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Abstract 

 

The study aims to empirically study the Early warning system and how national parliaments in the EU 

vary regarding the issuing of reasoned opinions. In recent years the subject of subsidiarity within the 

EU has become an increasingly debated and controversial topic. The Early warning system aims to 

alleviate the democratic deficiency of the EU, but the scientific community is divided on how efficient 

it is. Using data from the European parliament this study examines reasoned opinions and factors that 

influences why national parliaments issue them and why there is such a variation amongst the national 

parliaments issuing them. The study finds that being a member of the Eurozone and the EU15 has 

important implications for parliaments issuing reasoned opinions. 
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1 Inledning 

1.1 Inledning 

De nationella parlamenten och vilken roll de spelar och ska spela i den Europeiska unionen har 

blivit en omdiskuterad fråga. Hittills har det ofta hävdats att de nationella parlamenten har 

hamnat utanför den Europeiska Unionens lagstiftningsprocess där kommissionen, 

Europaparlamentet och Rådet dominerar. Istället har de nationella parlamenten i EU många 

gånger kallats för Europeiseringens förlorare. 1 Från det mellanstatliga samarbetet har ett allt 

mer överstatligt projekt vuxit fram. EU har numera exklusiv kompetens på vissa områden, 

vilket innebär att endast EU kan lagstifta på området och att medlemsländerna inte kan ändra 

på lagar själva. Exempel på områden där EU har exklusiv befogenhet är fiskepolitik, handel 

och tullar. Andra frågor som bland annat rör miljö, inre marknaden och transport har EU och 

medlemsländerna delad befogenhet. 2 Makt och kompetens har gradvis förskjutits allt mer till 

EU:s institutioner, Europaparlamentet, kommissionen och rådet har alla fått mer att säga till om 

på bekostnad av de nationella parlamenten i medlemsländerna. När makten flyttade till Bryssel 

tappade också parlamenten mark gentemot regeringarna på hemmaplan som utgör rådet och 

som traditionellt har haft hand om utrikespolitik3. Denna förskjutning av maktförhållanden har 

varit en del av den stora debatten kring demokrati i EU, där vissa, bland annat Simon Hix, 

menar att maktförskjutningen har lett till ett demokrati- och legitimitetsunderskott.4 I och med 

Lissabonfördraget kom dock ett trendbrott, nu fick nationella parlament en möjlighet att göra 

sin röst hörd i EU. Med de nya reglerna kring subsidiaritetsprövning kan ett nationellt parlament 

skicka in ett motiverat yttrande, på engelska Reasoned opinion, om parlamentet menar att 

lagförslag från EU bryter mot subsidiaritetsprincipen. Senare forskning har också visat att de 

nationella parlamenten idag har en starkare ställning nationellt än vad de hade runt 

millennieskiftet.5 

Därmed framstår subsidiaritetsprincipen som ett allt viktigare ämne när EU-samarbetet 

försätter, det är denna princip som bestämmer vem som hanterar vad. Vem som har rätt att 

bestämma är en fråga som har varit och fortsätter att vara aktuell i och med en ökande EU-

skepticism bland delar av EU:s medborgare och bland politikerna. I Storbritanniens fall har det 

gått så långt att de ämnar gå ur unionen där just mycket av retoriken bygger på att ta tillbaka 

makten från EU och att det folkvalda nationella parlamentet som är den legitima lagstiftaren 

och bör få mer makt. Subsidiaritetsgranskningen och dess effekter är dock omdiskuterad. Vissa 

menar att det har hjälpt parlamenten och medborgarna att återta en del av makten medan andra 

hävdar det är ett långt ifrån effektivt verktyg för att åtgärda eventuella demokratiunderskott.6 

För att effekten av Subsidiaritetsgranskningen ska kunna förstås krävs det empirisk forskning 

på området. Hittills har det dock funnits ganska få studier som undersöker motiverade yttranden 

och vad som förklarar variationen mellan de nationella parlamenten och hur många motiverade 

yttranden de skickar in. Fram tills relativt nyligen har subsidiaritetsprövningen och motiverade 

yttranden varit relativt förbisedda i forskningen, istället har man dels fokuserat på den nationella 

nivån och dels på andra aspekter av interaktionen mellan nationella parlament och EU:s 

institutioner som politisk dialog med kommissionen. Tidigare forskning från Auel et al, 

                                                           
1 Raunio 2009 s.3 
2 Hix och Høyland 2011, s.125 
3 Hix och Høyland 2011, s.124 
4 Hix och Høyland 2011, s.132 
5 Winzen 2012 s.3, Raunio 2011 
6 Cooper 2012  
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Williams och Huysmans har undersökt de nationella parlamenten, motiverade yttranden och ett 

antal variabler som skulle kunna förklara variationen mellan parlamenten.7 Resultaten av den 

forskningen har inte alltid varit tillräckligt för att bekräfta eller förkasta hypoteser eller har 

endast fokuserat på snävare tidsperioder. Därför är det intressant att undersöka detta empiriskt, 

dels för att det finns en i lucka i forskningen, men också för att det bidrar till en större debatt 

om nationella parlamentens roll i EU och demokrati i EU. Denna debatt blir allt mer aktuell i 

en värld där EU-skepticism och kritik mot europeisk integration breder ut sig. 

1.2 Syfte och Frågeställning 

Denna studie ämnar ta vid där tidigare forskning har slutat, dels genom att undersöka en längre 

tidsperiod, 2010 till 2016, och dels genom att pröva möjliga hypoteser som inte har kunnat 

besvaras tidigare. Studien bidrar till forskningen kring de nationella parlamenten och vilken roll 

de spelar i EU genom att undersöka motiverade yttranden och vad som kan förklara vad som 

får ett parlament att skicka in ett motiverat yttrande. Ett antal variabler kommer att presenteras 

som möjliga förklaringsfaktor till variationen i vilka nationella parlament som skickar in 

motiverade yttranden. Syftet med denna uppsats är att undersöka variationen mellan de 

nationella parlamenten gällande hur ofta de skickar in motiverade yttranden och därmed bidra 

till en större debatt om motiverade yttranden och de nationella parlamentens roll i EU.  

Syftet med uppsatsen leder oss fram till följande frågeställning: 

Vad förklarar variationen i antalet motiverade yttranden de nationella parlamenten skickar in? 

1.3 Disposition 

Studien är upplagd på följande vis: Först kommer en redogörelse över de nationella 

parlamentens roll i EU, sedan kommer en bakgrund och översikt över vad subsidiaritets-

granskning är och hur det fungerar. Efter det följer en diskussion kring effekterna av 

subsidiaritetsgranskningens införande. Kapitel tre ger en genomgång av diskursen på området 

och den tidigare forskningen samt förklarandet av de hypoteser som denna studie kommer att 

testa. Kapitel fyra handlar om metod och ger en överblick över det material som använts, 

genomgångar av de beroende och oberoende variablerna samt en kortare diskussion om validitet 

och reliabilitet. I kapitel fem kommer analyserna, först bivariata regressionsanalyser för varje 

enskild oberoende variabel samt en redogörelse för och tolkning av resultaten. Sedan följer en 

multipel regressionsanalys där alla oberoende variabler kontrolleras och redogörs för. Kapitel 

sex består av en sammanfattning och slutsats. 

1.4 Avgränsning 

Studien kommer att avgränsa sig till åren mellan 2010 till 2016 då subsidiaritetsgranskningen 

först trädde i kraft i och med Lissabonfördraget 2010. Studien sträcker sig fram till 2016 då det 

finns samlad publicerad data tillgänglig för allmänheten fram tills 2016. Vidare kommer studien 

att begränsa omfattningen till att undersöka endast nationella parlament och motiverade 

yttranden inom ramen för subsidiaritetsprövningen. Andra former av yttranden eller 

resolutioner som nationella parlament kan lämna till EU-kommissionen kommer att utelämnas. 

Antalet oberoende förklaringsvariabler kommer också begränsas för att anpassa studien till det 

tidsutrymme som finns. De valda oberoende variablerna motiveras med att de förekommer i 

                                                           
7 Auel et al 2015, Williams 2016, Huysmans 2018 
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tidigare forskning och är troliga utgångspunkter för att bygga vidare på. Mer om detta i 

metodkapitlet. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Nationella parlamentens roll i EU 

De nationella parlamenten i EU är olika utformade, skiljer sig åt i antal kammare och platser 

och valsystem. De har olika mycket makt och hur de förhåller sig till regeringen och andra 

parlament kan variera men de tjänar ändå samma ändamål, parlamenten består av representanter 

som väljs av folket. De folkvalda parlamentarikerna ska representera medborgarna för att 

lagstiftning och maktutövande ska ses som legitimt och demokratiskt på nationell nivå. De 

nationella parlamentens roll i EU har varierat över tid och varit föremål för debatt både inom 

och utanför forskarvärlden. EU:s ökande inflytande och makt samt att unionen har gått mot ett 

allt tätare samarbete vilket har lett till att parlamenten kallas för förlorarna i integrations-

processen. En teori menar att EU har avparlamentariserats, detta innebär att makten har flyttats 

från parlamentet till regeringar och kommissionen, det vill säga att parlamentet har tappat 

inflytande och kontroll över lagstiftande och verkställandet av makt.8 Vidare har förändringar i 

hur rådet fungerar, nu används kvalificerad majoritet oftare, vilket gör det svårare för ett 

parlament att påverka sin regering att handla på ett visst sätt i rådet och på så vis fälla eller 

ändra ett lagförslag på EU-nivå.9 

De nationella parlamenten har ingen lagstiftande makt i EU-frågor men kan påverka på andra 

sätt. Genom kontroll och granskning av regeringens arbete i EU kan parlamentet påverka 

lagstiftningen indirekt då regeringarna i form av ministerrådet är en av de lagstiftande 

institutionerna i EU. Vidare ansvarar parlamenten för att informera och förklara EU:s politik 

för medborgarna, implementera EU-lagstiftning på nationell nivå samt granska kommissionens 

lagförslag enligt subsidiaritetsprincipen på områden där EU och de nationella parlamenten har 

delad kompetens och skicka yttranden om lagförslag på områden där EU har exklusiv 

kompetens. 

