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Abstract

This thesis examines how ‘family’ is portrayed in the Swedish political debate, in 
parliament and in articles written by politicians. The aim is to discern dominating 
discourses in how the term ‘family’ is defined, by studying the politicians' use of 
language. This essay also studies how different families are portrayed as either 
good or bad and how family is depicted as an important part of people's lives as 
well as society.

It  is  evident  that  hegemonic  discourses  can  be  found  within  the  Swedish 
political debate. Families are generally portrayed as a mother, a father and one or 
several children, which for instance excludes same-sex couples, single parents and 
families  with more  than two parents.  It  is  also often assumed that  a ‘normal’ 
family earn their  living  by working.  This  description of an ordinary family is 
closely connected to how a “good” and “bad” family is portrayed. In a “good” 
family  the  parents  spend  time  with  their  children,  which  shape  harmonious 
children. A “bad” family is a family in which the parents do not work, or where 
children are exposed to violence,  or an immigrant  family,  where violence and 
oppression of women are depicted as cultural phenomena.

Nyckelord: familj, hegemoni, svensk politik, diskurs, normalisering
Antal ord: 9755
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1 Inledning

Sverige  anses  ofta  vara  ett  modernt  och  jämställt  land,  som ligger  före  andra 
länder. Denna bild av det moderna och jämställda Sverige kan kanske till och med 
sägas utgöra en del av en svensk identitet och självbild1. Mindre positivt uttryckt 
kan denna bild av Sverige uppfattas som att Sverige är ett land där “[a]lla normer 
måste utplånas därför att millimeterrättvisan är A och O i svensk politik”2, som en 
sverigedemokratisk  riksdagsledamot  uttryckte  det  i  en  debatt  om  assisterad 
befruktning. Samtidigt är det tydligt att det i Sverige finns normer och gränser för 
hur  människor  kan  leva  sina  liv.  För  att  ta  den  tidigare  nämnda  debatten  om 
assisterad befruktning som exempel är detta område tydligt reglerat i lag. Detta är 
dock på intet  sätt  något som är begränsat till  just denna debatt.  Politiker sätter 
genom lagstiftning tydliga gränser för vilka som har möjlighet att skaffa barn och 
på vilka sätt de har möjlighet att göra det. I och med att lagar har förändrats och 
öppnat upp för nya möjliga sätt att bilda familj har även familjekonstellationerna 
förändras3.  Genom  lagar  och  regler  påverkar  politiker  på  så  sätt  människors 
livsvillkor och familjers själva existens.

Politikens påverkan på människor behöver dock inte uttrycka sig endast som 
lagar, vilka definierar vad en familj är och vilka som har möjlighet att bilda familj 
i samhällets och juridikens ögon. Politiken kan genom beslut påverka individers 
relationer,  val  och  livssituation.  Därför  blir  det  ytterst  relevant  vilka 
föreställningar  politiker  har  om  medborgarna  och  om  familjen.  Hur  politiker 
föreställer  sig  att  medborgare  lever  sina liv  och hur  en ”vanlig”  familj  ser  ut 
kommer med största sannolikhet att ha stor inverkan på den politiska debatten, 
och i slutändan även på de politiska beslut som fattas, eller inte fattas. På så sätt 
kommer  de  individer  som  lever  i  en  familj  vilken  överensstämmer  med 
föreställningarna om hur en familj ser ut att få såväl direkta som indirekta fördelar 
till  följd av att politikerna troligen tar hänsyn till  dem då de politiska besluten 
fattas.

1.1 Syfte och frågeställning
1Eduards, 2007, s. 57, 70, 271
2 Anf. 9, Sandstedt, Margareta, (Sd), Assisterad befruktning, 2012-03-29
3Statistik över barn med två mammor eller två pappor som är gifta/registerat partnerskap (insemination för 
samkönade par blev tillåtet 2005 och det skedde en stor förändring av antalet barn med två mammor under denna 
period): Statitsitska centralbyrån, Barn- och familjestatistik
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I  denna  uppsats  har  jag  för  avsikt  att  undersöka  den/de  dominerande 
familjediskursen/-rna  i  den  svenska  partipolitiska  debatten.  Detta  vill  jag  göra 
genom att studera hur familjen framställs av politiker i dagens politiska debatt och 
analysera  huruvida  det  finns  en  hegemonisk  familjediskurs,  och  i  så  fall   hur 
denna ser ut. För att besvara detta kommer jag att undersöka:

-Hur familjen skildras i den svenska partipolitiska debatten?

-Vad anses utgöra en ”vanlig” familj?

1.2 Avgränsning

Med  hjälp  av  mina  två  frågeställningar  har  jag  för  avsikt  att  undersöka  hur 
familjen  skildras  och  därigenom  försöka  urskilja  en  eller  flera  hegemoniska 
familjediskurser inom svensk partipolitik. För att besvara frågorna på ett bra sätt 
krävs  dock  ytterligare  avgränsning  av  ämnet.  Då  jag  vill  undersöka  de 
dominerande dragen i familjediskursen har jag valt att inte avgränsa min uppsats 
till ett specifikt politiskt område eller fråga. Jag har istället valt att avgränsa ämnet 
genom att, efter att ha fått en överblick av mitt material, välja ut två teman som 
analysen kommer att fokusera på, då de är högst relevanta för min frågeställning 
och  är  återkommande  i  debatten.  Jag  kommer  dels  att  analysera  politikernas 
explicita och implicita definitioner av ’familj’ och dels undersöka familjens roll 
för individ och samhälle, både som betydelsefull och ”god”, och som ”dålig” och 
farlig. Mitt första tema är alltså definitionen av en familj och det andra temat den 
goda respektive den dåliga familjen.

1.3 Teori

För  att  analysera  mitt  material  kommer  jag  att  använda  mig  av  ett  par  olika 
teorier/teoretiker  som  är  viktiga  för  att  kunna  få  förståelse  för  vad  texterna 
uttrycker. Teorierna kommer att fungera som mina ”glasögon” genom vilka jag 
läser och analyserar min empiri. Jag kommer främst att använda mig av queerteori 
och  de queerteoretiska  författarna  Fanny Ambjörnsson och Judith  Butler.  Den 
förra har jag valt att använda mig av då hon reder ut viktiga utgångspunkter för 
queerteorin och visar hur olika samhällsfenomen kan tolkas utifrån queerteori i en 
svensk  kontext.  Den  senare  har  jag  valt  då  Butler,  genom  böcker  som 
Genustrubbel, har  haft  stor  inverkan på  den queerteorietiska  utvecklingen  och 
dess  förståelse  för  hegemoniska  genus-  och  sexualitetsnormer.  I  min  uppsats 
kommer jag emellertid även att analysera föreställningar om kultur, svenskhet och 
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nationen. Det kommer jag dock inte att göra utifrån queerteori utan här kommer 
jag  att  använda  mig  av  Maud  Eduards  bok  Kroppspolitik,  som  bland  annat 
diskuterar  hur  förhållandet  mellan  genus,  nation/nationalitet  och  politik  kan 
förstås i en svensk politisk kontext4.

1.3.1 Queerteorins grundläggande utgångspunkter

Queerteori  bygger  på  en  poststrukturalistisk  grund  där  en  viktig 
vetenskapsteoretisk grund är att de förkastar tron på en objektiv sanning5. Allting 
existerar endast i förhållande till något annat, eller till dess motsats och kan endast 
förstås i förhållande till vad det inte är. Vår bild av verkligheten är således inte 
objektiv utan är beroende av våra förställningar om verkligheten och hur saker 
och ting förhåller sig till varandra. Dess föreställningar kommer till uttryck genom 
texter och genom vårt språk6. Att studera texter blir alltså betydelsefullt  för att 
kunna förstå vilka föreställningar som utgör en persons verklighetsuppfattning.

