utformning. 

Detta är även i linje med att tillkännagivanden har blivit mer precisa över tid. Hänvisningar till 

andra dokument utgjorde tidigare en betydelsefull andel av tillkännagivanden (6 av 30 

tillkännagivanden under Persson II, 3 av 30 under Persson III, 11 av 30 under Reinfeldt I). 

Under de två senaste valperioderna har denna typ inte förekommit överhuvudtaget.  

Uppmaningen är numera formulerad i tillkännagivandet. Detta innebär att det idag är lättare för 

partierna att inför allmänheten visa upp vilka krav de ställer på regeringen. Det  skulle kunna 

förklara den ökade uppmärksamheten av tillkännagivanden i den offentliga debatten.  

Tillkännagivandena har även blivit starkare över tid, under den första valperioden observerades 

10 av 30 mycket starka tillkännagivanden i jämförelse med 21 av 30 starka under den senaste 

valperiod. De starkare formuleringarna i kombination med att tillkännagivandena blir mer 

precisa tyder på att tillkännagivanden har blivit allt mer krävande till sin karaktär. Detta stödjer 

det resultat som Bolin och Larues studie visat gällande svåra tillkännagivande. 

Tillkännagivande verkar i allt högre grad ställa mer precisa krav på regeringen vilket även leder 

till att de tar allt längre tid att slutföra tillkännagivandena.  

Även om majoriteten av tillkännagivanden inte innehåller någon kritik gentemot regeringen (se 

diagram 2)  så går det att skönja en svag positiv trend i att tillkännagivandena allt oftare används 

för att framföra positiv och negativ kritik gentemot regeringen. Under Persson II var det 25 av 

30 tillkännagivanden som varken innehöll kritik eller stöd gentemot regeringen. Därefter har 

antalet sjunkit för att åter öka något under den senaste valperioden då det observerades 21 av 

30 tillkännagivanden av denna typ. Detta skulle kunna tyda på en förändring i användningen av 

instrumentet där tillkännagivanden i en större grad används som ett oppositionsverktyg. Antalet 

tillkännagivanden som det rör sig är dock mycket litet vilket gör att är svårt att med säkerhet 

säga något om trender över tid i förekomsten av kritik. Resultaten visar dock att 

tillkännagivanden kan, och i några fall, har använts för att framföra kritik mot regeringen.  
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Det kan konstateras att tillkännagivanden tidigare främst var reaktiva i sitt förhållningssätt till 

regeringens förda politik men att detta har förändrats över tid. Under Persson II var 22 av 30 

tillkännagivanden reaktiva och inga proaktiva tillkännagivanden observerades. Under den 

innevarande valperioden är andelen observerade reaktiva tillkännagivanden 12 av 30. Numera 

är tillkännagivanden allt oftare proaktiva eller fristående till sin karaktär. Detta tyder på att 

tillkännagivanden har blivit ett flerdimensionellt verktyg. Att nya typer av tillkännagivanden så 

som negativa tillkännagivanden, proaktiva tillkännagivanden och upprepade tillkännagivande 

förekommer under främst de två senaste valperioderna, tyder också på denna utveckling.  

7.3 I vilken uträckning kan tillkännagivanden ses som ett uttryck för 

opposition? 

Rent tekniskt framstår inte tillkännagivandeinstitutet som ett klassiskt oppositionsverktyg då 

regeringspartierna ofta står bakom tillkännagivande. Det går att konstatera att 

tillkännagivandeinstitutet inte heller är att betrakta som ett klassiskt oppositionsverktyg 

avseende förekomsten av kritik då tillkännagivanden inte primärt används för att rikta kritik. 

Resultatet från min undersökning visar dock att tillkännagivandeinstitutet som ett uttryck för 

opposition i andra avseenden.  

Tillkännagivanden kan användas för att begära återkoppling eller information från regeringen 

om en viss fråga. Detta ger uttryck för en av oppositionens viktigaste uppgifter: att kontrollera 

regeringen. Att tillkännagivanden blir allt mer direkta och precisa är också kopplade till att en 

ökad möjlighet att följa upp om regeringen följer tillkännagivandena eller inte.  

De uttalanden, uppmaningar och meningsyttringar som tillkännagivanden består av kan även 

ses som ett sätt att erbjuda ett alternativ till regeringens politik. Genom allt mer direkta, precisa 

och starka tillkännagivanden kan oppositionen på ett mer distinkt sätt visa hur man själv skulle 

ha agerat om man var i regeringen. Tydligare tillkännagivanden gör det även lättare för 

oppositionen att, genom uppmärksamhet i media, visa allmänheten vilken väg man tycker är 

den  rätta utan att använda tvingande instrument så som lagförslag. 

Det går att tänka sig att det finns en trade-off mellan möjligheten att granska regeringen och 

möjligheten att erbjuda ett alternativ till den förda politiken. Mer precisa tillkännagivanden är 

lättare att följa upp och granska medan mer målande beskrivningar kan ge en tydligare bild av 

hur oppositionen anser att en fråga borde hanteras. Utifrån studiens resultat verkar 

tillkännagivandena bli allt mer precisa (se diagram 3). Det verkar således som att uppgiften att 

kunna granska regeringens agerande utifrån tillkännagivanden är överordnad uppgiften att 
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utförligt beskriva en alternativ politik, avseende oppositionens användning av just 

tillkännagivandeinstitutet som instrument.  