Hur mycket makt parlamenten utövar i verkligheten är svårt att säga och det är ett omdebatterat 

ämne i forskningen. När Lissabonfördraget kom 2010 menade många att parlamenten nu skulle 

få mer makt. Ian Cooper menar att parlamenten har stärkts medan andra som Kiiver och Raunio 

är betydligt mer tveksamma till att parlamenten har stärkts eller vilken effekt Lissabonfördraget 

haft.10 

2.2 Subsidiaritetsgranskningen 

Under 1990-talet och 2000-talet inleddes en debatt om demokratiunderskottet i EU och de 

nationella parlamentens roll i EU. Förlorarna i den europeiska integrationen ansågs ofta vara de 

nationella parlamenten. För att komma åt problemet med ett upplevt demokratiunderskott i EU 

började arbetet vid europeiska konventet med att ge de nationella parlamentet mer inflytande 

och verktyg för att vakta subsidiaritetsprincipen. 11 

                                                           
8 Raunio 2010  
9 Raunio 2010 
10 Kiiver 2008 s.81, Raunio 2011 
11 Williams 2016 s.2 
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Subsidiaritetsprincipen är en del av Europeiska unionens grundläggande organisatoriska 

principer och definieras i artikel 5(3) i fördraget om Europeiska unionen.12 Med 

subsidiaritetsprincipen menas att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Alla 

områden där EU har delad kompetens, omfattas av principen som innebär att EU endast ska 

stifta lagar eller vidta åtgärder när det är mer effektivt på EU nivå än på lägre nivå. Detta 

omfattar inte bara nationell nivå utan också subnationella nivåer som kommuner, regioner, 

förbundsländer eller andra nivåer. På områden där EU har exklusiv kompetens: tullunionen, 

den inre marknadens konkurrensregler, den monetära politiken, fiskeripolitik samt vissa 

internationella avtal, gäller dock inte principen. Detta innebär att subsidiaritetsprincipen 

tillsammans med proportionalitetsprincipen är två väldigt viktiga instrument som reglerar vad 

EU kan besluta om. 

Från 2007 och framåt fick de nationella parlamenten i EU rätten att granska förslag från 

kommissionen. Enligt artikel 5(3) fick de nationella parlamenten sex veckor på sig att granska 

förslag från kommissionen där EU har delad kompetens med medlemsländerna. Denna process 

kallas för subsidiaritetsgranskning eller på engelska, Early warning system (EWS), och bygger 

på att parlamenten skickar in ett motiverat yttrande om de anser att kommissionen bryter mot 

subsidiaritetsprincipen. Om parlamentet ansåg att kommissionens förslag inte stämde överens 

med subsidiaritetsprincipen kan de utfärda ett motiverat yttrande där de förklarar varför de anser 

att kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen. Alla nationella parlament har två 

röster var, om ett parlament har två kammare har varje kammare var sin röst. Detta gör att båda 

kamrarna i ett tvåkammarsystem kan utfärda motiverade yttranden. Vad händer då om 

parlamentet utfärdar ett motiverat yttrande? Om tillräckligt många parlament, minst en tredjedel 

av alla nationella parlaments röster, (när det gäller lagförslag om rättsliga frågor, frihet, och 

säkerhet behövs endast en fjärdedel av rösterna) har utfärdat ett motiverat yttrande där de menar 

att förslaget bryter mot subsidiaritetsprincipen utfärdas ett så kallat gult kort. Det gula kortet 

innebär att kommissionen måste ta de motiverade yttrandena i beaktning och utvärdera sitt 

förslag. Det gula kortet är dock inte ett veto och inte lika starkt som det kan te sig vid första 

anblick. Kommissionen behöver endast se över sitt förslag och är inte tvunget att ändra eller ta 

tillbaka det, men kan sen välja att dra tillbaka det, ändra det eller fortsätta med förslaget trots 

det gula kortet.13 

Med Lissabonfördraget ändrades reglerna kring subsidiaritetsgranskningen och de nationella 

parlamenten. När fördraget trädde ikraft 2009 fick de nationella parlamenten åtta istället för sex 

veckor på sig att granska förslag från kommissionen. De fick möjlighet att utöver det gula kortet 

också utfärda ett oranget kort. Skulle över 50% av de nationella parlamenten skicka in ett 

motiverat yttrande blir det ett så kallat oranget kort. Principen är densamma som vid ett gult 

kort, kommissionen ser över förslaget och kan välja att dra tillbaka, ändra eller fortsätta. Skulle 

kommissionen fortsätta med det trots det orangea kortet kommer både Europaparlamentet och 

rådet att kallas in i processen och kommissionen måste berättiga sitt förfarande för 

Europarlamentet och rådet. Meningen är att utöver kommissionen ska även rådet och 

Europaparlamentet granska kommissionens förslag för att se om det bryter mot 

subsidiaritetsprincipen. Om en majoritet av Europaparlamentet eller 55% av Rådet efter en 

omröstning finner att förslaget bryter mot subsidiaritetsprincipen faller förslaget och kommer 

inte tas upp igen. Inga orangea kort har delats ut av de nationella parlamenten än så länge. 

                                                           
12 eur-lex.europa.eu 2018 
13 Cooper 2012 s.20 
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2.3 Utfärdade gula kort 

Hittills har tre gula kort utfärdats av de nationella parlamenten. Det första var 2012 gällande 

den så kallade Monti II-förordningen, förslag om utövandet av rätten att vidta kollektiva 

åtgärder i samband med etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster. Tolv 

nationella parlament med sammanlagt 19 röster hade i motiverade yttranden ifrågasatt förslaget.  

Kommissionen drog tillbaka förslaget men hävdade att skälet till att de drog tillbaka förslaget 

inte var att det bröt mot subsidiaritetsprincipen utan att det saknade stöd. 14 

2013 kom det andra gula kortet och gällde införandet av den europeiska åklagarmyndigheten. 

Förslag till rådets ordförande om inrättande av europeiska åklagarmyndigheten som ofta kallas 

för EPPO-förslaget efter den engelska förkortningen på åklagarmyndigheten. Denna gång valde 

kommissionen att gå vidare trots det gula kortet men valde att svara de nationella parlamenten 

med en motivering om varför förslaget inte bröt mot subsidiaritetsprincipen.15 

Det tredje och sista gula kortet delades ut 2016 och berörde utstationeringen av arbetstagare, 

Även denna gång valde kommissionen att gå vidare med förslaget trots de nationella 

parlamentens gula kort. Kommissionen motiverade sitt beslut i COM (2016) 505 och menade 

att det inte bröt mot artikel 5(3) i fördraget om den Europeiska unionen.16 Varför inget oranget 

kort har utfärdats än är utanför denna uppsats omfattning och kommer inte att behandlas. 

2.4 Debatten kring Subsidiaritetsprövningen 

Vilken påverkan subsidiaritetsgranskningen haft, delar forskningen i olika läger där vissa som 

Ian Cooper menar att det är både möjligt och realistiskt för parlament att skicka in motiverade 

yttranden och på så vis påverka EU:s lagstiftning.17 Cooper menar att fallet med det gula kortet 

för Monti II visar att parlamenten kan och vill använda subsidiaritetsprincipen och på så vis 

komma att fungera som en tredje kammare utöver de två andra ”kamrarna”, Rådet och 

Europarlamentet i EU.18 Cooper varnar för att överdriva de nationella parlamentens roll och 

styrka, de är fortfarande inte lagstiftande eller beslutande, får inte lägga fram lagförslag och kan 

inte heller lägga ett veto. Trots detta menar Cooper att de nationella parlamentens roll inte ska 

förbises utan att just genom subsidiaritetsgranskningen kan parlamenten bedriva 

påverkansarbete och genom att visa sitt motstånd och förhoppningsvis påverka kommissionen 

att göra om förslaget eller genom att påverka de andra lagstiftande institutionerna i EU, 