Denna bild av hur vi skapar vår verklighet är en viktig utgångspunkt även för 
queerteorin.  Det  är  nämligen  utifrån  denna  grund  queerteorin  förstår  makt, 
normalitet och identitet. Queerteorin bör dock inte ses som endast en teori utan 
som  flera,  vilka  lägger  olika  betydelser  i  teorin.  Vissa  teoretiker  menar 
exempelvis  att  föreställningar  om  ”ras”  kan  inkluderas  i  teorin  medan  andra 
menar att det inte är en del av queerteorin7. Vad som utgör grunden för alla grenar 
av queerteori är intresset för att analysera det ”normala” (normen) istället för det 
”avvikande” i förhållande till genus och sexualitet8. 

1.3.2 Hegemonier och normalisering

Queerteorin utgår från att det finns hegemoniska diskurser i samhället vilka styr 
vår uppfattning om vad som är normalt (bra) och vad som är avvikande (dåligt). 
Hegemoni definieras av Iver B. Neumann som ”det tillstånd som råder när en 
representation i en diskurs är så oomstridd att den framstår som 'naturlig'.”9

Den  norm  som  queerteoretiker  framförallt  intresserar  sig  för  är 
heteronormativiteten.  Denna  innebär  att  heterosexualiteten  utgör  normen  i 
samhället  och  framställs  som  naturlig.  Det  är  dock  endast  en  viss  typ  av 
heterosexualitet som anses normal, framförallt den monogama relationen mellan 
en kvinna och en man som lever i enlighet med föreställningen om två binära 

4 Eduards, 2007, s. 35, 57-64, 67, 267
5Ambjörnsson, 2006, s. 41-44
6Ambjörnsson, 2006, s. 44-45, Butler, 1999/1990, s. 59, Jfr. Neumann, 2003, s.39
7Ambjörnsson, 2006, s. 80-81, Rosenberg, 2002, 12-13
8Ambjörnsson, 2006, s. 46-49, 51
9Neumann, 2003, s. 158
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kön10.  Ambjörnsson  menar  också  att  denna  heterosexualitet  ofta  blir 
sammankopplad  med  reproduktion11.  Detta  sätt  att  leva  har  genom  en 
normaliseringsprocess kommit att framstå som så pass självklart att vi föreställer 
oss det som något naturligt. I nedanstående utdrag redogör Butler för hur den här 
typen av hegemonier kommer till  uttryck och ryms inom en diskurs genom att 
framstå som självklara och ofrånkomliga:

[D]et [är] emellertid centralt att könet i det hegemoniska språket framstår som en substans, 
eller metafysiskt uttryckt: som ett självidentiskt vara. Detta uppnås genom en performativ 
förvrängning av språket och/eller diskursen, som döljer det faktum att det är principiellt  
omöjligt att ”vara” ett kön eller genus. […] Enligt Foucault skapar den substantivistiska  
könsgrammatiken  en  artificiell  binär  relation  mellan  könen  och  ger  varje  led  i  denna 
relation en artificiell koherens. Den binära sexualitetsregimen undertrycker den subversiva 
mångfalden  hos  en  sexualitet  som  stör  heterosexuella,  reproduktiva  och  medicinsk-
juridiska hegemonier.12

Även  begrepp  som  inkludering  och  exkludering13 har  stor  betydelse  inom 
queerteorin och är viktiga för att  kunna analysera de dolda hegemonierna som 
ryms inom språket. Ambjörnsson illustrerar hur en sådan analys kan göras då hon 
återger Tiina Rosenbergs analys av recensioner av filmen Fucking Åmål. Med ett 
queerteoretiskt perspektiv tolkar hon hur heteronormativiteten kan förstås i termer 
av  inkludering  respektive  exkludering.  Ambjörnsson  skriver  att  den  lesbiska 
kärleksrelationen  är  nedtonad  i  recensionerna,  vilket  skulle  kunna ses  som en 
acceptans  och  en  inkludering  av  lesbisk  kärlek  inom  det  universella. 
Inkluderingen kan dock även tolkas som att den i sammanhanget snarare fungerar 
som  ett  osynliggörande  av  lesbiska  och  därigenom  återskapar  den  rådande 
ordningen14.  Exemplet  fyller  två  viktiga  funktioner.  Dels  visar  den  på  hur 
queerteori kan användas för att analysera en text, vilket är det jag ämnar att göra i 
uppsatsen. Dels visar den att tolkningarna av ett fenomen ofta är just tolkningar, 
alltså flera. Ett fenomen kan ofta tolkas som både ett återskapande av normen och 
som ett steg från den. Detta sätt att tolka text är något jag kommer att ta med mig 
då jag analyserar hur politikerna konstruerar ’familjen’ i de texter jag undersöker.

1.4 Metod

I  min  uppsats  har  jag  för  avsikt  att  undersöka  hur  familjen  skildras  och  hur 
maktstrukturer och normalitet ryms inom dessa skildringar. Detta gör att jag har 

10Ambjörnsson, 2006, s. 51-63, Butler, 1999/1990, s.35-36, 42
11Ambjörnsson, 2006, s.53, 55, 62-63
12Butler, 1999/1990, s. 70-71
13Jfr. Butler, 1999/1990, s. 51, 54, 64
14Ambjörnsson, 2006, s. 70-72, Jfr. Butler, 1999/1990, s.64
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valt att använda mig av kritisk diskursanalys (KDA) som metod för att besvara 
mina frågeställningar. 

1.4.1 En introduktion till analys av diskurser

Ett  första  steg  till  att  förstå  vad  KDA innebär  är  att  förstå  innebörden  av 
begreppet  diskurs.  Begreppet  har  naturligtvis  många  definitioner,  men  Iver  B. 
Neumann  beskriver  diskurs  som  ”ett  system  för  skapande  av  en  uppsättning 
utsagor  och praktiker  som,  genom att  få  fotfäste  inom olika  institutioner,  kan 
framstå  som mer eller  mindre normala”15.  Denna definition  tydliggör  den nära 
kopplingen till  min problemformulering och till  min teori,  då det är just denna 
normaliserade utsaga, eller skildring, som jag har för avsikt att undersöka. Och 
denna koppling är ytterst relevant, i synnerhet då jag har för avsikt att genomföra 
en diskursanalys, då diskursanalysen är lika mycket teori som metod16. 

Själva diskursanalysen kan definieras som ”ett  studium av samhällsfenomen 
där språket står i fokus”17. För en diskursanalytiker, liksom för en queerteoretiker 
eller  för en poststrukturalist,  uttrycker  inte endast språket verkligheten,  utan är 
med och skapar den genom att sätta gränser för hur vi kan handla och tänka18. En 
diskursanalys  kan  alltså  förklaras  som  en  analys  av  hur  vår  verklighetsbild 
uttrycker sig och återskapas genom vårt språk och våra handlingar.

Det finns flera typer av diskursanalys  som har något olika angreppssätt  och 
teoretiska  utgångspunkter19.  De flesta  har  dock  till  stor  del  samma  influenser, 
exempelvis Foucault. Hans syn på makt har kommit att få stor betydelse för hur 
makt  kan  analyseras.  För  Foucault  handlar  makt  om  relationer  och  om 
möjligheten  att  definiera  verkligheten,  och  därigenom vad  som uppfattas  som 
normalt och avvikande, samt vad som är inkluderat och exkluderat20. Den analys 
jag  kommer  att  använda  mig  av,  KDA,  fokuserar  just  på  att  analysera 
maktrelationer och synliggöra hur hegemonier ryms inom språket21 men den har 
även som ambition att sätta ett avtryck i den diskussion som diskursanalytikern 
väljer att studera22. Mitt förhållningssätt till min undersökning är således inte att 
vara objektiv, då jag har en subjektivisktisk kunskapssyn23, dock eftersträvar jag 
att vara balanserad och medveten om min egen förförståelse av ämnet. 