Centralt i sammanhanget är dock tillkännagivandets syfte. För att kunna slå fast om ett 

tillkännagivande syftar till att erbjuda ett alternativ, till faktiskt policypåverkan eller för att 

kontrollera regeringen behövs dock ytterligare studier av intentionerna bakom ett 

tillkännagivande. Genom intervjustudier med riksdagsledamöter skulle avsikten bakom ett 

tillkännagivande kunna studeras. 

I och med att tillkännagivandeinstitutet är av en icke konstitutionellt bindande karaktär är 

upplevelsen av vad ett tillkännagivande spelar för roll av stor vikt. Hur riksdagen och 

regeringen ser på tillkännagivandeinstitutet skulle därmed behöva studeras mer grundligt. 

Varför väljer riksdagspartierna att lämna ett tillkännagivande istället för ett att lägga ett 

lagförslag? Hur har synen på tillkännagivanden förändrats över tid? Varför påminner riksdagen 

regeringen om tidigare tillkännagivanden genom nya tillkännagivanden? Framtida studier 

skulle med fördel kunna fokusera på dessa frågor för öka förståelsen om syftet med 

tillkännagivanden. Allmänhetens syn på tillkännagivandeinstitutet är dessutom viktig. Om 

väljarna uppfattar att oppositionen styr regeringen genom tillkännagivanden, oaktat om 

regeringen faktiskt följer tillkännagivanden eller ej, kan detta påverka hur väljarna ser på de 

olika partierna. Forskarvärlden bör därför ägna tid åt att studera hur tillkännagivanden 

presenteras i exempelvis kammardebatterna eller i media. I vilka termer pratar politiker om 

tillkännagivanden i den offentliga debatten och har dessa beskrivningar av tillkännagivanden 

förändrats över tid? 

Utvecklingen tyder på ett att tillkännagivande gått från ett mer klassiskt parlamentariskt 

instrument där riksdagen försäkrar sig om att regeringen tar del av ett antal synpunkter till ett 

verktyg som oppositionen använder för att pressa regeringen. Denna förändring beror inte 

enbart på hur tillkännagivande är utformade utan även på hur tillkännagivandeinstitutet används 

i kombination med andra verktyg så som interpellationer och hot om misstroendevotum.  

Denna studie har även visat att ett antal nya typer av tillkännagivande uppkommit, så som 

proaktiva tillkännagivanden och upprepade tillkännagivande. De nya typerna av 

tillkännagivanden kan också förstås som ett verktyg för att bedriva opposition. Genom att 

stoppa viktiga valfrågor eller ideologiska hjärtefrågor genom tillkännagivande kan 

oppositionen blockera regeringen och samtidigt utmåla regeringen som svag. Därmed riktar 

oppositionen uppmärksamheten på regeringens förmåga att styra landet. Detta är i linje med 
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teoribildningarna om kartellpartier och cross-party mode som beskriver hur fokus inte ligger på 

vilken politik som förs utan snarare på vem som utför den. För att kunna hävda att oppositionen 

använder tillkännagivanden i syfte att blockera för regeringen och därmed utmåla regeringen 

som oduglig och svag snarare än att i syfte att få igenom sin egen politik behövs ytterligare 

studier. Denna hypotes är dock inte helt utan grund då de negativa tillkännagivanden som har 

utfärdats bland annat har handlar om frågor som regeringen har värnat högt, så som 

avvecklandet av Bromma flygplats.  

Under innevarande valperiod har fem tillkännagivanden som upprepar tidigare utfärdade 

tillkännagivanden observerats. De upprepade tillkännagivanden förtjänar även viss 

uppmärksamhet då detta inte är en typ av tillkännagivande som tidigare diskuterats. Att flera 

tillkännagivanden gällande samma fråga utfärdas ökar dels det totala antalet tillkännagivande 

och därmed även antalet tillkännagivanden som regeringen behöver slutredovisa. De upprepade 

tillkännagivandena kan även ses som ett uttryck för ökade konfliktlinjer då riksdagen pressar 

regeringen genom kontroll och påtryckningar. Forskarvärlden skulle med fördel kunna ägna sig 

åt mer ingående studier av denna typ av tillkännagivande framöver.  

De tillkännagivanden som utfärdats under innevarande valperiod där ett ordagrant stöd för 

oppositionen uttrycks genom att föreslå en återgång till alliansens politik är ett tydligt uttryck 

för opposition. Oppositionen säger helt enkelt att regeringens förda politik är felaktig och 

argumenterar för att man har ett bättre alternativ. 

Studien pekar således på att tillkännagivandeinstitutet kan användas för att ge uttryck för 

opposition. Att tillkännagivanden blir allt starkare och mer precisa och samtidigt används för 

att pressa regeringen genom proaktiva, negativa och upprepade tillkännagivanden, vittnar om 

att tillkännagivandeinstitutet framstår som ett skarpare instrument för oppositionen idag än 

tidigare. Detta i kombination med att antalet motgångstillkännagivanden har ökat över tid tyder 

på att konfliktlinjerna mellan partier snarare har ökat än minskat. Då tillkännagivandeinstitutet 

endast är ett av flera verktyg som oppositionen har att tillgå kan denna studie inte ensam 

omkullkasta tesen om den avtagande oppositionen  i Sverige. Resultatet tyder dock på att det 

finns konfliktlinjer mellan partierna på den parlamentariska arenan och att 

tillkännagivandeinstitutet används för att pressa regeringen. Det går således i linje med de 

resultat som både Loxbo och Sjölin respektive Bolin och Larue har presenterat.  