Europaparlamentet och rådet, att stoppa eller ändra förslaget.19 Att parlamenten får mer 

inflytande och möjligheter att påverka menar Cooper kommer att hjälpa EU, när de nationella 

parlamenten får mer inflytande i EU:s lagstiftningsprocess kommer det att hjälpa med det 

upplevda demokrati- och legitimitetsunderskottet i EU. Vidare menar Cooper att det kommer 

krävas koordination och att parlamenten och parlamentarikerna bygger upp samarbetsorgan 

eller kommunikationskanaler för att subsidiaritetsgranskningen ska bli ett effektivt verktyg. De 

nationella parlamenten verkar i viss mån vara medvetna om de stora hinder som finns för 

samarbete mellan dem och har skapat en organisation för samverkan, Cosac.20 

Den andra sidan menar att Parlamenten egentligen inte har någon större påverkan och att 

möjligheterna för nationella parlament att utnyttja systemet är små och att nationella parlament 

                                                           
14 Cooper 2015 
15 Williams 2016 s.3 
16 Europeiska Kommissionen, COM (2016) 505 
17 Cooper 2012 s.20 
18 Cooper 2012 s.3 
19 Cooper 2012 s.5 
20 Cooper 2012 s.20 
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inte har något större intresse eller kunskap om systemet.21 Här knyter debatten an till den större 

debatten om EU:s demokratiunderskott där Bellamy och Kröger menar att bristen på 

parlamentariskt inflytande är en av orsakerna till det demokratiska underskottet och att 

avsaknaden av möjligheter för medborgarna att ta del av och motsätta sig EU lagstiftning 

(policy) genom betrodda kanaler, det vill säga nationella parlament, leder till motstånd mot EU 

som helhet (polity). Tidigare forskning har visat att medborgarna anser beslut vara mer legitima 

om de är fattade av det egna nationella parlamentet istället för på EU-nivå22 

De nationella parlamentens vilja och möjligheter att påverka är omdebatterat och Auel et al 

menar att debatten kring nationella parlamentens möjligheter och vilja att delta i EU:s 

policymaking existerar till stor del på grund av bristen på empiriska data. 23 Som Auel et al visar 

finns stora skillnader mellan hur mycket och ofta parlamenten väljer att engagera sig i EU-

frågor. En del parlament utnyttjar knappt sina möjligheter medan andra, exempelvis de svenska 

och finska riksdagarna, är betydligt mer aktiva inom EU-politiken.24 

2.5 Sammanfattning 

Efter att ha sett sin makt gradvis hamna hos EU-parlamentet, Kommissionen och Rådet har de 

nationella parlamenten fått mer att säga till om efter Lissabonfördraget 2010. Som en del i EU:s 

reformarbete för att skapa ett mer demokratiskt och ett mer legitimt EU kom medlemsstaterna 

överens om att ge mer inflytande i EU:s lagstiftningsprocess till de nationella parlamenten. De 

nationella parlamenten blev i och med Lissabonfördraget subsidiaritetens väktare, de gavs 

möjlighet att ge ett utlåtande på varje lagförslag från kommissionen om parlamentet ansåg att 

det bröt mot subsidiaritetsprincipen. Den nya processen där de nationella parlamenten ska agera 

grindvakter och vara subsidiaritetens väktare är dock omdebatterad. Vissa forskare som Ian 

Cooper menar att de nationella parlamentens och subsidiaritetsprövningen inte ska 

underskattas. Cooper menar att trots de utmaningar som de nationella parlamenten står inför, 

som koordination, brist på tid och kunskap, kan subsidiaritetsgranskningen göra de nationella 

parlamenten till en virtuell tredje kammare. Denna virtuella kammare kan påverka både 

lagstiftningen och kan ge en kanal för medborgarna i medlemsländerna att deltaga och yttra sig 

i EU frågor.25 Andra som Bellamy och Kröger eller Raunio och är mer tveksamma till vilken 

effekt subsidiaritetsgranskningen har. De menar att man inte ska överskatta betydelsen av de 

motiverade yttrandena och det är mycket som talar emot att subsidiaritetsgranskningen och de 

nationella parlamenten skulle bli ett effektivt verktyg eller en så kallad virtuell tredje 

kammare.26 

 

3 Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel kommer en genomgång av tidigare forskning och förklaringar kring variationen 

mellan olika nationella parlament i hur ofta de utfärdar motiverade yttranden. 

3.1 Variation mellan länder 

Inom den tidigare forskningen kring nationella parlament och deras roll i EU har de två stora 

faktorerna för att förklara variation mellan parlamentens aktivitet i EU politiska system varit 
                                                           
21 Cooper 2012 s.21, Cooper 2015 
22 Bellamy och Kröger 2014 s.17 
23 Auel et al 2015 s.2 
24 Auel et al 2016 s.8 
25 Cooper 2012 
26 Bellamy och Kröger 2014  
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parlamentens styrka och EU-skepticism. Auel et al har undersökt variation mellan de nationella 

parlamentens aktivitetsgrad i EU-frågor.27 Auel et al undersöker inte den så kallade 

subsidiaritetsgranskningen, istället är de beroende variablerna antalet resolutioner, längden på 

debatter om EU i parlamentet, tid lagd på möten i parlamentets EU-kommitté samt hur många 

yttranden som skickats till kommissionen inom den så kallade politiska dialogsystemet. Här 

ställer Auel et al upp flera oberoende variabler som kan antas förklara variationen mellan de 

olika nationella parlamentets aktivitetsnivå. 

Parlamentens styrka i EU-frågor, som mäts enligt indikatorerna tillgång till information, 

parlamentarisk infrastruktur (dvs. hur EU-frågorna är organiserade, om det finns en EU-

kommitté, ämneskommittéernas ansvar) samt översikt och inflytande i EU frågor (hur bindande 

är mandaten, reservationer, tillgång till rapporter från rådet).28 Detta mått använder samma 

huvudindikatorer som Winzen men använder en annan skala och fördelar vikten på ett lite 

annorlunda vis. Detta gör att Auel et als rangordning av parlamentets styrka skiljer sig gentemot 

Winzens rangordning. Det Auel et al visar i sin artikel är att det finns ett tydligt statistiskt 

signifikant samband mellan parlamentets styrka i EU-frågor och alla de beroende variablerna 

förutom antalet yttranden i den så kallade politiska dialogen med kommissionen. Där starkare 

parlament är mer aktiva i EU frågor än svagare parlament. Auel et al argumenterar att det finns 

två hypoteser på området, att starka parlament kan antas skicka flera motiverade yttranden eller 

att svagare parlament kommer att skicka in fler yttranden då vill försöka påverka på andra sätt 

än genom regeringen.29 

Konsensusdemokrati gentemot majoritetsdemokrati, Författarna använder sig av Lijpharts 

teorier om ett land är en konsensusdemokrati eller en majoritetsdemokrati. Gällande konsensus 

och majoritetsdemokrati kommer Auel et al fram till att i politiska system som utmärker sig för 

att begränsa regeringen tenderar också parlamentet att vara starkare i EU-frågor. Dock gällde 

detta bara för antalet resolutioner.30 

Public Euroskepticism, här används data från Eurobarometern om hur mycket medborgarna 

litar på EU. 31 För att undersöka om Euro-skepticism påverkar har Auel et al använt data från 

Eurobarometern om EU-medborgarna litar på EU.32  

Motstånd till EU i parlamentet här har Auel et al beräknat antalet EU-skeptiska partier och hur 

stora de är i parlamentet 2012. Här ämnar Auel mäta om motstånd till EU påverkar hur 

parlamentet agerar. Auel et als hypotes är att ett mer EU-vänligt parlament skulle utnyttja EU 

frågorna och prata mer än ett mer fientligt inställt parlament som inte anser EU särskilt viktigt. 
33 

EMU – 0–1 variabel som visar om landet är med i EMU. Sista hypotesen som Auel et al går 

igenom är att länder som är med I EMU är mer engagerade då EU:s policy och politik har ännu 

större påverkan på EMU länderna. Därför skulle de också vara mer benägna att interagera med 

EU och utnyttja de påverkanskanaler som är tillgängliga för de nationella parlamenten.34 

Sammanfattningsvis skriver Auel et al att de formella institutionella rättigheterna som ett starkt 

parlament är det grundläggande förutsättningen för att ett parlament ska vara aktiv i EU-

                                                           
27 Auel et al 2015 
28 Auel et al 2015  
29 Ibid  
30 Ibid s.12, 22 
31 Ibid s.13 
32 Ibid s.13 
33 Ibid s. 14 
34 Ibid s.14 
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politiken. Dock när det gäller andra hypotesen att parlament som är starkare inrikespolitiskt 

skulle vara mer aktiva i EU finner Auel et al inga bevis för hos någon av de beroende 

variablerna. Detta förklaras med att i länder mer ett starkare parlament kommer regeringen 

antagligen redan följa parlamentets linje till stor del. Dock menar Auel att det inte enbart är de 

institutionella faktorerna som avgör, det finns också starka bevis för att EU-skepticism spelar 

roll. Dock visar Auel att både EU-motstånd hos befolkningen i helhet och EU-skeptiska partier 

i parlamentet kan påverka variationen men på olika vis, där parlament med mycket EU-

skeptiska partier tenderar att vara mindre aktiva i EU-frågor. Sambandet med EU-skeptiska 

medborgare och aktivt parlament i EU är dock inte lika starkt.35 Vidare skriver Auel et al att 