15Neumann, 2003, s.17
16Neumann, 2003, s.14
17Bergström; Boreus, 2005, s.305
18Bergström; Boreus, 2005, s. 305-306, Ambjörnsson, 2006, s. 45, Neumann, 2003 , s. 37,39
19Bergström & Boréus, 2005, s. 308-325, Fairclough, 2001:a, s. 232-233, Neumann, 2003, s. 141-155, Egan 
Sjölander & Gunnarsson Payne, 2011, s. 13-38
20Egan Sjölander & Gunnarsson Payne, 2011, s. 173, Neumann, 2003, s. 143
21Fairclough, 2001:a, s. 230
22Winther Jörgensen; Phillips, 2000, s. 69, Fairclough, 2001:a, s. 230
23 Hollis, 1994, s. 9, Jfr. Butler, 1999/1990, s. 34

9



1.4.2 Kritisk diskursanalys – metodologiska överväganden

Den författare som har haft störst inflytande inom litteraturen om KDA är Norman 
Fairclough. Då min teori till stor del bygger på poststrukturalism skiljer sig mitt 
perspektiv  i  viss  mån  från  Fairclough  som  delvis  skiljer  sig  från 
poststrukturalismen24 exempelvis i förståelsen av diskursen som konstituerad och 
konstituerande25. Fairclough  menar  att  diskursen  inte  endast  kan  ses  som 
konstituerande,  då han ser detta  som att  inte  se diskursen som kommen ur en 
social  praktik  och  materiella  förhållanden26.  Samtidigt  är  denna  uppfattning 
omdiskuterad och så är även de praktiska svårigheterna att skilja det diskursiva 
och det  icke-diskursiva  som Fairclough talar  om27 På grund av  att  litteraturen 
huvudsakligen behandlar  Faircloughs inriktning av KDA, har jag ändå valt  att 
använda hans analysschema28 som riktlinje då jag har skapat verktyg att analysera 
mitt material. Detta då jag, till skillnad från mer poststrukturalistisk diskursteori, 
ämnar att genomföra en mer systematisk analys av mitt empiriska material genom 
att studera hur politikerna bygger vidare på tidigare diskurser då de kommunicerar 
med åhörare/läsare29 och hur språket skapar/återskapar diskurser30. Jag kommer i 
min  analys  att  lägga  stort  fokus  på  det  språkliga,  exempelvis  på  politikernas 
formuleringar  och  ordval  och  hur  dessa  kan  förstås  inom  den  kontext  de  är 
skrivna/uttalade.  Min  analys  kommer  främst  att  inrikta  sig  på att  identifiera 
hegemonier inom familjediskursen31, vilka som inkluderas i familjen och på vilket 
sätt. Som en del av detta kommer jag att undersöka hur politikerna framställer en 
”bra” familj (normal) och en ”dålig” familj (avvikande).

Faircloughs schema för analys sträcker sig dock längre än så och analyserar 
även vad som gör att problemet fortsätter att existera (steg 2), vilka som tjänar på 
systemet  (steg  3),  hur  vi  kan  finna  vägar  bortom systemet  (steg  4),  samt  att 
reflektera över den egna rollen i analysen (steg 5)32. I min analys kommer jag, 
liksom i Faircloughs andra steg, att undersöka språket och hur olika texter och 
diskurser relaterar till varandra och återskapar/förskjuter diskurserna. Jag kommer 
även under processen att reflektera över min egen roll och hur den påverkar min 
analys. Jag kommer inte att analysera vilka vägar det finns bortom hegemonierna 
eller direkt att redogöra för vilka som tjänar på systemet, då det inte besvarar min 

24Fairclough och kritisk diskursanalys är heller inte lika avståndstagande mot marxismen och menar att 
”diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan olika grupper” 
(Winther Jörgensen; Phillips, 2000, s. 69). Här använder Fairclough ideologi som begrepp vilket skiljer sig från 
andra diskursanalytiker. Samtidigt är sättet att beskriva hegemonier på många sätt lik queerteorin (Butler, 
1999/1990, s. 23, 42, 54, 64-65, 82, 88) 
25Winther Jörgensen; Phillips, 2000, s. 67-68, 71
26Winther Jörgensen; Phillips, 2000, s. 68
27Winther Jörgensen; Phillips, 2000, s. 68, 93
28Fairclough, 2001:a, s. 236
29Winther, Jörgensen; Phillips, 2000, s. 75, Fairclough, 2001:b, s. 41
30Winther, Jörgensen; Phillips, 2000, s. 75, Jfr. Butler, 1999/1990, s.45
31Jfr. Fairclough, 2001:a, s.236-237
32Fairclough, 2001:a, s. 236-241

10



frågeställning.  Den  senare  punkten  kommer  dock  ofrånkomligen  implicit  att 
besvaras genom att identifiera hegemonier inom familjediskursen. 

Den metod som kommer att användas för att analysera materialet i uppsatsen 
bygger,  som nämnts,  på delvis olika författare och skolor, med utgångspunkter 
som på vissa punkter inte är helt överens. Detta innebär dock inte nödvändigtvis 
att  de inte  kan användas  tillsammans33.  Jag har tagit  fasta  på Faircloughs mer 
konkreta sätt att  analysera text,  samtidigt  som texterna kommer att  tolkas med 
hjälp av queerteori och Eduards. Genom att utveckla en delvis egen metod har jag 
efterstävat  att  förena  mina  teoretiska  utgångspunkter  med  det  mer  praktiska 
tillvägagångssättet.

1.5 Material

För att undersöka hur familjen skildras i den partipolitiska debatten kommer jag 
att  analysera  relevanta  texter.  Eftersom jag genomför  en diskursanalys  har  det 
varit viktigt att få ett omfattande material, då en34, som Foucault har uttryckt det, 
bör läsa allt35. Att läsa allt är naturligtvis inte möjligt, men det är ett rimligt mål 
att läsa tillräckligt  för att kunna besvara frågeställningen36. Jag har därför samlat 
in ett omfattande material, men valt att begränsa tidsramen till material från 2010 
fram till april 2012.

Jag  använder  mig  av  material  i  form  av  protokoll  från  riksdagen  och 
debattartiklar  skrivna  av  partipolitiker  från  tre  rikstäckande  tidningar  (Dagens 
Nyheter,  Svenska  Dagbladet  och  Aftonbladet).  Såväl  riksdagsdebatterna  som 
debattartiklarna  är centrala  delar av den partipolitiska debatten,  och bör därför 
kunna visa på dominanta familjediskurser inom den politiska debatten. Även tv-
debatter spelar en viktig roll. Jag har dock valt att inte använda mig av material 
från tv då det visat sig svårt att söka material på ett systematiskt sätt. 

Då jag sökt mitt material har jag använt mig av sökordet ’familj’ på riksdagens 
och tidningarnas hemsidor. Jag har valt att inte använda mig av andra sökord som 
kan  ses  som  nära  anknutna  till  det  jag  vill  undersöka,  såsom  exempelvis 
’förälder’,  ’mamma’  eller  ’pappa’,  då  de  är  problematiska  i  en  kritisk 
undersökning. Skulle dessa användas, skulle jag själv genom sökorden definiera 
vad som utgör en familj, istället för att analysera hur familjen definieras genom 
politikerna. Att material som kan sägas vara relaterat till familjen inte kommer 
med i undersökningen på grund av att ordet ’familj’ inte nämns, bör heller inte ses 
som ett problem. Med en kritisk blick blir denna frånvaro av material inom en viss 

33Winther Jörgensen; Phillips, 2000, s.131
34I uppsatsen använder jag mig inte av uttrycket 'man' utan använder uttrycket 'en'
35Neumann, 2003, s. 51
36Neumann, 2003, s.51

11



fråga  lika  viktig  som  närvaron  av  material,  då  frånvaron,  liksom  närvaron, 
synliggör hegemonier inom familjediskursen37. 