För att med säkerhet kunna säga något om huruvida tillkännagivanden faktiskt är ett skarpare 

instrument än tidigare behöver dock uppföljningen från regeringens håll studeras närmare. Hur 
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uppfattar ministrar och tjänstemän de tillkännagivanden som riktas mot regeringen? I hur stor 

grad följer regeringen riksdagens tillkännagivanden? Att riksdagen använder mer kraftfulla ord 

och är mer precisa i sina uppmaningar kan inte på egen hand säga något om en förändring i 

tillkännagivandeinstitutets styrka. Huruvida regeringen följer tillkännagivanden är därmed av 

stor vikt. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att tillkännagivandeinstitutet är ett dynamiskt 

verktyg som kan användas för att påverka regeringens politik på olika sätt. Användandet av 

tillkännagivanden har över tid förändrats så till vida att tillkännagivanden blir allt mer direkta, 

precisa och starka. Vikten av att kunna följa upp regeringens behandling av tillkännagivanden 

framstår som central. Kombinationen av att fler tillkännagivanden riktas mot regeringen utan 

regeringspartiernas stöd, att de är mer tydliga i sin utformning och mer krävande i sin karaktär 

tyder på att verktyget i allt större utsträckning används för att pressa regeringen och bedriva 

opposition. Att tillkännagivandeinstitutet kan används för att uttrycka opposition bör därmed 

anses vara givet. Innan vi kan dra slutsatsen att tillkännagivandeinstitutet är ett verktyg  som 

används med syftet att flytta fram oppositionens positioner behövs dock ytterligare forskning 

på området.  
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Appendix 

Studerade tillkännagivanden 

 Beteckning (bet.) Moment (i bet.) 

1.  bet. 2015/16:FöU3 mom. 7 om långräckviddiga bekämpningssystem 

2.  bet. 2015/16:CU1 mom. 7 om snabbare plan- och bygglovsprocess 

3.  bet. 2015/16:JuU1 mom. 44 om utredning, uppföljning och återkoppling till 

brottsoffer 

4.  bet. 2015/16:KU4 mom. 4 om ansvar för skolhuvudmän m.fl. 

5.  bet. 2015/16:KU4 mom. 6 om att stärka och stödja samfund och 

organisationer som vill motverka radikalisering 

6.  bet. 2015/16:FöU7 mom. 10 om föreskriftsstödet för informationsinsatser till 

allmänheten inför och under en kris 

7.  bet. 2015/16:CU13 mom. 5 om vattenverksamheter m.m. 

8.  bet. 2015/16:JuU22 mom. 22 om en brottsofferportal för offer för bedrägeri 

och identitetskapning 

9.  bet. 2015/16:JuU20 mom. 44 om kortare handläggningstider i 

vapenlicensärenden 

10.  bet. 2015/16:JuU20 mom. 45 om enhetlig tillämpning av licensprövning i 

vapenärenden m.m. 

11.  bet. 2015/16:TU14 mom. 4 om Bromma flygplats 

12.  bet. 2015/16:TU17 mom. 3 om sanktionssystemet för efterlevnad av 

svaveldirektivet 

13.  bet. 2014/15:SfU2 Mom. 4 om garantipension och bostadstillägg till 

pensionärer (res. 1) 

14.  bet. 2014/15:SfU3 Mom. 15 om vårdnadsbidrag 

15.  bet. 2014/15:TU3 Mom. 2 om beslut om omhändertagande och klampning 

16.  bet. 2014/15:AU6 Mom. 1 om översynen av Arbetsförmedlingen 

17.  bet. 2014/15:FöU7 Mom. 4 om centrum med specialkompetens i och 

forskning om veteraner 

18.  bet. 2014/15:JuU15 Mom. 14 om ordning och säkerhet i domstolarna 

19.  bet. 2014/15:JuU17 Mom. 15 om villkorlig frigivning vid återfall i likartad 

brottslighet 

20.  bet. 2014/15:JuU16 Mom. 20 om renodling av polisens uppgifter 

21.  bet. 2014/15:JuU14 Mom. 6 om skärpta straff för människohandel och 

koppleri 

22.  bet. 2014/15:JuU14 Mom. 19 om köp av sexuell tjänst 

23.  bet. 2014/15:JuU14 Mom. 33 om systematiska fakturabedrägerier 

24.  bet. 2014/15:JuU14 Mom. 62 om förverkande 

25.  bet. 2014/15:KrU3 Mom. 1 om finansieringen av public service-bolagens 

verksamhet 

26.  bet. 2014/15:MJU3 Mom. 1 om livsmedelskontroll 

27.  bet. 2014/15:TU9 Mom. 6 om en särskilt om en östlig förbindelse runt 

Stockholm 

28.  bet. 2014/15:KU12 Mom. 5 om reklamskatten 

29.  bet. 2014/15:KU12 Mom. 6 om presstödsförordningens giltighetstid 

30.  bet. 2014/15:TU12 Mom. 7 om lastbilars och bussars längd och vikt 

31.  bet. 2013/14:KrU11 Mom. 3 om utredning om lättläst nyhetstidning 

32.  bet. 2013/14:TU20 Mom. 4 om kommunal medfinansiering 

33.  bet. 2013/14:TU20 Mom. 9 om åtgärder inom sjöfarten 

34.  bet. 2013/14:TU14 Mom. 4 om ändringar av cabotagereglerna 

35.  bet. 2013/14:KU30 Mom. 2 a) om regionalt utvecklingsansvar i 

Västernorrlands och Norrbottens län (prop. så att 

förändringar blir möjliga att genomföra innan den 1 

januari 2015) 
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36.  bet. 2013/14:KU30 Mom. 2 b) om regionalt utvecklingsansvar i 