“MP:s are rational animals who are all the more willing to become involved in EU affairs if 

they have the institutional means to do so at their disposal” och menar att ju effektivare redskap 

och ju större möjligheter att deltaga i EU desto mer aktiva kommer de nationella parlamenten 

att bli.36 

Christopher J Williams har i en artikel från 2016 undersökt EU-skepticism och hur det påverkar 

hur ofta nationella parlament skickar in motiverade yttranden. Williams undersöker förutom 

EU-skepticism hos medborgarna andra variabler som EU-skeptiska partier i parlamentet och 

hur länge ett land har varit medlem i EU och BNP.  Williams visar att det finns en samband 

mellan EU-skepticism hos befolkningen och antalet motiverade yttranden samt EU-skepticism 

i parlamentet. Williams visar också att ett lands BNP spelar in och att detta antagligen beror på 

att länder med högre BNP har bättre institutionell förmåga och resurser att hantera 

subsidiaritetsgranskningen.37 

I en artikel från 28 november 2018 fortsätter Martijn Huysmans där Williams slutade och lägger 

till tidsperioden 2015–2016 undersökning om vad som påverkar parlamenten att skicka 

motiverade yttranden. Huysmans utgår från Williams och menar att det inte finns någon 

empirisk evidens för att EU-skepticism bland medborgarna påverkar antalet motiverade 

yttranden. 38 

Sammanfattningsvis kan den tidigare forskning sägas ha fokuserat på Ett antal 

förklaringsfaktorer: EU-skepticism och dess påverkan på de nationella parlamenten och 

motiverade yttranden. Där motsäger dock Williams och Huysmans varandra när det kommer 

till att en EU-skeptisk befolkning påverkar nationella parlament. Vidare har Auel et al och 

Huysmans undersökt förhållandet mellan parlamentarisk stryka och antalet motiverade 

yttranden. Där har bägge kommit fram till att det finns ett positivt samband men att ingen av 

dem har lyckats statistiskt säkerställa det.39 

Detta leder oss fram till 4 hypoteser, vi kan anta att parlamentets styrka, hur euroskeptiskt 

befolkningen är, EMU medlemskap och hur länge man har varit med i EU kommer att påverka 

hur ofta ett nationellt parlament väljer att skicka in motiverade yttranden.   

3.2 Hypoteser 

Med utgång från den forskning som redogjorts för i det förra stycket kommer denna studie 

kommer undersöka fyra hypoteser som skulle kunna förklara varför variationen mellan 

parlamenten i hur ofta de skickar in Motiverade yttranden.  Dessa hypoteser bygger på den 

tidigare forskningen på området av bland annat Auel et al, Winzen, Raunio och Williams. 

                                                           
35 Auel et al 2015 s.18 
36 Auel et al 2015 s.20 
37 Williams 2016 s.10 
38 Huysmans 2018 s.11 
39 Auel et al 2015, Huysmans 2018, Williams 2016 
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Den första hypotesen handlar om parlamentets styrka. Tidigare forskning kring starka 

parlament, Auel och Huysmans, har fått resultat som pekar på att starkare parlament skulle 

utfärda fler motiverade yttranden men har inte kunnat bekräfta det.40 Ett parlament med starkare 

kontroll över regeringen kommer att vara mer benägen att skicka in motiverade yttranden då 

parlamentet inte kommer att vilja överlåta all EU-politik till regeringen. Starkare parlament har 

enligt Auel och Winzens mer resurser, bättre tillgång till information från regeringen om beslut 

som fattas i EU och har också en tydligare organisering i form av kommittéer och arbetsgrupper 

som har hand om EU frågor.41 Detta gör att starkare parlament har bättre förutsättningar att 

utfärda motiverade yttranden och därför borde skicka in fler. 

H1: Parlament med starkare kontroll över regeringen kommer att skicka in fler motiverade 

yttranden. 

Hypotes två bygger på antagandet att länder som använder Euro som valuta är mer 

sammanbundna och beroende av varandra och EU än länder som står utanför EMU. Dessa 

länder har också avsagt sig självbestämmande i valutafrågor för att kunna deltaga i Euro-

samarbetet. Parlamenten i dessa länder kan därför anses ha mindre makt än i länder utanför 

EMU, bör dessa parlament ha ett större intresse av att använda de verktyg de har till hands då 

de påverkas i högre grad av EU:s politik. Detta visade Auel et al att parlament i Euroländer 

interagerade med EU i högre grad än vad icke euroländers parlament gjorde gällande 

resolutioner och hur mycket EU-frågor debatterades i kammaren. 42 

H2: Parlament som är med i EMU kommer att skicka in fler motiverade yttranden då de är mer 

involverade i EU och har mindre makt. 

Den tredje hypotesen bygger på skillnaden i hur länge parlamentet varit med i EU. Parlament i 

länder som har varit med längre har hunnit vänja sig vid EU och har därför bättre möjligheter 

att aktivt deltaga i EU-politik. Parlament som har varit med en kortare tid har tvärtom en 

invänjningsperiod där arbetsrutiner, kunskap och resurser måste till innan parlamentet effektivt 

kan deltaga. I gamla EU-länder, i detta fall EU15 har parlamenten haft mer tid på sig att arbeta 

fram kommittéer. 43 

H3: Parlament som har varit med längre i EU och är mer vana vid EU:s politiska system 

kommer att skicka in fler motiverade yttranden. 

Den sista hypotesen handlar om EU-skepticism bland befolkningen. Parlament består av 

folkvalda ledamöter, och folkvalda politiker är rationella djur som kommer vilja behålla sina 

platser i parlamentet och agera därefter.44 I ett land med en mer Euroskeptisk befolkning 

kommer de folkvalda ha incitament att agera mot i EU, bland annat i form av motiverade 

yttranden. Att skicka ett motiverat yttrande medför liten risk för parlamentet men ser bra ut då 

det visar att parlamentarikerna står upp mot EU. En alternativ hypotes skulle vara att i ett mer 

Euroskeptiskt land väljer parlamentet att inte interagera med EU då de misstror eller ogillar EU 

och inte vill ge EU legitimitet genom att deltaga i processen.45 

H4: Parlament i länder med en mer EU-skeptisk befolkning kommer att vara mer benägna att 

skicka in motiverade yttranden. 

                                                           
40 Auel et al 2015, Huysmans 2018 
41 Auel et al 2015, Winzen 2012 
42 Auel et al 2015 s.296 
43 Williams 2016 
44 Auel et al 2015 s.296 
45 Auel et al 2015 s.296 
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4 Metod 

I detta kapitel kommer det först en metodologisk ansats, sedan en kort diskussion om materialet 

och efter det följer en genomgång av den beroende variabeln och de oberoende variablerna. 

4.1 Metodologisk ansats 

Detta är en kvantitativ studie som ämnar empiriskt studera variationen i motiverade yttranden 

mellan de nationella parlamenten. För att kunna besvara frågeställningen som studien ämnar 

svara på har jag identifierat 4 stycken oberoende variabler: Parlamentets styrka, längd på EU-

medlemskap, medlemskap i EMU och EU-skepticism bland befolkningen. Dessa variabler är 

baserade på tidigare forskning kring subsidiaritetsgranskning och motiverade yttranden.  För 

att kunna besvara frågan kommer jag använda mig av regressionsanalyser, både bivariata och 

multivariata. 

4.2 Regressionsanalys 
För att kunna undersöka om det finns ett samband mellan den beroende variabeln, antalet 

motiverade yttranden som ett parlament skickar in, och våra oberoende variabler som kan 

antas förklara variationen mellan parlamenten, kommer denna studie att använda sig av 

regressionsanalys. Om man undersöker en beroendevariabel och en oberoende variabel kallas 

det för en bivariat regressionsanalys. Tas fler oberoende variabler in kallas det för en 

multivariat regressionsanalys. Det väsentliga resultatet vi får ut är b- eller regressions-

koefficienten. Det den berättar är hur mycket Y kommer att förändra om vi tar ett steg på X-

skalan.  Vilken oberoende variabel som används och hur den kodats har stor påverkan på 

resultatet. För motivering av de oberoende variablerna i denna studie se kapitel 4.5.  