I ett fåtal fall har jag valt att inte analysera material som innehållit ’familj’ då 
det inte har varit relevant för min undersökning. Exempelvis har det stått/sagts 
”familjen Kadaffi” eller ”kungafamiljen” eller så har det inte rört sig om svensk 
partipolitik. 

I  sökningen  av  riksdagsmaterialet  har  min  sökmetod  inte  visat  sig  fullt 
tillförlitligt, då det förekommer ett fåtal debatter som inte innehåller ordet ’familj’. 
Huruvida detta innebär att det även är ett fåtal relevanta texter som inte kommit 
med  i  mitt  insamlade  material  har  jag  inte  kunnat  avgöra.  Då  materialet  är 
omfattande och jag är intresserad av de dominerande dragen i debatten gör att 
problemet inte torde få några konsekvenser för resultatet. Då alla texter relaterar 
till  varandra bör  de  texter  som har  stor  inverkan på diskursen  återges  i  andra 
texter38, och det gäller även för den dominerande diskursen.

På  grund  av  mitt  materials  omfattning  kommer  inte  allt  material  kunna 
analyseras ord för ord och större delen av materialet kommer därför att användas 
för att kunna säga något om diskurserna som helhet. Genom denna studie kommer 
ett antal texter som representerar olika diskurser att analyseras mer systematiskt.

37 Neumann, 2003, s. 49-50
38Neumann, 2003, s. 50-51, 158
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2 Analys

I  min  analys  kommer  jag  först  att  gå  igenom olika  teman  som förekommer  i 
debatten  för  att  ge  en  överblick  i  vilka  sammanhang  familjen  diskuteras.  Jag 
kommer sedan att analysera hur politikerna definierar familjen, och om det går att 
urskilja  en  dominerande/hegemonisk  definition  (2.2).  Därefter  kommer  jag  att 
analysera  'den  goda  familjen'  respektive  'den  dåliga  familjen'  (2.3).  För  att 
analysera  dessa  teman  har  jag  valt  ut  debatter  och  debattartiklar  som  jag 
analyserar  mer  genomgående  för  att  på så  sätt  få  en djupare  förståelse  för  de 
betydelser  som  ligger  i  politikernas  formuleringar.  Dessa  utdrag  kommer  i 
analysen att representera en lång rad andra uttalanden/formuleringar inom samma 
diskurs, där en snarlik innebörd kan utläsas.

2.1 Familjen i den politiska debatten

Efter att ha tagit del av riksdagsdebatter och debattartiklar från januari 2010 till 
april  2012  framgår  att  familjen  genomgående  är  högst  närvarande  i  den 
partipolitiska debatten inom många olika politikområden. Dessa sträcker sig från 
familjepolitik till  områden som migrationspolitik och utrikespolitik. Efter att ha 
studerat hela materialet har jag kunnat urskilja vissa teman och formuleringar som 
återkommer i debatterna. I detta avsnitt kommer dessa teman att sammanfattas, 
men först kommer den politiska debatten att kopplas till en bredare kontext.

2.1.1 En historisk och samhällelig överblick

Under 1900-talet skedde stora samhällsförändringar, så även kring familjen. Flera 
författare som skriver om familjen ur ett historiskt perspektiv menar att det skett 
en individualisering i samhället som påverkat familjen39 och att stora förändringar 
skedde i familjepolitiken40. Under 1960-talet skedde ett skifte inom den svenska 
politiken där kvinnors roll i familjen kom att diskuteras och kvinnor började gå 
från att vara hemmafruar till att bli arbetstagare41. Mycket av den retorik och de 

39Roman, 2004, s. 22-23, Roman; Peterson, 2011, s.19-27
40Roman; Peterson, 2011, s. 27-29, Hinnfors, 1992, s. 231
41Roman, 2004, s.22, 37-44, Lundqvist, 2007, s. 212, 222-227, 232
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ämnen som behandlades  under  denna tid  går  att  känna igen i  dagens debatt42, 
exempelvis ensamstående föräldrars situation43, även om kontexten i många fall 
förändrats. Argument, som ursprungligen användes av politiker som ville föra en 
progressiv och förändrande politik, kan idag användas av politiker med motsatt 
utgångspunkt44, exempelvis valfrihetsargumentet45. På sätt går det att se att dagens 
politiska debatt  bygger vidare på tidigare generationers inlägg i denna debatt46. 
Ser  en  till  både  en  historisk  politisk  kontext  och  till  en  bredare  samtida 
familjediskurs går det även där att dra paralleller till den politiska debatten, såsom 
att det måste gå/kan vara svårt att ”kombinera arbete och familj”47.

2.1.2 Ekonomisk utsatthet och barnfattigdom

Ett område inom vilken ’familj’ ofta förekommer är då ekonomi, arbetsmarknad 
och  socialförsäkringssystemet  debatteras.  Framförallt  förs  det  fram  att  många 
familjer har ekonomiska problem, ibland så stora att de kan ses som 'fattiga'48. 
Detta anses som ett problem då barnen i dessa familjer drabbas. Även åtgärderna 
riktar sig huvudsakligen mot barnfamiljer, såsom flerbarnstillägg49, bostadsbidrag 
till  barnfamiljer50, samt att  skolor bör stå för utgifter vilka kan förekomma vid 
utflykter51.

Familjer,  vars  ekonomi  är  god  nämns  mer  sällan  i  debatten.  Begrepp  som 
’medelklass’ eller välbärgad förekommer, men endast ett fåtal gånger tillsammans 
med familj. Att ekonomiskt utsatta familjer omtalas i betydligt större utsträckning 
än  familjer  med  god ekonomi  bör  dock  inte  ses  som att  politikerna  anser  att 
ekonomiskt  utsatta  familjer  utgör  en  ”vanlig”  eller  ”normal”  familj.  Att  en 
företeelse  såsom  fattigdom  får  stor  uppmärksamhet  kan  istället  ses  som  en 
konsekvens av att det  inte ingår i politikernas föreställningar om hur en familjs 
ekonomi ska se ut52.

42Roman; Peterson, 2011, s. 28, Lundqvist, 2007, s. 212, 234, 
43Lundqvist, 2007, s. 214
44 Lundqvist, 2007, s. 217, 221, 234
45Detta kommer jag att återkomma till i de två avsnitten om valfrihet och jämställdhet
46Jfr. Fairclough, 2001:a, s.233, Neumann, 2003, s. 51, 158
47Roman; Peterson, 2011, s. 28, 231, Lundqvist, 2007, s. 217, Anf. 15, Hägglund, Göran, (Kd), Regeringens  
slopade mål om ett jämställt uttag av föräldradagar, 2011-10-21
48Anf. 64, Vestlund, Börje, (S), En konkurrenskraftig kollektivtrafik, 2011-11-11, Anf. 78, Engelhardt, Christer, 
(S), Barnfattigdom, 2012-02-22, Anf. 2, Dinamarca, Rossana, (V), Avgifter i skolan, 2011-04-15
49Anf. 1, Borg, Anders, (M), Budgetdebatt, 2010-04-15
50Anf. 82, Gerdau, Mats, (M), Aktuell debatt, 2011-02-17, Anf. 1, Borg, Anders, (M), Budgetdebatt, 2011-09-20 
Anf. 84, Sellström, Anders, (Kd), Budgetdebatt, 2011-09-20
51 Anf. 2, Dinamarca, Rossana, (V), Avgifter i skolan, 2011-04-15
52 Jfr. Neumann, 2003, s.49
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2.1.3 Splittring och återförening

I debatten om migration har familjens sammanhållning utgjort ett tydligt tema, i 
synnerhet i riksdagen, men även på debattsidorna. Att hålla samman familjen, och 
att låta den återförenas om den har splittrats, framställs som något viktigt. Flera 
debattörer  använder  begreppet  ’rättighet’  och  skapar  på  så  sätt  en  bild  av 
familjesammanhållningens  okränkbarhet53.  Samtidigt,  menar  exempelvis 
vänsterpartister, att denna rättighet kränks genom de krav på identitetshandlingar 
som finns54. Varför en familjeseparation är negativ, eller till och med skadlig för 
de som drabbas, förklaras inte närmare av någon av debattörerna. Att detta inte 
förklaras  eller  ifrågasätts  tyder  på  att  det  råder  samstämmighet  om  att 
familjesammanhållning  är  något  positivt  och  förväntas  förstås  av  övriga 
debattörer och läsare.