Västmanlands län (utred frågan) 

37.  bet. 2013/14:KU30 Mom. 4 om en helhetslösning av regionfrågan 

38.  bet. 2013/14:SoU14 Mom. 9 om handlingsplan för minskat alkoholbruk bland 

ungdomar 

39.  bet. 2013/14:SoU13 Mom. 6 om tillståndsplikt för försäljning 

40.  bet. 2012/13:UU8 Mom. 15 om Erkännande av SADR som stat 

41.  bet. 2012/13:FöU1 Mom. 3 om objektsramar 

42.  bet. 2012/13:FiU19 Mom. 1 om utredning av regelverket för 

kontanthantering i Sverige 

43.  bet. 2012/13:FiU28 Mom. 2 om framtida bindning till fördragets regler 

44.  bet. 2012/13:AU5 Mom. 8 om socialt protokoll 

45.  bet. 2012/13:TU16 Mom. 14 om översyn av taxibranschen 

46.  bet. 2011/12:UbU13 Mom. 10 om barnomsorg på kvällar, nätter och helger 

47.  bet. 2011/12:TU5 Mom. 11 om utförande av drift och underhåll 

48.  bet. 2011/12:JuU24 Mom. 2 om en utvärdering av säkerheten i domstol för 

målsägande och vittnen 

49.  bet. 2011/12:SoU26 Mom. 1 om ensamstående kvinnors rätt till assisterad 

befruktning 

50.  bet. 2011/12:TU15 Mom. 6 om flygtrafikledningstjänst 

51.  bet. 2011/12:AU9 Mom. 8 om solidariskt entreprenörsansvar 

52.  bet. 2010/11:FiU22 Mom. 2 om redovisning till riksdagen 

53.  bet. 2010/11:NU7 Mom. 1 om Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag 

SBAB, Posten Norden AB och Telia Sonera AB när det 

gäller delmoment a)–c) 

54.  bet. 2010/11:UbU12 Mom. 11 om skolforskning 

55.  bet. 2010/11:AU11 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin 

56.  bet. 2010/11:MJU15 Mom. 17 om Parakvat 

57.  bet. 2010/11:SfU10 Försäkringskassans lokala närvaro 

58.  bet. 2010/11:SfU12 Vissa ändringar i sjukförsäkringen 

59.  bet. 2010/11:SfU1 Mom. 4 om socialförsäkringsförmåner vid graviditet 

60.  bet. 2010/11:UbU3 Mom. 3 om nationella kunskapskrav 

61.  bet. 2009/10:KU37 Mom. 1 om beteckningarna regionfullmäktige och 

regionsstyrelse 

62.  bet. 2009/10:NU1 mom. 2 om anslag m.m. inom utgiftsområde 24 

Näringsliv såvitt avser delmoment k) p. (ii) 

63.  bet. 2009/10:SfU7 Framställningen 

64.  bet. 2009/10:SkU27 Mom. 10 om fastighetsbeskattning, allmänna frågor 

65.  bet. 2009/10:NU1 Mom. 3 om Institutet för Kvalitetsutveckling 

66.  bet. 2009/10:KrU1 Mom. 2 om hyressättningen inom kulturområdet 

67.  bet. 2009/10:FiU36 Om utredningsbehov med anledning av finanskrisen 

68.  bet. 2008/09:SkU36 Andra dels-satsen 

69.  bet. 2008/09:FiU34 mom. 2 om information till riksdagen 

70.  bet. 2008/09:FiU19 mom. 4 om information till riksdagen 

71.  bet. 2008/09:KrU1 mom. 1 om pensionsvillkoren inom scenkonsten 

72.  bet. 2008/09:NU8 Mom. 3 om granskning av effekter 

73.  bet. 2007/08:FöU4 Mom. 1 om beredskapen för kärnkraftsolyckor 

74.  bet. 2007/08:MJU1 mom. 7 om myndigheternas prövning av GMO-ärenden 

m.m. 

75.  bet. 2007/08:NU7 mom. 1 om rådgivningsinsatser för företag 

76.  bet. 2007/08:FöU15 (vilande 

förklaring efter bet. 

2006/07:FöU10) 

mom. c) om lag om ändring i lagen (2003:389) om 

elektronisk kommunikation  

77.  bet. 2007/08:FöU1 Mom. 2 om Försvarsmaktens anslagsstruktur 

78.  bet. 2007/08:KrU1 mom. 1 om pris- och löneräkning inom kultursektorn 

79.  bet. 2007/08:KU15 mom. 8 om utvärdering av Granskningsnämnden för 

radio och TV:s verksamhet 
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80.  bet. 2007/08:KU15 mom. 10 om översyn av mediekoncentrationen i Sverige 

81.  bet. 2007/08:NU1 Mom. 4 om förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda 

bolag såvitt avser delmoment b) 

82.  bet. 2007/08:NU5 Mom. 2 om motionsyrkanden om social ekonomi m.m. 