X-variabelns skala kommer att direkt påverka hur B-koefficienten ser ut. Därför räcker det 

inte med att endast använda sig av b-koefficienten utan den måste också tolkas. För att korrekt 

tolka b-koefficienten är det viktigt att göra en substantiell tolkning av resultatet.46 
Hög korrelation garanterar dock inte god förklaringskraft utan vi måste ta hänsyn till 

ytterligare mått för att få en bättre helhetsbild. Förklaringskraft är hur mycket variationen i 

den oberoende variabeln förklarar variationen i den beroende variabeln. Detta mäts som R2.47  

Risken med att enbart använda sig av bivariata modeller är att modellen missar andra 

variabler som kan påverka både den beroende men också den oberoende variabeln. För att 

komma åt det problemet kommer denna studie att genomföra både bivariata och multivariata 

analyser. Vidare finns det risk att enstaka uteliggare i materialet kan påverka resultatet i 

regressionsanalysen och ge ett missvisande samband. I denna studie är Sverige ett sådant fall, 

som har skickat in 62 motiverade yttranden jämfört medgenomsnittet på runt 10. För att 

undvika att det blir missvisande i det stora hela kommer denna studie att kontrollera för 

Sverige. Denna studie bygger på en totalundersökning, det vill säga att det inte rör sig om ett 

urval ur en population utan den tar in alla motiverade yttranden mellan 2010 och 2016. Detta 

innebär att problematiken och osäkerheten med ett urval försvinner och att slutresultatet blir 

säkrare.48 
 

                                                           
46 Teorell och Svensson s.167–168 
47 Ibid s.172 
48 Ibid s.172 
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4.3 Material 

Materialet är till stora delar från allmänt tillgängliga resurser. Statistik för motiverade yttranden 

för varje år är hämtat från Europaparlamentets hemsida för dokument rörande nationella 

parlament. Gällande EU skepticism kommer frågan och statistiken från Eurobarometerns 

undersökning som gavs ut varje vår mellan 2010–2016. Rankningen av parlamentens styrka 

kommer från tidigare forskning av i form av en artikel av Thomas Winzen. Winzens ranking 

har använts i annan forskning på området, bland annat av Auel och är en relevant ranking av 

parlamenten då det gjorts få bedömningar av parlamentens styrka i EU-frågor de senaste åren.   

 

4.4 Beroende Variabel 

4.4.1 Motiverade yttranden 

Materialet och data om motiverade yttranden kommer från Connect, en databas för dokument 

rörande nationella parlament på Europarlamentets hemsida, där alla motiverade yttranden som 

skickats in varje år mellan 2010–2016 finns samlade. Jag har sammanställt statistik för varje år 

och parlament och det totala. Materialet sträcker sig från 2010, då systemet infördes i och med 

Lissabonfördraget, till 2016. Mellan 2010 och 2016 har det kommit över 400 motiverade 

yttranden. I vissa fall är det enstaka länder som har lämnat ett yttrande medan i andra fall är det 

flera parlament som skickat in ett motiverat yttrande i samma fråga. Det varierar också från år 

till år hur många RO som parlamenten har skickat in, 2016 var det över hundra medan 2014 

endast elva stycken.  Fallen där tillräckligt många parlament har skickat in ett motiverat yttrande 

för att kommissionen skulle få ett gult kort är också de där flest har skickat in motiverade 

yttranden. 

Diagrammet i figur 1 visar fördelningen av antalet RO som skickats in.  Diagrammet visar att 

över 60% av de nationella parlamenten har skickat in mellan 0–10 RO perioden 2010–2016. 

Färre än fem parlament har skickat in fler än 20 och endast ett parlament mer än 40. Sveriges 

riksdag avviker kraftigt från resten och har skickat in över 60 RO mellan 2010 och 2016. Detta 

motsvarar ungefär 15% av alla motiverade yttranden som skickats in. En förklaring till varför 

Sveriges riksdag sticker ut är att alla lagförslag från EU-kommissionen automatiskt granskas 

medan andra parlament endast granskar vissa lagförslag. 

 

TABELL 1  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal MY 41 77 71 86 12 19 96 

Genomsnitt 1,1 2,0 1,8 2,2 0,3 0,5 2,4 

Max 6 18 12 13 3 6 13 

Min 0 0 0 0 0 0 0 
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4.5 Oberoende variabler 

4.5.1 Parlamentets styrka 
Som tidigare forskning har visat skiljer sig parlamentens möjligheter att utöva kontroll över 

regeringen i EU-frågor.  Denna studie utgår från de definitioner Thomas Winzen ger för att 

kunna mäta styrkan på parlament.49 Ett parlaments styrka mäts genom att ställa upp tre 

uppsättningar indikatorer. Den första är parlamentets tillgång till information. Med information 

menas dokumentation om hur regeringen agerar i EU, rapporter från möten i rådet, 

förhandlingar med andra länder eller kommissionen.  Det är inte alltid självklart att parlamentet 

har tillgång till detta, vilket är viktigt för att parlamentet ska kunna kräva ut ansvar av regeringen 

i EU frågor. Tillgången till information skiljer sig avsevärt mellan parlamenten, där vissa 

parlament har liten eller endast informell tillgång till information och dokument medan andra 

har betydligt större tillgång och rätt att få ta del av dokument. 50 

Den andra indikatorn är om eller hur parlamentet har format ett utskott, nämnd eller kommitté 

för EU-frågor.  Winzen menar att det är viktigt att parlamentet har en kommitté för EU-frågor 

då det innebär att parlamentet lägger mer resurser på EU och därmed har en bättre möjlighet att 

engagera sig i EU-frågor. ”The creation of specialised European Affairs Committees is one 

                                                           
49 Winzen 2012  s. 
50 Winzen 2012 

Figur 1: Total RO är antalet motiverade yttranden utfärdade 2010–2016. Percent är visar hur många 
parlament som skickat in ett antal motiverat yttrande. 
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major commitment of legislative resources.” Skapandet av en kommitté är resurser som läggs 

på området men också en vilja att lägga tid och pengar på området som kunde spenderats på 

andra områden. 51 

Här delar Winzen upp det som: Frånvaron av en EU-kommitté, EU-kommittén som en 

underkommitté eller delat ansvarsområde, en permanent EU-kommitté. Det sistnämnda 

motsvaras av Sveriges riksdags EU-nämnd. Vidare identifierar Winzen inblandning av 

ämneskommittéerna (detta motsvarar utskotten i riksdagen) i EU-frågor som en viktig del. Här 

skiljer Winzen ut tre olika kategorier: Ingen formaliserad inblandning, oregelbunden 

inblandning samt automatisk eller obligatorisk inblandning av ämneskommittéerna. 

Den tredje och sista indikatorn är parlamentets möjlighet att ge regeringen mandat i EU-frågor. 

Enligt Winzen bygger samarbetet mellan parlamentet och regeringen på delegation. Att 

parlamentet kan ge bindande mandat ett mått på ett parlaments styrka då det ger parlamenten 

mer möjligheter att kontrollera regeringen och tvinga den att följa parlamentets vilja i EU-

frågor. Det parlamentet kan göra är att ge mandat eller göra resolutioner men hur bindande 

dessa är varierar mellan länderna. I vissa fall har resolutionerna ingen formell effekt, i andra 

kan regeringen bortse från resolutionen om de kan berättiga det, i vissa länder, som Danmark, 

kan parlamentet ge bindande eller kvasi-bindande resolutioner.52 

Varje indikator görs till en skala mellan 0–1, där 0 är ingen information eller dokument medan 

1 symboliserar parlamentets rättigheter att ta del av dokument och det finns regler eller praxis 

som ger parlamentet automatisk tillgång till dessa mandat. Den andra indikatorn blir 0 = ingen 

EU-kommitté i parlamentet, 1 = Stående EU-kommitté i parlamentet samt automatisk 

inblandning av ämneskommittéerna. Den sista indikatorn blir 0= Parlamentet har ingen rätt att 

ge mandat till regeringen eller utfärda resolutioner medan 1=möjligheten att ge fullt bindande 

resolutioner och mandat som regeringen måste följa i EU. 

Winzen väger sedan samman alla indikatorer för att avgöra hur starkt ett parlament är. Ett 

parlament med en styrka på 3 skulle innebära att parlamentet till fullo uppfyller alla indikatorer 

medan en 0 skulle innebära att den inte uppfyller någonting av kriterierna alls.53 

Tabell 2 visar de nationella parlamenten i EU och deras stryka i EU-frågor enligt Winzen. Land 

visar vilket medlemsland parlamentet ligger i, Parlament visar vilket parlament det rör sig om, 

alla parlament har fått en förkortning baserad på landskod och sedan en siffra för att indikera 

vilket parlament som avses i de länder med fler än en kammare. 1 indikerar att det är underhuset 

eller första kammaren. 54 

I parlament med tvåkammarsystem, med både ett underhus/första kammare och överhus/andra 

kammare är det bara underhuset som har tagits med. Winzen motiverar det med att överhusen 

är mycket olika sinsemellan - hur de väljs, hur mycket makt eller i vilken utsträckning de kan 

agera självständigt och att det är svårt att ställa upp kriterier där alla överhus kan jämföras. Både 

Auel et al och Winzen har valt att inte inkludera överhusen för att kunna göra en kvantitativ 

jämförande studie. Därför kommer inte heller denna uppsats att ha med överhus i variabeln 

parlamentets styrka.55 

  

                                                           
51 Winzen 2012 s.5 
52 Ibid s.6 
53 Ibid s.7 
54 Ibid s.7 
55 Auel et al 2015, Winzen 2012  
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Tabell 2   

Land Parlament Styrka 

Cypern CY 0,33 

Belgien BE 1 0,67 

Luxemburg LU 0,67 

Grekland EL 0,83 

Spanien ES 1 0,83 

Frankrike FR 1 1,17 

Irland IE 1 1,5 

Malta MT 1,5 

Portugal PT 1,5 

Italien IT 1 1,67 

Storbritannien UK 1 1,67 

Österrike AT 1 1,83 

Tjeckien CZ 1 1,83 

Nederländerna NL 1 1,83 

Sverige SE 1,83 

Bulgarien BG 2 

Ungern HU 2 

Litauen LT 2 

Polen PL 1 2 

Slovenien SI 1 2 

Tyskland DE 1 2,17 

Estland EE 2,17 

Rumänien RO 1 2,33 

Finland FI 2,5 

Lettland LV 2,5 

Slovakien SK 2,5 

Danmark DK 2,67 

Kroatien HR No data 
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4.5.2 EMU-medlemskap 

Tidigare forskning har haft med Euro-medlemskap då detta direkt påverkar medlemsländernas 

budget och penningpolitik, två väldigt viktiga områden för de nationella parlamenten.56 Detta 

borde öka viljan för att aktivt deltaga i EU:s beslutsfattning. Det är möjligt att parlamenten i 

Euroländerna är mer positiva till att EU sköter mer av lagstiftningen och därför anser att färre 

av kommissionens förslag går emot subsidiaritetsprincipen då de redan är vana vid att EU nu 

har makt som parlamentet hade tidigare.57 

EMU-medlemskap är en dikotom variabel där 0=har inte Euron som valuta och 1=har euro som 

valuta. Eurozonen utgör en majoritet av alla EU-länder och inkluderar både nyare och äldre 

medlemsländer. Här finns några av de största och mest inflytelserika EU-länderna som 

Frankrike och Tyskland men även mindre och nyare medlemsländer länder i Östeuropa. 