Samtidigt tydliggörs i denna debatt att en familj inte kan se ut hur som helst 
och att den inte definieras av individernas egna uppfattning om sin familj.  Det 
finns  nämligen  krav  på  att  kunna  bevisa att  de  är  en  familj  genom 
identitetshandlingar eller DNA55.

2.1.4 Våld, missbruk och hederskultur

Familjen  skildras  i  regel  som  någonting  positivt,  för  såväl  individer  som för 
samhället.  Det finns dock situationer där familjen utgör ett problem, och det är 
fattiga  familjer,  i  familjer  där  det  förekommer  våld  och/eller  missbruk  samt 
familjer  där  det  finns  en  ’hederskultur’.  Då  dessa  situationer  uppstår  kan  det 
utläsas att samhällets uppgift blir att skydda individen56, och bilden av familjen 
som enhet ruckas. 

Samtidigt  påtalas  att  samhället  vid  exempelvis  familjehemsplacering  har 
misslyckats med att skydda barn då de i vissa fall utsatts för övergrepp även där57. 
En viktig anledning som uppges för att skydda barn i familjer där det förekommer 
missbruk, våld eller  annan form av kriminalitet är att förhindra att detta ”går i 
arv”58. 

53 Anf. 16, Höj Larsen, Christina, (V), Aktuell debatt, 2011-03-30, Anf. 84, Höj Larsen, Christina, (V), 
Utgiftsområde 8 Migration, 2010-12-09, Anf. 29, Gustafsson, Lars, (Kd), Försörjningskrav vid  
anhöriginvandring, 2010-03-10
54 Höj Larsen, Christina, (V), Aftonbladet, 2011-05-19
55Anf. 5, Ferm, Maria, (Mp), Aktuell debatt, 2011-03-30, Anf. 9, Henriksson, Emma, (Kd), Aktuell debatt, 2011-
03-30
56 König Jerlmyr, Anna, (M); Åslund, Anna-Katrin, (Fp); Bengtsson, Stina, (C); Samuelsson, Ewa, (Kd), Dagens 
Nyheter, 2011-04-18, Larsson, Maria, (Kd), Dagens Nyheter, 2011-09-13
57 König Jerlmyr, Anna, (M); Åslund, Anna-Katrin, (Fp); Bengtsson, Stina, (C); Samuelsson, Ewa, (Kd), Dagens 
Nyheter, 2011-04-18, Larsson, Maria, (Kd), Dagens Nyheter, 2011-09-13
58 Anf. 83, Bargholtz, Helena, (Fp), Skärpta straff för allvarliga våldsbrott, 2010-05-19
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2.1.5 Valfrihet och jämställdhet

Inom jämställdhetsdebatten går det en tydlig skiljelinje mellan de som anser att 
politiker  aktivt  bör  försöka  främja  jämställdhet  inom  (de  heterosexuella) 
familjerna59 och  de  som  menar  att  familjerna  ska  ha  självbestämmanderätt 
gällande dessa frågor60. I den förra diskursen ses familjen som bestående av en 
man  och  en  kvinna,  vars  livsvillkor  och  möjligheter  inte  är  lika,  vilket  bör 
åtgärdas för att skapa ett mer jämställt samhälle. Den andra ståndpunkten framför 
familjens rätt att fatta egna beslut om vad som är bäst i deras situation. Denna 
senare  argumentation  om  valfrihet  går  att  spåra  tillbaka  till  1960-talet,  men 
paradoxalt nog användes argumentationen då för att främja kvinnors möjlighet att 
förvärvsarbeta61. Idag handlar valfriheten snarare om att en kärnfamilj ska kunna 
ha en enförsörjarmodell om så önskas, och att kvinnor (eller män) ska kunna ha 
(fortsatt) huvudansvar för hem och familj62.

2.1.6 En viktig gemenskap

Familjen  som  gemenskap  är  något  som  relaterar  till  och  återfinns  i  alla 
ovanstående teman.  Detta illustreras  tydligast  genom att  familjen,  i nästan alla 
sammanhang, genom politikernas formuleringar skildras som en enhet,  med en 
gemensam vilja, ekonomi och fritid63. En kristdemokrat skriver exempelvis i en 
debattartikel att ”enligt principprogrammet ska familjen själva bestämma över sin 
barnomsorg[...]”64. Genom denna formulering blir familjen en enhet och en vilja, 
samtidigt som familjen består av individer, vanligen föräldrar (mammor, pappor) 
och  barn.  Det  som  påverkar  en  individ  i  familjen  får  konsekvenser  för  hela 
familjen. 

Denna familjegemenskap förväntas spela en viktig roll i (alla) individers liv 
och ge trygghet och stabilitet, i synnerhet för barn och unga65. Det är emellertid 
inte endast individerna som behöver familjen, utan även samhället66. Framförallt 
kristdemokrater  och  sverigedemokrater  beskriver  ofta  familjen  som 

59 Ericson, Gunvor G (Mp); Oscarsson , Martin (Mp), Aftonbladet, 2011-11-13
60Hägglund, Göran, (Kd), Dagens Nyheter, 2010-02-07
61 Lundqvist, 2007, s. 212, 217, 234-235
62Anf. 179, Nordgren, Gunilla (M), Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, 2011-12-12, 
Hägglund, Göran, (Kd), Svenska Dagbladet, 2011-09-30
63 Borg, Anders, (M); Hatt, Anna-Karin, (C), Aftonbladet, 2011-03-08, Henriksson, Emma, (Kd), Aftonbladet, 
2011-10-25, Sabuni, Nyamko, Svenska Dagbladet, 2011-10-01
64 Pethrus Engström, Desirée, (Kd), Aftonbladet, 2010-07-09
65 Anf. 148, Bouveng, Helena (M), Unga lagöverträdare, 2011-03-02, Anf. 17, Larsson, Maria, (Kd), Livet efter  
skyddat boende, 2011-01-18
66 Anf. 5, Ceballos, Bodil, (Mp), Migration och asylpolitik, 2010-04-21, Almqvist, Erik (Sd), anf. 169, 
Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, 2011-12-12, Anf . 155, Sellström, Anders, (Kd), 
Allmänpolitisk debatt, 2010-11-03
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samhällsbärande och som den ”viktigaste” och mest ”naturliga” gemenskapen67. 
Detta  skiljer  familjen  från  andra  såsom vänskapsrelationer  som visserligen  av 
några politiker nämns som betydelsefull, men vars relation inte förväntas bära upp 
samhället. Som exempel på hur familjens samhällsroll kan se ut så påtalas det i 
flera  debatter  att  familjen (i  något fall  även skolan och kompisarna)  spelar en 
viktig roll för att förebygga brott68.

2.2 Den ”vanliga” familjen

Då familjen omtalas i den politiska debatten redogör politikerna ibland vad de 
menar med begreppet ’familj’. I de flesta fall används dock ’familj’ utan någon 
närmare  definition.  Det  innebär  emellertid  inte  att  det  inte  går  att  utläsa  vad 
politikerna  definierar  som  familj.  I  detta  avsnitt  kommer  dessa  explicita  och 
implicita definitioner att analyseras.