83.  bet. 2006/07:KU1 Mom. 13 om handläggningen av ärenden om bortförda 

barn 

84.  bet. 2006/07:SoU8 Mom. 17 om framställning 2006/07:RRS7 m.m. 

85.  bet. 2006/07:SkU10 mom. 4 om förmån av fri bil 

86.  bet. 2006/07:UU7 Mom. 2 om begränsning av mandatet för den svenska 

Kosovostyrkan 

87.  bet. 2006/07:KrU1 Mom. 8 om omfattningen av SVT:s programtextning vid 

tillståndsperiodens slut 

88.  bet. 2006/07:AU6 Mom. 1 c om insatser för nyanlända invandrare 

89.  bet. 2006/07:NU13 Mom. 2 om översyn av upphovsrättslagen 

90.  bet. 2006/07:SkU11 Mom. 2 om införande av tonnageskatt 

91.  bet. 2005/06:UbU3 Mom. 7 om civilingenjörs- och arkitektexamen 

92.  bet. 2005/06:UbU10 Mom. 43 om studie- och yrkesvägledning 

93.  bet. 2005/06:MJU29 mom. 5 om producentansvarets inriktning 

94.  bet. 2005/06:UbU3 mom. 26 om utveckling av nya högskoleprov 

95.  bet. 2005/06:SoU31 mom. 30 om anmälningsskyldighet avseende 

barnmisshandel 

96.  bet. 2005/06:KU40 Mom. 2 om driftsstödet till storstadstidningar 

97.  bet. 2005/06:KU40 Mom. 3 om eget redaktionellt material 

98.  bet. 2005/06:KU27 mom. 2 om ny utredning om oberoende kommunal 

revision 

99.  bet. 2005/06:SfU7 mom. 5 om samlad utredning om bidrag m.m. som 

påverkar barn, reservation 4 

100.  bet. 2005/06:MJU29 mom. 6 om återvinningsbehållare i flerbostadshus 

101.  bet. 2005/06:SoU10 Mom. 2 om legitimation för cytodiagnostiker 

102.  bet. 2005/06:AU3 Mom. 15 om ILO:s konvention nr 94 

103.  bet. 2004/05:SoU11 Mom. 10 om självmordsprevention 

104.  bet. 2004/05:SoU1 Mom. 34 om kommunala handlingsplaner 

105.  bet. 2004/05:SoU1 Mom. 32 om anhörigstöd 

106.  bet. 2004/05:UbU8 mom. 10 om sista datum för besked om 

etableringstillstånd 

107.  bet. 2004/05:FöU5 Mom. 24 c) om civil och militär verksamhet i Arvidsjaur 

108.  bet. 2004/05:TU7 Mom. 11 om kompetensbevis och hastighetsbegränsning 

avseende fritidsbåtar 

109.  bet. 2003/04:UbU12 mom. 15 om entreprenad 

110.  bet. 2003/04:FöU3 mom. 1 om Riksdagens revisorers förslag om 

Försvarsmaktens arbetsgivarpolitik 

111.  bet. 2003/04:AU4 Mom. 12 (res. 11) om turordning vid uppsägning m.m. 

112.  bet. 2003/04:SfU15 Mom. 1 om övergångsregler 

113.  bet. 2003/04:MJU7 mom. 7 om vattendistrikt och vattenmiljöförvaltning 

114.  bet. 2002/03:MJU10 Mom. 4 om djursjukdata 

115.  bet. 2002/03:UbU15 mom. 13 om uppföljning och utvärdering av fristående 

skolor 

116.  bet. 2002/03:MJU6 Mom. 1 om Östersjön som känsligt havsområde 

117.  bet. 2002/03:FiU14 Mom. 1 om styr- och finansieringsformerna i försvaret 

118.  bet. 2002/03:FiU20 Mom. 3 om budgetpolitikens inriktning (avsnitt 2.3) 

119.  bet. 2002/03:KU33 Mom. 3 om utbyggnaden av de digitala sändarnäten 

120.  bet. 2002/03:NU1 Mom. 3 om regelförenkling m.m 

121.  bet. 2001/02:SkU18 Mom. 2 om vissa varor och tjänster inom det 

lågbeskattade området 

122.  bet. 2001/02:FiU12 Mom. 1 om den framtida tillsynen m.m. 

123.  bet. 2001/02:UbU7 Mom. 18 om redovisning av kostnader för olika 

gymnasieprogram 



57 

 