De länder som är med i Eurozonen är: Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, 

Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, 

Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike. 

De länder som står utanför är: Bulgarien, Danmark, Kroatien, Polen, Rumänien, Storbritannien, 

Sverige, Tjeckien och Ungern. 

Eurozonens medlemsländer har valt att ge upp en del av sin självbestämmanderätt för att kunna 

deltaga i Eurosamarbetet. Istället för att ha en självständig centralbank har alla Euroländer nu 

en gemensam i form av Europeiska centralbanken. Detta har lett till att parlamenten i dessa 

länder har sett makt förskjutas till EU och regeringarna ännu mer än i länder utanför Euro-

samarbetet. Auel et al visade i sin forskning om hur ofta parlament interagerar med EU och EU-

politik att parlament i Euroländer skickade in färre resolutioner till kommissionen som en del 

av den så kallade politiska dialogen. Detta resultat var dock inte statistiskt säkerställt. Vidare 

visade Auel et al att nationella parlament i euroländer ägnar mer tid att debattera EU-frågor i 

kammaren. Efter Auel et als artikel har, enligt min vetskap, Eurozonens påverkan på motiverade 

yttranden inte undersökts. 

4.5.3 EU15 – Hur länge ett land varit med i EU 

För att undersöka om hur länge ett medlemsland har varit med i EU påverkar om ett nationellt 

parlament skickar in motiverade yttranden kommer denna studie att använda sig av variabeln 

EU15. Detta operationaliseras som medlemskap i EU15. Denna variabel har kodats som 0= Inte 

EU15-land, 1= EU15-land. Tidigare forskning har använt sig av EU15 som en variabel när man 

vill undersöka om längden på medlemskapet påverkar hur ett land agerar. Eftersom det finns 

en tydlig skiljelinje mellan de äldre och de nyare samt att många av de nyare EU länderna har 

mycket gemensamt. Många av dem är i Östeuropa och var fram tills 90-talet del av det 

kommunistiska östblocket. 

 EU15 består av de 15 länder som var med i EU innan utvidgningarna 2004 och efteråt. Belgien, 

Danmark, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 

Österrike, Portugal, Finland, Sverige och Storbritannien. Hur länge varje land har varit med 

varierar, vissa likt Frankrike, Tyskland och Benelux var grundade kol och stålunionen, andra 

som Spanien, Danmark och Storbritannien gick med på 70–80-talet, och de sista som gick med 

var Sverige, Finland och Österrike 1994. Det dessa länder har gemensamt är att de ligger i väst 

och Sydeuropa och att de länder som är utanför EU15 består främst av öst och centraleuropeiska 
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länder men även Malta och Cypern ingår i denna grupp. Denna grupp tenderar också att ha 

väldigt spridda åsikter kring EU, här återfinns både de mest Euroskeptiska landet Cypern, där 

41,2% har en negativ bild av EU men också Lettland som är det land som har minst negativ 

bild av EU med 8,4% av medborgarna har en negativ bild av EU. 

Med denna uppdelning tillkommer dock viss problematik. Skillnader mellan länder inom 

gruppen framkommer inte, exempelvis skillnaden mellan Sverige, som är ett av de nyare 

medlemsländerna som skickar in många motiverade yttranden, och Spanien som har varit med 

längre men inte är lika aktivt. Detta gör att det blir problematiskt om det finns uteliggare i en 

eller bägge grupperna. För att undvika detta problem kommer denna studie att kontrollera för 

uteliggare som Sverige.  

4.5.4 EU-skepticism 

EU-skepticism har operationaliserats som frågan ”in general, does the EU conjure up for you a 

very positive, fairly positive, neutral, fairly negative or very negative image?”.58 Jag har valt att 

operationalisera EU-skepticism som denna fråga då den förekommer i alla Eurobarometrar 

under tidsperioden denna studie undersöker och att det ger möjlighet att bygga vidare på och 

jämföra tidigare forskning. Williams 2016 använder samma data från Eurobarometern för att 

mäta EU skepticism.59 

Datan kommer från Eurobarometern vår mellan 2010 och 2016. EU-skepticism mäts här som 

den procentandel av befolkningen som anser att de har en negativ eller mycket negativ bild av 

EU. Sedan har varje lands genomsnittliga procentandel mellan 2010 och 2016 tagits för att 

kunna mäta detta över tid. Denna variabel kan teoretiskt hamna mellan 0–100, där 0 är att 0% 

av befolkningen har en negativ bild av EU och 100 motsvarar att 100% av medborgarna har en 

negativ syn. Skalan har ett minimivärde på 8,4 (Lettland) och ett maxvärde på 41,2 (Cypern, 

Grekland), medianen är 22,1 och har en standardavvikelse på 8,26. 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Då denna studie är en kvantitativ studie blir valet av variabler och operationaliseringar viktigt. 

För att uppnå så god validitet som möjligt har jag utgått från tidigare forskning i valet av 

variabler och till viss del i operationaliseringarna. EU-skepticism bland befolkningen kan mätas 

på olika vis och det finns inte ett entydigt svar på vilken data som skulle användas. Den data 

som användes kom från en fråga i Eurobarometern. Den valdes för att den förekom alla år som 

studien ämnar undersöka och för att den ger möjlighet till att jämföra med tidigare forskning. 

  

                                                           
58 European Commission (2010). Standard Eurobarometer 74. Eurobarometer Surveys 
59 Williams 2016 s.4 
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5 Analys 

I det här kapitlet kommer regressionsanalyserna att presenteras, tabellerna kommer först, 

därefter kommer varje modell förklaras ingående var för sig och sedan kommer en analys och 

tolkning av modellen. En graf för de bivariata modellerna kommer också presenteras för att 

tydliggöra sambandet. 

5.1 Bivariata regressionsanalyser 

Tabell 3 

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Styrka 0,02257    

     

EMU  -4,826   

     

EU15   4,691  

     

EU skept    0,1615 

     

Intercept 10,01088 13,308 7,353 6,2484 

R2 -0,02631 0,01913 0,0215 -0,009449 

Standardfel 11.02 10.77 10.76 10.91 

Förklaring av p-värde p<0,1 = *, p<0,05 = **, p<0,01 = ***. * = 90 % säkerhetsnivå, ** = 95 % 

säkerhetsnivå, *** = 99 % säkerhetsnivå 
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5.1.1 Parlamentets styrka 

 

Den första modellen visar förhållandet mellan antalet inskickade motiverade yttranden 2010–

2016 och parlamentets styrka. Denna variabel visar förhållandet mellan parlamentarisk styrka i 

EU-frågor och antalet motiverade yttranden som parlamenten har skickat in mellan 2010 och 

2016. Vi kan alltså förkasta H1. B-koefficienten på 0,02257 visar ett mycket svagt positivt 

samband mellan parlamentets styrka och hur ofta parlamentet skickar in motiverade yttranden. 

Detta samband är inte statistiskt signifikant och bekräftar inte hypotesen, H1, att starkare 

parlament skulle vara mer benägna att skicka in fler motiverade yttranden. Resultatet förändras 

inte nämnvärt kontrollerat för uteliggare, i detta fall Sverige som utfärdar långt fler motiverade 

yttranden än de andra parlamenten med 62 motiverade yttranden, eller om vi endast prövar vissa 

år. I det här fallet saknas det nästa helt korrelation mellan den beroende och den oberoende 

variabeln som skickar in, förändras resultatet nämnvärt. Kontrollerar vi för EU skepticism ser 

vi dock att sambandet har ökat från 0,1 till 1. Det är möjligt att detta kan bero på att mer 

Euroskeptiska länder tenderar att ha starkare parlament som är mer benägna att utnyttja sin 

makt. Att EU-skeptisk befolkning alltså påverkar hur starkt ett parlament är. 