2.2.1 Mamma, pappa, barn

I debatten framträder, genom politikernas formuleringar, en tydlig bild av vilka 
som vanligtvis ingår i den familj politikerna talar om då de argumenterar för sin 
politik.  Detta  kan  illustreras  med  nedanstående  utdrag  ur  en  debattartikel  i 
Aftonbladet:

Männen har allt för länge setts som familjeförsörjare, någon som är på jobbet i första hand 
och  umgås  med  sin  familj  i  andra  hand.[...]  Miljöpartiet  de  gröna  vill  att 
föräldraförsäkringen ska tredelas. Det innebär att en tredjedel används av vardera föräldern 
och  en  tredjedel  kan  användas  fritt.  Den  ”fria”  tredjedelen  är  överlåtningsbar  mellan 
föräldrarna  och  kan  också  ges  till  någon  annan  nära  vuxen,  till  exempel  mor-  och 
farföräldrar  eller  andra  nära  till  familjen.  Att  umgås  med  familj  och  vänner  utöver 
föräldrarna ger fler nära förebilder för barnet som kommer att vara värdefulla under dess 
uppväxt.  Dessutom  avlastar  det  föräldrarna  i  ”livspusslet”  med  arbete,  hämtningar,  
lämningar, tvätt, städ och matlagning.69

I debattartikeln ovan är det män som föräldrar som behandlas, och att de behöver 

67 Anf. 155, Sellström, Anders, (Kd); Anf. 312, Carlson, Andreas, (Kd), Allmänpolitisk debatt, 2010-11-03, Anf. 
53, Isovaara, Lars, (Sd), Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om riktlinjer för  
transeuropeiska energiinfrastrukturer, 2011-12-20, 
68Anf. 156, Skånberg, Tuve, (Kd), Unga lagöverträdare, 2011-03-02, Anf. 53, Nilsson, Karin, (C), Unga 
lagöverträdare, 2010-03-10
69 Ericson, Gunvor G (Mp); Oscarsson , Martin (Mp), Aftonbladet, 2011-11-13
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ta större ansvar för barnen, samt att även andra som står nära familjen bör kunna 
vara hemma med barnen när de är små70. Då debattörerna skriver att männen setts 
som familjeförsörjare, jämförs männen med en annan, någon som är annorlunda, 
men inte nämns. Denna någon kan vi dra den sannolika slutsatsen är en mamma, 
som  till  skillnad  från  männen,  är  de  som  tar  ut  cirka  76  procent71 av 
föräldraförsäkringen.  På  så  sätt  blir  familjen  en  mamma  och  en  pappa  med 
gemensamma  barn72.  Denna  bild  stärks  av  formuleringen  ”vardera  föräldern”. 
Huruvida ytterligare personer, såsom mor- och farföräldrar, ingår i familjen är inte 
helt  tydligt  i  texten.  Formuleringen ”mor- och farföräldrar eller  andra nära till 
familjen” kan tolkas både som att de ingår i familjen och att de är nära familjen. 
Debattörerna  skriver  dock  i  nästa  mening  att  familjen  kan  bestå  av  fler  än 
föräldrarna och barnet, men det är heller inte tydligt att det syftar till mor- och 
farföräldrar. Om en familj, för debattörerna, utgör två eller tre generationer går 
således inte att avgöra, dock skildras mor- och farföräldrarna inte som en självklar 
del av familjen.

Denna familjeskildring återkommer i många av debatterna och den går över 
partigränserna och stämmer väl överens med den heteronormativa syn på familjen 
Ambjörnsson  beskriver73.  Den  förra  artikeln  var  skriven  av  två  miljöpartister 
medan  den  nedanstående  är  skriven  av  kristdemokraternas  familjepolitiska 
talesperson. Trots detta rymmer de båda artiklarna stora likheter i definitionen av 
familjen, även om det finns andra skillnader, vilka jag kommer att återkomma till i 
avsnitt 2.3.

De flesta som gifter sig och bildar familj gör det med föresatsen att relationen ska hålla.  
Man bygger upp sin tillvaro, ekonomiskt och socialt, kring familjen. Att skilja sig är för de 
flesta ett svårt beslut med känslor av sorg och förlust. En viktig trygghet som för de flesta 
tidigare varit självklar försvinner. Frågan om vem som ska ha vårdnaden är sällan så enkel  
som att dela fifty/fifty, många ensamstående kämpar för att få ekonomin att gå ihop då två 
löner  blir  en  och  långtifrån  alla  har  familj  eller  vänner  att  falla  tillbaka  på  efter  en 
skilsmässa.74

Även här är det en tvåsam relation, här inom äktenskapet,  som är grunden till 
familjen75. Dock förefaller familjen utgöra mer än två individer som valt att ingå 
äktenskap, då de efter äktenskapet ”bildar familj”,  alltså skaffar barn.  Efter en 
skilsmässa är den ensamstående föräldern och barnet/barnen inte länge en familj76 

i sig, utan kan ha andra, vilka kan utgöra deras familj i sammanhanget.
70Jfr. Lundqvist, 2007 s. 212, 233
71 December 2011, Statistik över föräldraförsäkringen, Försäkringskassan
72Jfr. Ambjörnsson, 2006, s. 87
73 Ambjörnsson, 2006, s. 52-53, 55, 61-63, 87-88
74 Weimers, Charlie, (Kd), Svenska Dagbladet, 2011-09-02
75 Jfr. Ambjörnsson, 2006, s.55
76Jfr. Ambjörnsson, 2006, s. 88
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För  de  som lever  inom  en  heterosexuell  parrelation,  men  inte  är  gifta,  är 
processen  att  bilda  familj  något  mer  omgärdad  av  regler,  exempelvis  kring 
fastställande av faderskap77, vilket varit uppe till debatt i riksdagen där en moderat 
politiker framförde nedanstående i ett anförande: 

I frågor som rör faderskap i familjekonstellationer där föräldrarna inte är gifta är det flera 
motionärer som på olika sätt yrkat på ett enklare förfarande. Med respekt för att allt fler 
barn föds in i en situation där föräldrarna sammanbor utan att vara gifta finns det ändå goda 
skäl för gällande lagstiftning. Processen med att fastställa faderskapet i fall med en stabil 
samborelation, utan misstanke om att någon annan man skulle kunna vara fadern, är i dag 
en mycket enkel process och någon mer djupgående faderskapsutredning genomförs inte i 
dessa fall.78

Här framför politikern att samborelationer visserligen är vanliga, men att det är 
viktigt att fortsatt ha separata regler för gifta och samboende i denna fråga, där en 
gift  man alltid  förutsätts  vara biologisk far  medan det  i  en samborelation inte 
anses lika självklart. Att dessa regler kvarstår kan dels ses som att uppfattningen 
om  äktenskapet  som  grunden  för  familjen  kvarstår79,  men  även  som  att  den 
biologiska kopplingen mellan barn och förälder fortfarande anses relevant.

2.2.2 Arbete och familj

Som tidigare framkommit är ekonomi ett område där familjen ofta diskuteras och 
används som exempel. Ofta innebär det att huruvida familjemedlemmar arbetar 
eller inte blir utrymme för diskussion. 

I en debatt om inkomstskatter gjorde en moderat riksdagsledamot detta inlägg:

Vi genomförde jobbskatteavdraget. Vi genomförde RUT- och ROT-avdrag. Detta gjorde att 
det skapades mer jobb och att vi kunde ta höjd för krisen. Det innebar också att vanliga 
familjer fick mer och ökad frihet genom att de fick behålla mer av sina surt förvärvade 
pengar. Det innebar att man på så sätt också stimulerade jobben och ekonomin80

Här använder ledamoten begreppet ’vanlig’ för att beskriva den familj han talar 
om. Den här ”vanliga” familjen får del av jobbskatteavdraget, vilket innebär att 
ledamotens  bild  av  en  ”vanlig”  familj  är  att  åtminstone  någon  av 
familjemedlemmarna arbetar. Samtidigt har familjen inte oändliga resurser, vilket 
kan utläsas av att jobbskatteavdraget innebär en ”ökad frihet” då de har kvar mer 
av ”sina surt förvärvade pengar”. Det här gör att vi kan konstatera att det inte rör 

77Föräldrabalk (1949:381), 1 kap. och 2 kap.
78 Anf. 137, Finnborg, Thomas, (M), Familjerättsliga frågor, 2011-04-14
79 Ambjörnsson, 2006, s. 53, 55, 63
80 Anf. 2, Schulte, Fredrik, (M), Allmänna motioner om inkomstskatter, 2012-03-28
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sig om de bäst bemedlade, samtidigt som det heller inte rör sig om de som har de 
allra  minsta  inkomsterna,  dvs.  de  som  inte  har  ett  arbete,  utan  om  en 
medelklassfamilj81.  Genom att  uttrycka  att  i  en  vanlig familj  arbetar  personer 
skapas en åtskillnad, där de som inte arbetar görs till ovanliga. På så sätt skapas 
ett förhållande där arbetande föräldrar normaliseras medan de som inte gör det blir 
avvikande82. 