124.  bet. 2001/02:SoU9 Mom. 17 om epidemiologiska uppföljningar 

125.  bet. 2001/02:FöU2 Mom. 4 om den nya planeringsmyndigheten 

126.  bet. 2001/02:LU26 mom. 1 om ändringar i förmånsrättsordningen 

127.  bet. 2001/02:LU26 mom. 2 om ränta på lönegarantibelopp 

128.  bet. 2001/02:KU8 mom. 6 om rättelse av röstlängd som gäller 

utlandssvenskar 

129.  bet. 2001/02:BoU7 Mom. 1 om återrapporteringen till riksdagen* 

130.  bet. 2001/02:TU1 Mom. 22 om översyn av farledsavgifterna 

131.  bet. 2001/02:NU12 Mom. 6 om auktorisation av teckenspråkstolkar 

132.  bet. 2001/02:KU16 Mom. 2 om undantag för att utjämna antalet 

reklamminuter vid angränsande timme 

133.  bet. 2001/02:KU5 mom. 1 b) om behovet av ett bättre beslutsunderlag och 

en utökad resultatrapportering 

134.  bet. 2001/02:KU32 Mom. 3 om Förvaltningsavdelningens roll och 

ledningsfunktionerna i departementen 

135.  bet. 2001/02:MJU22 Mom. 3 om redovisning av kostnaderna 

136.  bet. 2001/02:KU29 Mom. 2 om Konsekvenser av ramlagstiftning 

137.  bet. 2000/01:NU8 Mom. 8 om strålningsrisker från kraftledningar 

138.  bet. 2000/01:SoU1 Mom. 10 om lagstadgad rätt till valfrihet rörande 

tandvård 

139.  bet. 2000/01:SoU8 Mom. 20 om fördelningsdirektiven 

140.  bet. 2000/01:KU23 Mom. 12 om information från regeringen i EU-frågorna 

141.  bet. 2000/01:FöU4 Mom. 4 om Försvarshögskolans styrelse 

142.  bet. 2000/01:BoU11 Mom. 3 beträffande bildandet av Ljungskile kommun 

143.  bet. 2000/01:TU14 Mom. 3 om avgränsningen av den konkurrensutsatta 

verksamheten 

144.  bet. 2000/01:FiU16 Mom. 1 om användningen av jämförande information i 

regeringens redovisning till riksdagen 

145.  bet. 2000/01:KU23 Mom. 4 om lagrådsgranskning 

146.  bet. 2000/01:NU8 Mom. 3 om byte av elleverantör 

147.  bet. 2000/01:KU14 Mom. 5 om teckenspråk 

148.  bet. 2000/01:FiU27 Mom. 29 om ändrade och nya anslag samt ändrade ramar 

för utgiftsområden för år 2001 

149.  bet. 2000/01:KU11 mom. 9 om folkomröstningsutredning 

150.  bet. 2000/01:KU11 mom. 14 om riksdagsledamöternas skydd mot åtal 
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Analysverktyg 

VARIABEL A: KRITIK MOT REGERINGEN  

(a1) Stark kritik  (a2) Svag kritik   (a3) Stöd  (a4) Avsaknad av 

kritik eller stöd 

Beskrivning: 

Utskottets motivering till 

tillkännagivandet är övervägande starkt 

kritisk gentemot regeringens agerande, 

planerade agerande eller förslag. 

 

Motiveringen innehåller antingen en 

skarp formulering direkt riktat till 

regeringen eller flertalet kritiska 

uttalanden direkt riktade till regeringen.  

Kritiken är direkt så till vida att det 

tydligt framgår att den är riktad mot 

regeringen, genom att regeringen 

omnämns i direkt eller nära anslutning 

till kritiken.  

 

Beskrivning: 

Utskottets motivering till sitt tillkännagivande är 

övervägande svagt kritisk till regeringens 

agerande, planerade agerande eller förslag.  

 

Ställningstagande innehåller svaga kritiska 

formuleringar. Ställningstagandet kan även 

innehålla negativ och positiv kritik men den 

negativa kritiken är övervägande.  

 

Kritiken kan även vara i form av implicit kritik 

där utskottet kritiserar myndigheternas agerande 

eller arbete, och därmed indirekt kritiserar 

regeringens styrning av myndigheterna.  

 

Tillkännagivande som inte pekar på direkta brister 

i regeringens arbete utan snarare pekar på 

områden som skulle kunna förbättras, inkluderas i 

under denna kategori då dessa indirekt kritiserar 

att regeringen.  

  

Beskrivning:  

Utskottets motivering till tillkännagivande 

upplevs som att det stödjer regeringens agerande, 

planerade agerande eller förslag.  

 

Tillkännagivandet syftar i dessa fall ofta till att 

lägga fokus på en fråga som går i linje med 

regeringens förslag men som ej ryms inom det 

liggande förslaget. Ställningstagandet är därmed 

övervägande positiv men utskottet passar på att 

belysa en närliggande fråga eller ett visst 

perspektiv.  

 

Stöd för regeringens agerande kan uttryckas 

antingen aktivt eller passivt. Antingen uttalas det 

aktiva stödet genom ett positivt uttalande 

gentemot regerings agerande eller genom att man 

uttalat att man inte har något att anmärka på 

regeringens förslag.  

Beskrivning: 

Utskottets motivering 

till tillkännagivandet 

innehåller ingen 

meningsyttring om 

regeringens agerande, 

planerade agerande 

eller förslag. Varken 

positiv eller negativ 

kritik riktas mot 

regeringen.  

 

 

Exempel:  

”regeringens agerande är mycket 

otillfredsställande”, ”den politik som 

regeringen har uppvisat de senaste 

åren uppvisar tydliga brister”, ”vi 

finner detta oacceptabelt” och ”detta 

är högst olyckligt”.  

 

Exempel:  

”det finns brister i myndighetens sätt att utöva sitt 

arbete”, ”utskottet anser att såväl lagstiftning 

som myndigheternas arbete kan förbättras”,  

”utskottet noterar att de brister i säkerheten som 

Riksrevisionen har funnit är allvarliga. Samtidigt 

noterar utskottet att regeringen redan har vidtagit 

kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med 

bristerna”.  