Detta visar att H1 inte kan styrkas. Resultatet stämmer överlag in med resultat från tidigare 

forskning, även om detta resultat är något svagare än tidigare forskning. 60 Skillnaden mellan 

resultatet i denna uppsats och tidigare forskning beror antagligen på att variabeln parlamentets 

styrka definieras på olika vis (jag beskriver kortfattat Auel et als definition tidigare i uppsatsen). 

Tidigare forskning, har använt parlamentets styrka för att se om det påverkar hur parlamenten 

                                                           
60 Auel 2015, Huysmans 2018 

Figur 2: Total.RO.2010 2016 visar hur många 
motiverade yttranden ett parlament har skickat in. 
Styrka mäter parlamentets styrka enligt Winzen skala 
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interagerar med EU. Auel et al har visat att det parlamentets styrka påverka hur ofta EU 

debatteras i kammaren. Dock har man inte undersökt motiverade yttranden. 

 

 

5.1.2 EMU 

 

Figur 3 Visar förhållandet mellan Total RO vilket är antalet motiverade yttranden 2010–2016 och EMU-medlemskap 

Modell 2 visar sambandet mellan länder som är med i EMU och antalet motiverade yttranden 

2010–2016. Modell 2 prövar vår andra hypotes. H2 går ut på att länder som är medlemmar i 

EMU kommer att vara mer benägna att skicka in motiverade yttranden. Parlamenten i EMU har 

redan lämnat ifrån sig mycket makt till regeringen och EU i och med Eurosamarbetet. Denna 

hypotes grundar sig tidigare forskning har visat att det finns ett samband med om ett land är 

med i EMU och hur mycket parlamentet interagerar med EU-politiken.61 Tidigare forskning 

har inte undersökt om sambandet även omfattar motiverade yttranden. Därför är det rimligt att 

undersöka om motiverade yttranden och påverkas av medlemskap i EMU. Modell 2 visar en b-

koefficient på -4,826 vilket innebär ett negativt samband mellan EMU medlemskap och antalet 

motiverade yttranden som ett parlament skickar in. Ett parlament i länder som är medlemmar i 

EMU skickar ungefär fem motiverade yttranden färre än ett parlament i ett icke-EMU-land. 

Resultatet motsäger hypotesen om att parlament i EMU skickar in fler motiverade yttranden än 

parlament utanför EMU. Detta samband är dock inte statistiskt säkerställt och vi kan inte 

bekräfta hypotesen att EMU länder har större anledning att lägga sig i EU-politik än andra.  

Resultatet stämmer överens med tidigare resultat Auel et al har undersökt, där trots hypotesen 

att Euroländer skulle vara mer aktiv har det visat sig att länder i EMU inte är mer aktiva än 

andra när det kommer till att skicka in resolutioner. Auel et als resultat var dock inte statiskt 

                                                           
61 Auel et al 2015 
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signifikant och hypotesen kunde inte bekräftas.62 Denna studie kan inte heller bekräfta 

hypotesen i bivariat regressionsanalys. 

 

5.1.3 EU-medlemskapets längd 

 

Figur 4:  Visar förhållandet mellan det totala antalet motiverade yttranden och medlemskap i EU15. Där 0=Inte EU15-land och 
1=EU15- land. Total RO är alla motiverade yttranden mellan 2010 och 2016. 

I modell 3 vill undersöks det om hur länge ett land har varit med i EU påverkar. 

Operationaliserat som medlemskap i EU15, där vi antar att länderna i EU15 som varit med 

längre har mera kunskap och vana att interagera med EU och att det tillkommer en 

invänjningsperiod för parlamenten. Utan denna vana borde parlamentet vara mindre benäget att 

skicka in ett motiverat yttrande.  Här är hypotesen att ju längre ett land har varit med i EU, desto 

mer kommer parlament ha vant sig vid att deltaga i EU. Ett nationellt parlament som har varit 

delaktig i EU:s politiska process längre antas vara mer benägna att skicka in motiverade 

yttranden oftare då de har mer kunskap och institutionell vana av att deltaga. I modell 3, EU15, 

är b-koefficienten positiv på 4,691 vilket visar att länder de länder som kallas för EU15 och har 

varit med längre skickar in 4,691 fler motiverade yttranden. Resultatet stämmer in på den 

tidigare forskningen men detta är dock inte ett statistiskt säkerställt samband så vi kan inte dra 

några slutsatser om att äldre medlemmar skulle man vara mer benägna att skicka in motiverade 

yttranden.63 

 

 

 

                                                           
62 Auel et al 2915 s. 12 
63 Huysmans 2018 s.11, Williams 2016 s.12  
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5.1.4 EU-skepticism 
 

 

Figur 5: Visar förhållandet mellan det totala antalet motiverade yttranden 2010–2016 och procentandelen av befolkningen 
som har svarat att de har en ganska negativ eller mycket negativ bild av EU 

I den sista bivariata modellen, modell 4, prövar jag sambandet mellan antalet motiverade 

yttranden och EU-skepticism hos befolkningen i medlemsländerna. 

Här visar tabellen en svag, positiv b-koefficient på 0,16 vilket innebär att ju mer Euroskeptisk 

befolkningen i ett land är desto mer benägen är de att skicka in motiverade yttranden. Effekten 

är dock mycket svag, ett mer euroskeptiskt land skickar endast in 0,16 fler motiverade yttranden 

vilket kan ställas i relation till det genomsnittliga antalet 9,3. Sambandet är inte heller statistiskt 

signifikant. H4 kan därför avfärdas. Vi antar att parlamentariker är rationella djur och vill 

behålla sina platser i parlamentet. Ett land vars befolkning är mer euroskeptisk, påverkar 

parlamentarikerna att agera mer Euroskeptiskt, vilket skulle motivera parlamentet att skicka in 

fler motiverade yttranden då parlamentet dels kommer att tycka att mer EU lagstiftning bör 

skötas på nationella nivå, det vill säga att fler lagförslag faller under subsidiaritetsprincipen. 

Dels kommer de att parlamentet att vilja visa att de ”står upp mot EU”, att skicka ett motiverat 

yttrande är en möjlighet för parlamentet att protestera mot EU utan att direkt stöta sig med andra 

länder, EU:s institutioner. Till skillnad från Williams 2016 finner denna uppsats inget stöd för 

hypotesen om att offentlig eller medborgerlig EU-skepticism skulle påverka. Williams finner 

att EU-skepticism hos befolkningen påverkar antalet motiverade yttranden i sig självt. 64 Enligt 

Huysmans krävs dock det att parlamentarikerna är EU-skeptiska för att det ska påverka antalet 

                                                           
64 Williams 2016 s.12 
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motiverade yttranden som parlamentet skickar in.65 Resultatet ger stöd till tidigare forskning att 

det inte räcker med en Euroskeptisk befolkning. 

 

5.2 Multivariat analys 
 

Tabell 566 

Variabel Modell 6 

Styrka -0,23701 

  

EMU -7,91987 * 

  

EU15 7,84845 * 

  

EU skepticism -0,05643 

  

Intercept 36,17214 

R2 0,1466 

Standardfel 10,61 

* = 90 % säkerhetsnivå, ** = 95 % säkerhetsnivå, *** = 99 % säkerhetsnivå 

 

Genom att göra en multipel regressionsanalys kan man kontrollera för andra variabler än bara 

en oberoende variabeln. Multipel regressionsanalys används för att kunna kontrollera effekterna 

av de andra variablerna för att se om den oberoende variabeln fortfarande påverkar. 

I modell 6 ser vi att Styrka nu har en negativ b-koefficient, detta innebär, kontrollerat för alla 

oberoende variabler, att vi ser att ju starkare ett parlament är desto färre motiverade yttranden 

kommer de att skicka in. Detta samband är inte statistiskt signifikant och vi kan inte med 

säkerhet bekräfta sambandet. H1 stämmer alltså inte och det visar att parlamentens styrka inte 

påverkar hur ofta ett parlament utfärdar motiverade yttranden. I likhet med Auel et al och 

Huysmans kan inte denna studie bekräfta stödet för hypotesen om att institutionellt starkare 

parlament skulle skicka in flera motiverade yttranden. 67 Varför denna hypotes inte stämmer 

kan bero på att utöver att starka parlament skickar motiverade yttranden, skickar svaga 

parlament in fler då de vill utnyttja möjligheten att påverka EU-lagstiftning även om de inte 

kan kontrollera regeringen. Inte heller den här studien kan ge statistiskt stöd åt hypotesen. Att 

varken den här eller tidigare studier kan bekräfta något samband mellan parlamentets styrka 

                                                           
65 Huysmans 2018 s. 12 
66 För att vara säker på att regressionsmodellen inte har problem med multikollinearitet har jag valt att pröva 

alla oberoende variabler mot varandra. Multikollinearitet innebär att två oberoende variabler samvarierar, de 

korrelerar med varandra, vilket gör att det blir svårt att se vilken av variablerna som påverkar den beroende 

variabeln. För att kontrollera för detta har jag undersökt korrelationen mellan alla oberoende variabler. Vid 

högre multikollinearitet är risken att regressionskoefficienten är statistiskt signifikant Ett definitivt värde finns 

inte men över 0,8 börjar det bli problematiskt. Inga av de oberoende variablerna i denna studie korrelerar 

tillräckligt mycket vid 95% säkerhetsnivå för att det skulle kunna bli problematiskt. Därmed kan vi vara säkra på 

att de oberoende variablerna faktiskt påverkar den beroende variabeln. Se Lewis-Beck och Lewis-Beck 2015 

eller Teorell & Svensson 2007, s.211 

67 Auel et al 2015 s.298, Huysmans 2018 s.11 
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och antalet motiverade yttranden kan bero på att det bara finns material för en ganska kort 

tidsperiod eller mer troligt att det inte finns något samband. 