Förhållandet mellan arbete och den ”vanliga” familjen kan även urskiljas i en 
centerpartists inlägg i en aktuell debatt:

Det är trots allt inte så ovanligt att en vanlig familj någon gång är beroende av studiemedel,  
a-kassa och fungerande socialförsäkring.83

I artikeln är inte arbete en självklarhet i alla skeden för en ”vanlig” familj. Bidrag, 
lån  och  försäkringar  utgör  en  relevant  del  av  dess  försörjning  någon  gång. 
Samtidigt förstår vi av formuleringen att beroendet av försäkring eller studiemedel 
för familjen är ett undantag, snarare än regel. Med andra ord är det även i detta  
inlägg arbete  som är den ”vanliga”  familjens sätt  att  försörja sig.  Det är  även 
intressant  att  notera  att  det  är  familjen,  inte  individerna  som är  beroende  av 
arbetslöshetsförsäkringen eller studiestödet, vilka är individuella (även om tillägg 
kan  ges  till  studenter  med  barn).  Den  ”vanliga”  familjens  ekonomi  blir  här 
gemensam, vilket vi även kan se i det första anförandet. Även där är det familjen 
(kollektivet)  som  får  del  av  jobbskatteavdraget  (individens).  På  så  sätt  flyter 
gränserna mellan individ och familj ihop, så pass sammanflätad skildras familjen 
och dennes ekonomi. 

2.2.3 De andra

I de två ovanstående avsnitten har de dominerande familjedefinitionerna stått  i 
centrum. Detta är dock inte  hela  bilden.  Alla familjeskildringar  i  den politiska 
debatten beskriver inte kärnfamiljen med en mamma, en pappa och deras barn och 
den  ”vanliga”  arbetande  familjen.  Politiker  påpekar  ibland  att  det  finns  andra 
familjekonstellationer  och  situationer84.  Att  arbete  inte  är  en  realitet  för  alla 
föräldrar påpekar en miljöpartist i en debatt om barnfattigdom: 

81 En socialdemokrat definierade en medelklassfamilj som ”två föräldrar med relativt goda inkomster som bor i 
ett radhus[...]”, Anf. 23, Vestlund, Börje, (S), Barn med funktionsnedsättning, 2011-11-11
82 Jfr. Ambjörnsson, 2006, s. 44, 49
83 Anf. 22, Torstensson, Åsa, (C), Aktuell debatt, 2012-04-11
84Anf. 50, Holma, Siv, (V), Stöd till trossamfund, 2011-05-31, Wallner, Anders (Mp); Hellström Gefwert, 
Helena (Mp), Svenska Dagbladet, 2012-03-07, Anf. 18, Johansson, Wiwi-Anne, (V), Regeringens slopade mål  
om ett jämställt uttag av föräldradagar, 2011-10-21
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Vi tar också de första stegen för att avskaffa en av de värsta skamfläckarna i samhället, den 
växande gruppen barn som lever i fattiga familjer. Även de som är sjukskrivna kan ha barn. 
Vi kan välja mycket i livet, men inte vilken familj vi föds i.85

Alla har inte ett arbete, vissa är exempelvis sjukskrivna. Det innebär dock inte att 
de inte kan ha barn, säger miljöpartisten i sitt inlägg. Samtidigt kan vi läsa in att 
hon anser att det saknas medvetenhet om detta i debatten då hon säger att ”[ä]ven 
de som är sjukskrivna kan ha barn”. Vanligtvis tänker sig åhörarna inte en förälder 
som sjukskriven, utan frisk, och arbetande. I nästa mening säger politikern att vi 
inte kan välja vilken familj vi föds i, vilket i sammanhanget implicerar att om vi 
hade kunnat välja, hade vi inte valt en familj där föräldern/-rarna är sjukskriven/-
na. Istället hade vi kanske valt friska föräldrar, arbetande föräldrar eller föräldrar 
som hade mer pengar. Genom formuleringen att vi inte kan välja ”vilken familj vi 
föds i” blir gränsen mellan familjen och dess omständigheter/livssituation otydlig. 
Att byta omständigheter och att byta familj blir detsamma. Omständigheterna blir 
essensialiserande86,  och  då  omständigheterna  representerar  någonting  mindre 
önskvärt, blir även familjen, inte bara omständigheterna, mindre önskvärd. 

Andra  familjekonstellationer  som  politiker  påpekar  är  en  realitet  idag 
illustreras av nedanstående utdrag ur en debattartikel skriven av två miljöpartister:

I dag finns en mångfald av familjer utöver kärnfamiljen, så kallade stjärnfamiljer. Vissa 
familjer består av två mammor, andra av två pappor. Vissa barn har fyra föräldrar medan 
andra barn har en förälder. En modern föräldraförsäkring måste ta hänsyn till alla sorters  
familjer  då  barn  ska  ha  rätt  till  samtliga  sina  föräldrar.  Därför  vill  vi  tredela 
föräldraförsäkringen.87

Denna debattartikel är ytterst intressant, både som representation för att politiker 
ibland i debatten påpekar att kärnfamiljen inte är den enda typen av familj, men 
också då den i ett avseende är närmast unik bland de debattinlägg jag har tagit del 
av88.  I  artikeln  inkluderas  och  erkänns  både  samkönade  par  med  barn  och 
ensamstående med barn som familjer. Detta är de inte ensamma om, och flera 
politiker nämner just dessa grupper. Samtidigt förefaller det som att vilka dessa är 
behöver påpekas och att de inte ingår i vad en familj typiskt sett anses vara. Det är 
inte självklart att läsaren förstår vilka ”stjärnfamiljen” är eller vilka den tredelade 
föräldraförsäkringen riktas till, utan detta måste tydliggöras. Som påpekats är dock 
dessa  grupper  nämnda  i  debatten  (om  än  sporadiskt),  och  de  är,  liksom 
kärnfamiljen, en familj bestående av två generationer och har ett antal föräldrar 

85 Anf. 90 Gunvor G Ericson (Mp), Utgiftsområdena 10,11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, 2011-12-12
86Jfr. Butler, 1999/1990, s.56-58, 60
87Wallner, Anders (Mp); Hellström Gefwert, Helena (Mp), Svenska Dagbladet, 2012-03-07
88Det finns en annan artikel som tar upp fler än två föräldrar, denna kommer jag återkomma till.
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som är förenligt med svensk lagstiftning89. Den sista kategorin familjer är, förutom 
detta  och  ett  fåtal  andra  inlägg90,  exkluderat  i  materialet.  Att  ha  fler  än  två 
föräldrar, i artikeln fyra stycken, är inget som typiskt sett diskuteras då det talas 
om olika familjekonstellationer. Att så är fallet skulle eventuellt kunna kopplas till 
att det kan ses som en större avvikelse från kärnfamiljen än de andra grupperna. 
Ensamstående  föräldrar  kan  vara  ensamstående  av  flera  anledningar,  men  en 
anledning tas upp är att en (heterosexuell) tvåsam relation har avslutats91. På så 
sätt  kan  ensamstående  tidigare  ha  inkluderats  i  den  tvåsamma  heterosexuella 
normen som såväl Ambjörnsson som Butler beskriver92. Det här behöver självklart 
inte vara anledningen till att en person är ensamstående, men det är den förklaring 
som tydligt har uttryckts i debatten. 