Exempel: 

 ”utskottet välkomnar”, ”detta anser utskottet 

vara värdefullt”, ”regeringens politik har 

utskottets stöd” och ”utskottet tycker att det är 

positivt att denna utredning tillsätts men utskottet 

menar att ytterligare insatser bör bli föremål för 

utredning.” 
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VARIABEL B: PRECISION  

(b1) Mycket precist  (b2) Precist (b3) Svag precision (b4) Hänvisning  

Tillkännagivandet framstår överlag som 

detaljerat och innehåller en tydlig 

uppmaning/viljeyttring som går att följa 

upp. 

 

Tillkännagivande innehåller en viljeyttring 

och en tydlig syftesformulering. 

I tillkännagivandet framgår det var utskottet 

vill och varför utskottet vill det. 

 

Tillkännagivandet specificeras ytterligare 

genom en beskrivning av hur 

tillkännagivandet väntas uppfylla syftet, en 

tidsangivelse eller en aktör. 

 

 

 

 

Tillkännagivandet innehåller en 

meningsyttring som är relativt lätt att följa 

upp (med undantag för negativa 

tillkännagivanden) 

 

Tillkännagivandet innehåller en viljeyttring 

och någon form av syftesformulering. 

förklaring. I tillkännagivandet framgår det 

var utskottet vill och varför.  

 

Negativa tillkännagivanden och 

tillkännagivanden som innehåller flera olika 

aspekter och uppdrag och som därmed blir 

svåra att följa upp hamnar kategoriseras 

som precisa.  

Tillkännagivandet innebär någon form av 

meningsyttring/viljeyttring.  

Tillkännagivandet är svårt att följa upp.  

 

Tillkännagivandet kan vara av typen där 

man uppmuntrar regeringen överväga en 

särskild fråga men inte tydliggör vilken 

typ av åtgärd man väntar sig.  

 

Tillkännagivandet kan även innebära att 

utskottet vill betona vikten av en fråga.  

 

 

 

 

 

 

Tillkännagivandet härstammar till 

stor del från en annan utredning 

eller rapport.  

 

Tillkännagivandet består till stor del 

av hänvisningar till motiveringar 

eller förslag som förekommer i 

tidigare tillkännagivanden, 

riksrevisionens rapporter eller 

kommittédirektiv.  

 

Det är svårt att utläsa vad 

tillkännagivandet innebär utifrån 

endast utskottets ställningstagande.  

 

Exempel: 

 ”Enligt utskottets uppfattning är emellertid 

en folkstyrelse genom ombud inte nog […] 

Utskottet anser med hänsyn till det anförda 

att regeringen […] på nytt bör låta utreda 

folkomröstningsinstitutet. Utredningen bör 

ha parlamentarisk sammansättning.” och 

”Med syftet att förbättra 

Arbetsförmedlingens förutsättningar att 

genomföra sitt uppdrag [...] föreslår 

utskottet att riksdagen tillkännager för 

regeringen som sin mening att arbete med 

översynen av Arbetsförmedlingen ska 

återupptas senast den 15 april 2015 […]”. 

 

Exempel: 

Exempel på formuleringar: ”Mot bakgrund 

av att det fortfarande finns landsting som 

inte har genomfört valfrihet […]anser 

utskottet att en lagstadgad rätt till valfrihet 

mellan offentlig och privat tandvård för 

barn och ungdomar bör införas.” och ”Med 

hänvisning till det ovanstående bör 

riksdagen göra ett tillkännagivande om att 

regeringen inte skall införa några särskilda 

regler under en övergångsperiod för 

arbetstagare från de nya medlemsstaterna. 

Härigenom kommer Sverige att även kunna 

påverka övriga länders agerande […]”  

 

Exempel: 

”Regeringen bör således 

under våren 2009 redovisa den 

information näringsutskottet efterfrågar.” 

och  ”Utskottet föreslår därför att 

riksdagen ställer sig bakom vad utskottet 

anför om att Sveriges tillgång till 

långräckviddiga bekämpningssystem ska 

vara en prioriterad materialfråga under 

kommande mandatperioder och 

tillkännager detta för regeringen”.  

 

Exempel: 

”Utskottet delar Riksrevisionens 

förslag” och ”Sammanfattningsvis 

anser utskottet i likhet med 

uppföljningsgruppen att regeringen 

ska”  
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VARIABEL C: STYRKA  

(c1) Mycket starkt  (c2) Stark  (c3) Svag  

Beskrivning: 
Tillkännagivandet framstår som mycket starkt. 
Motiveringen innehåller segment som gör att 
viljeyttringen uttrycks som en mycket stark 
uppmaning till regeringen, så som ett krav eller 
begäran.  
 
 Utskottets motivering till tillkännagivande kan 
innehålla följande formuleringar; frågan är 
angelägen, frågan bör skyndsamt utredas, det är 
nödvändigt att, det är angeläget att, det är viktigt 
att, regeringen måste, det är av yttersta vikt, det 
krävs, det är oacceptabelt och det krävs omedelbara 
åtgärder.  
 
En helhetsbedömning görs av tillkännagivande för 
att placera det i rätt kategori:  
  

Beskrivning: 
Tillkännagivandet framstår som relativt starkt. 
Motiveringen innehåller som segment som gör att 
viljeyttringen uttrycker en relativt stark uppmaning 
till regeringen så som en önskan.   
 