För EMU ser vi att vi har fått ett starkare negativt samband jämfört med Modell 2 i Tabell 1.    

-7,91987 jämfört med -4,826. Detta innebär i substantiella termer att ett land som är med i 

EMU, kontrollerat för de andra variablerna, kommer att utfärda cirka 8 motiverade yttranden 

färre än ett land som inte har Euron som valuta. Sambandet är statistiskt säkerställt på 90% 

säkerhetsnivå. Med tanke på att över 60 procent av alla parlament utfärdade 10 eller färre 

motiverade yttranden 2010–2016, genomsnittet var 10,05 och medianen 7, är detta en relativt 

stor skillnad. Vi kan alltså inte bekräfta vår andra hypotes, H2, att parlament i euroländer skulle 

vara mer benägna att skicka att skicka in motiverade yttranden. Detta beror antagligen på att 

parlament i Eurozonen är mer integrerade i EU och att frågor rörande Euron och EMU inte blir 

till föremål för protester mot kommissionen utan snarare är det ”business as usual.”68 Detta 

stämmer överens med Auel et als resultat från 2015, Auel et al kunde dock inte bekräfta detta 

resultat då det inte var statistiskt signifikant. 69  

Den tredje hypotesen, gällande att längden på medlemskapet påverkar om ett parlament utfärdar 

fler motiverade yttranden, visar sig stämma. Med en b-koefficient på 7,84845, som är statistiskt 

säkerställt på en 90% säkerhetsnivå, visar modellen att de länder som tillhör EU15, alltså de 

länder som har varit med längre i EU är mer benägna att skicka in motiverade yttranden på 

kommissionens lagförslag. Detta innebär att nyare medlemsländer inte använder sig av 

verktyget i samma utsträckning som de äldre. Därmed kan vi bekräfta studiens tredje hypotes, 

H3, om att nationella parlament i länder som gick med i EU tidigare kommer att skicka in fler 

motiverade yttranden. 

Gällande den EU-skepticism hos befolkningen och vilken påverkan det har på nationella 

parlament och motiverade yttranden ser vi att det är ett svagt negativt samband, med en b-

koefficient på -0,05643. Ju mer medborgarna är EU-skeptiska desto färre motiverade yttranden 

skickar parlamentet in. Sambandet är inte statistiskt säkerställt och mycket svagt, därmed är det 

inte signifikant. Detta visar att parlamentariker inte verkar påverkas av EU-skepticism bland 

befolkningen och vi kan förkasta vår sista hypotes, H4. Resultat följer det Huysmans har visat 

i sin forskning från 2018, nämligen att Euroskepticism hos befolkningen inte statistiskt 

signifikant påverkar antalet motiverade yttranden från parlamenten. Detta går emot Williams 

resultat från 2016 där han menar att EU-skepticism hos befolkningen påverkar antalet 

motiverade yttranden.70 Varför resultaten skiljer sig kan bero på att Williams endast undersökte 

åren 2010–2014 medan denna studie utökar tidsperioden till 2010–2016. 

 

6 Slutsats 

Denna studie undersökte nationella parlament och motiverade yttranden inom ramen för 

subsidiaritetsgranskningen i EU. Subsidiaritetsgranskningen från Lissabonfördraget 2009 ger 

nationella parlament rätten att granska lagförslag från EU-kommissionen. Parlamenten kan då 

utfärda ett motiverat yttrande om de anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen. 

Tidigare forskning har visat att det finns betydande variation mellan vilka parlament som 

skickar motiverade yttranden. Studien ämnade undersöka och förstå relationen mellan 

nationella parlament och motiverade yttranden och hur man kan förklara variationen mellan 

parlamenten när det kommer till hur ofta de utfärdar motiverade yttranden. Studien ger delvis 
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stöd till den tidigare forskningen kring nationella parlament och utfärdandet av motiverade 

yttranden. 

Resultaten bekräftar den tidigare forskningen när det kommer till parlamentets styrka och om 

det påverkar hur ofta ett parlament utfärdar motiverade yttranden. Även om det verkar troligt 

att anta att starkare parlament skulle utfärda fler motiverade yttranden kan denna studie likt 

Auel et al och Huysmans inte heller bevisa detta med statistiskt signifikant stöd.71 

Gällande hypotesen om att medlemskap i EMU och Euron påverkar parlamenten att skicka in 

fler motiverade yttranden visar empirin att detta inte stämmer. Istället utfärdar parlament i 

Euroländerna betydligt färre motiverade yttranden än parlamenten utanför. 

Vidare visar studien och den empiriska datan att ett parlament som är medlem i EU15, det vill 

säga har varit medlem i EU längre, skickar betydligt fler motiverade yttranden. Detta talar för 

att det finns en ojämlikhet mellan äldre och nyare parlament i hur de nationella parlamenten 

kan eller vill skicka motiverade yttranden. Det är möjligt att resultatet hade blivit annorlunda 

om en annan operationalisering hade använts istället för just EU15 eller inte EU15. Vidare ser 

vi inte heller skillnader mellan länderna inom grupperna. Det är möjligt att det finns stora 

skillnader mellan länderna som inte fångas upp. Dock visar resultat på en tydlig skillnad mellan 

de gamla länder och de nya. Vad skillnaden mellan EU15 och icke EU15 beror på är utanför 

studiens omfång, men det finns utrymme för mer forskning på området. Speciellt i tider som 

dessa när det ofta talas om klyftor i EU mellan öst och väst. 

Den sista hypotesen som studien undersöker är huruvida EU-skepticism hos medborgarna 

påverkar de nationella parlamentet. Studien finner inget statistiskt signifikant stöd för 

hypotesen om att länder med mer EU-skeptisk befolkning skulle påverka parlamenten att 

utfärda fler motiverade yttranden. Därmed bekräftar denna studie den tidigare evidensen som 

Huysmans visat och motsäger Williams resultat från 2016. 

Debatten kring subsidiaritetsgranskningen kommer att fortsätta men den här studien har bidragit 

med empiriska data kring vilka parlament som använder sig av motiverade yttranden. 

Förespråkarna för subsidiaritetsgranskningen som Cooper menar att det finns problem med 

systemet men att man inte ska underskatta det som ett verktyg för att komma till reda med 

demokratiunderskottet i EU. Motståndare, som Bellamy och Kröger, hävdar att det är tveksamt 

om subsidiaritetgranskningen har någon effekt och att det finns allt för stora hinder för att det 

ska vara effektivt. 

Jag menar på att subsidiaritetsgranskningen som ett verktyg för att stärka EU och komma till 

reda med demokratiunderskottet i bästa fall blir ett trubbigt instrument. Då det finns tydliga 

skillnader mellan äldre och nyare samt mellan Euroländer och icke Euroländer är det frågan en 

ojämn fördelning av inflytande hjälper demokratiunderskottet. För att det ska bli ett verkligt 

effektivt instrument måste den stora variationen mellan länder och grupper av länder 

överkommas och ett mer effektivt samarbete måste till mellan de nationella parlamenten. 

Annars riskerar det att motverka det syfte subsidiaritetgranskningen kom till för om vissa 

parlament inte vill eller kan utnyttja den. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att studiens resultat visar att subsidiaritetsgranskningen är ett 

verktyg som ännu inte är helt förstått. Det är uppenbart att vissa parlament skickar in fler 

motiverade yttranden och att de förklaringsvariabler som har presenterats i den här studien kan 

förklara en viss del av variationen men att mer forskning behövs. Områden för vidare forskning 

vore att dels undersöka om själva innehållet kommissionens förslag påverka vilka parlament 
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eller hur många parlament som utfärdar motiverade yttranden. Om mer komplicerade förslag 

som kräver mer tid eller kunskap, parlamenten har bara åtta veckor på sig att svara, eller förslag 

som kan uppfattas som ideologiskt konfliktfyllda påverkar hur ofta de nationella parlamenten 

att skicka fler eller färre motiverade yttranden. Utöver Ian Cooper 2015 finns det också 

öppningar för mer empirisk forskning kring vilka förslag som får tillräckligt många parlament 

att utfärda motiverade yttranden för att kommissionen ska få ett gult kort samt vilken 

samordning det krävs mellan parlamenten.  Vidare vore forskning kring vad parlamentarikerna 

själva anser om de motiverade yttrandena och vad de anser påverkar dem intressant. Det 

kommer också öppna för nya möjligheter att undersöka subsidiaritetsgranskningen ju längre 

tiden går och ju mer data som blir tillgänglig. Även förändrade förhållanden som 

Storbritanniens utträde ur EU och ett EU med allt fler EU-skeptiska partier i de nationella 

parlamenten öppnar för förändringar och nya tolkningar. 
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