Utskottets motivering till tillkännagivandet kan 
innehålla följande segment: utskottet anser, det 
finns ett behov av, utskottet konstaterar, utskottet 
välkomnar, utskottet efterlyser.  
 
En helhetsbedömning gör av tillkännagivandet där 
även upprepad användning av formuleringar och 
kombinationer av för att ta ställning tas hänsyn till. 

Beskrivning: 
Tillkännagivandet och dess motivering framstår 
som övervägande svagt. Motiveringen innehåller 
segment som gör att viljeyttringen uttrycker 
rekommendation eller ett förslag från riksdagen.  
 
Utskottets motivering till tillkännagivande kan 
innehålla formuleringar som: utskottet föreslår, 
utskottet instämmer, enligt utskottets mening, 
regeringen bör överväga eller det kan vara 
lämpligt. Ett tillkännagivande kan även innehålla 
en enstaka användning av ”regeringen bör”.  
 
En helhetsbedömning görs av tillkännagivandet.  
 
 

Exempel: 
”Frågan är så angelägen att riksdagen redan nu 
bör uttala sig”, ”Det finns anledning att skyndsamt 
utreda frågan, ”Arbetet måste fortsätta”, ” 
Utskottet anser att utredningen är för viktig för att 
inte föras i hamn. Det krävs en omfattande 
genomlysning  i form av en utredning”. 

Exempel: 
” Det finns ett behov av att se över detta”, 
”Utskottet bedömer att ett mer tydligt ramverk är 
önskvärt”,  ” Frågan bör utredas vidare och 
regeringen bör ta fram en 
departementspromemoria som redovisar 
förutsättningarna”.  
 

Exempel: 
”Enligt utskottets mening bör”, ”Utskottet föreslår 
för regeringen” ”Utskottet utgår från att en 
långsiktig lösning kommer till stånd”,  
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VARIABEL D: RELATION TILL REGERINGENS FÖRSLAG  

(d1) Proaktiv (d2) Reaktiv (d2) Fristående  

Beskrivning: 

Tillkännagivandet syftar till att påverka regeringens 

kommande förslag eller agerande.   

 

Tillkännagivandet syftar till att förhindra eller påverka 

en framtida händelse. För att placeras i kategorin ska 

tillkännagivandet vara tydligt proaktiv. För detta krävs 

att regeringens planerande agerande på omnämns i 

utskottets ställningstagande.  

Beskrivning: 

Tillkännagivandet är en reaktion på regeringens 

agerande eller planerande agerande.  

 

Tillkännagivandet görs med anledning av något som 

framkommit om frågan eller händelsen.  

 

Tillkännagivandet kan även anses som reaktivt om det 

syftar till en åtgärd med anledning av något som 

framkommit i riksrevisionens rapporter eller annat 

utskotts ställningstagande gällande den förda politiken.  

Beskrivning: 

Tillkännagivandet framstår som fristående. 

Tillkännagivandet förefaller varken reagera på 

regeringens förda eller föreslagna politik och verkar 

inte heller syfta till att påverka en kommande åtgärd 

eller beslut som väntas komma.  

 

Tillkännagivandet kan exempelvis komma från ett 

utskottsinitiativ. 

 

Tillkännagivande som inte tydligt framstår som varken  

proaktivt eller reaktivt hamnar även i denna kategori.  

 

Exempel:  

”Utskottet, som anser att möjligheterna för 

kommunerna att införa vårdnadsbidrag har ökat 

utrymmet för den som vill ge barnet omsorg i hemmet 

utöver den tid som föräldraförsäkringen medger, 

noterar att i budgetpropositionen för 2015 anges att 

regeringen avser att under nästa år lämna förslag om 

att avskaffa möjligheterna för kommunerna att bevilja 

vårdnadsbidrag. Enligt utskottets mening bör 

regeringen i stället i enlighet med det anförda verka 

för att denna möjlighet för kommunerna bör finnas 

kvar.” (bet. 2014/15:SfU3) 

Exempel:  

”Utskottet ansluter sig i huvudsak till de bedömningar 

som regeringen redovisar i propositionen när det 

gäller de anpassningar som bör göras i 

skattelagstiftningen med anledning av ledamotsstadgan 

och beträffande viss personal vid Europaskolorna. 

Enligt utskottets mycket bestämda uppfattning borde 

kostnadsersättningar för utövande av uppdraget som ej 

motsvaras av utgifter som de är avsedda att täcka vara 

skattepliktiga. […] Utskottet anser att regeringen 

närmare ska undersöka möjligheten av att införa en 

regel av della innebörd och återkomma till riksdagen i 

frågan.” (bet, 2008/09:SkU36) 

  

Exempel:  

” Mänskliga rättigheter, däribland de grundläggande 

fackliga rättigheterna, måste få ett bättre skydd inom 

EU. EU:s ekonomiska friheter ska inte överordnas 

mänskliga rättigheter. Utskottet anser att Sverige bör 

kräva att EU ska anta ett juridiskt bindande socialt 

protokoll, som tydliggör att grundläggande 

fackliga rättigheter såsom den fria förhandlings- och 

konflikträtten samt rätten att fritt teckna kollektivavtal 

gäller inom EU och att dessa inte 

underordnas EU:s ekonomiska friheter.” (bet 2012/13 

AU5) 

 