De  samkönade  paren  har  många  likheter  med  kärnfamiljen.  De  lever  i  en 
tvåsam kärleksrelation och skaffar/vill skaffa barn93. De skiljer sig på en punkt, 
och det är att föräldrarna har samma kön. Och även om detta fortfarande anses 
kontroversiellt94 så har samkönade par alltmer kommit att omfattas av samma lagar 
och  regelverk  som  olikkönade  par95.  Denna  utveckling  har  dock  inte  endast 
handlat  om fler  rättigheter.  I  samband  med  att  samkönade  par  tilläts  ingå  ett 
äktenskapsliknande partnerskap stiftades  lagar  som skulle  försvåra  för  män att 
träffa andra män för att ha sex96. Således kan det ses som att bi- och homosexuella 
alltmer kommit att inkluderas, men på villkoret att de lever i de normaliserade 
tvåsamma relationerna97.

Att ”flerföräldersfamiljen” är så pass osynliggjord skulle alltså kunna förklaras 
med att den är mer kontroversiell då den avviker från idén om att ett barn skaffas 
biologiskt inom en tvåsam relation98 (även om det i samkönade pars fall uppenbart 
inte är fallet). Om vi ser till exemplet i debattartikeln om familjer med fler än två 
föräldrar kan vi se något som kan styrka denna förklaring. Det är fyra föräldrar 
som politikerna nämner, inte tre eller fem. Det skulle här kunna röra sig som ett 
exempel som getts i andra sammanhang, nämligen att det är två (samkönade) par 
som tillsammans  skaffar  barn99.  På  så  sätt  behöver  inte  heller  denna  kategori 
avvika  helt  från  en  familjemodell  med  tvåsamma  relationer,  dock  är  det  två 
monogama par som skaffar barn, och inte ett par. I en annan debattartikel tar två 
moderater  upp  bland  annat  en  fyraföräldrarsfamilj,  samt  två-  eller 

89Föräldrabalk (1949:381), 6 kap. 2§
90Johansson, Urban, (M); Holmström, Sten, (M), Svenska Dagbladet, 2010-05-30
91 Weimers, Charlie, (Kd), Svenska Dagbladet, 2011-09-02 Jfr. Roman; Peterson, 2011, s. 31 
92Ambjörnsson, 2006, s. 52-53, 55, Butler, 1999/1990 s.71
93Jfr. Anf. 83, Fridolin, Gustav, (Mp), Aktuell debatt, 2011-02-17
94Ambjörnsson, 2006, s. 62-63
95 Ambjörnsson, 2006, s. 61-62
96 Rydström, 2005, s. 318-320
97Ambjörnsson, 2006, s. 55
98 Ambjörnsson, 2006, s. 53, 55, 62-63, 87-88
99 Johansson, Urban, (M); Holmström, Sten, (M), Svenska Dagbladet, 2010-05-30
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treföräldrarsfamilj då de talar om det kontroversiella ämnet surrogatmödrarskap100. 
Även här  är  det  dock parrelationen/-r  som står  i  centrum. Det  handlar  om ett 
manligt homosexuellt par som vill skaffa barn antingen med ett lesbiskt par eller 
med en väninna. Dessa definitioner av vad fler än två föräldrar kan innebära berör 
något som är helt exkluderat i familjediskursen, nämligen polyamorositet101. Ingen 
debattör nämner att det existerar personer i Sverige som väljer att ha relationer 
med fler än en person då de talar om att det finns andra familjekonstellationer än 
kärnfamiljen. Inte ens de familjer som avviker från normen avviker helt från den, 
då de antingen är den del av en tvåsam relation eller förväntas ha haft en tvåsam 
relation.

2.3 Familjens roller

Förutom att definiera vad en familj innebär uttrycks även vad som utgör en bra 
respektive dålig  familj  i  den politiska debatten.  Det här har ytligt  berörts  i  de 
tidigare avsnitten, men kommer i detta avsnitt att behandlas mer genomgående. 
Vissa avsnitt berör även familjedefinition, men säger mer om hur en familj eller 
familjemedlem är/bör vara. På många sätt kommer 'den goda familjen' och 'den 
dåliga  familjen'  att  komplettera  varandra,  då  det  bra  respektive  det  dåliga  på 
många sätt definierar varandra genom att utgöra motsatser102.

2.3.1 Den trygga och närvarande familjen

I den politiska debatten talas det ofta å ena sidan om hur mycket politiker bör 
lägga sig i familjens angelägenheter. Å andra sidan framträder en tydlig bild av 
hur många politiker menar att en familj  bör vara: trygg103, sammanhållen104 och 
med  närvarande  föräldrar105.  Denna  bild  av  familjen  blir  framförallt  tydlig  i 
kristdemokratiska debattörers argumentation: 

100 Johansson, Urban, (M); Holmström, Sten, (M), Svenska Dagbladet, 2010-05-30
101Jfr. Ambjörnsson, 2006, s.60
102Ambjörnsson, 2006, s. 44
103 Anf. 17, Fridolin, Gustav, (Mp), Statsministerns frågestund, 2011-09-29, Anf. 17, Larsson, Maria, (Kd), Livet  
efter skyddat boende, 2011-01-18, Anf. 53, Nilsson, Karin, (C), Unga lagöverträdare, 2010-03-10, Anf. 17, 
Fridolin, Gustav, (Mp), Statsministerns frågestund, 2011-09-29, Anf. 98, Löfsjögård, Malin, (M), Färdplan för  
ett gemensamt europeiskt transportområde, 2011-06-13
104Weimers, Charlie, (Kd), Aftonbladet, 2010-04-22, Höj Larsen, Christina, (V), Aftonbladet, 2011-05-19
105 Ericson, Gunvor G (Mp); Oscarsson, Martin (Mp), Aftonbladet, 2011-11-13, Anf. 53, Nilsson, Karin, (C), 
Unga lagöverträdare, 2010-03-10, Anf. 44, Davidsson, Inger, (Kd), Barn under 15 år som misstänks för brott, 
2010-06-02
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Och visst  får valet  att  vara hemma med sina barn konsekvenser,  för ekonomin och för 
karriären. Precis som valet att enbart satsa på karriär och arbetsliv också får konsekvenser. 
För barnen och för familjen – för det som vi värderar allra högst i våra liv. Jag är övertygad 
om att dagens mycket medvetna unga kvinnor är fullt medvetna om konsekvenserna.106

Denna debattartikel skrevs i samband med att en omdebatterad undersökning, som 
menade  att  många  svenska  kvinnor  ville  bli  hemmafruar,  hade  fått 
uppmärksamhet  i  media107.  Här  påtalar  politikern  att  valet  att  stanna  hemma, 
istället för att arbeta, visserligen får konsekvenser, men att arbeta och göra karriär 
får konsekvenser för det ”vi värderar allra högst”. Att kvinnor väljer att inte arbeta 
utan vara hemmafruar ses inte som ett problem, snarare är det de (kvinnor) som 
satsar på karriären som försakar det som ska värderas högst av allt – familjen och 
barnen. Att ha familj och barn blir här en självklarhet genom formuleringen ”vi”, 
och även hur detta ”vi” (skribenten och läsarna) uppfattar familjen förväntas delas 
av alla. Att satsa på karriär blir således någonting dåligt för familjen. Då det är 
kvinnans  familjeroll,  som  hemmafru  eller  karriärskvinna,  som  fokuseras  på  i 
inlägget, blir det också hennes val av att lägga tid och energi på sitt arbete och sin 
karriär  som  fördöms,  medan  kvinnan  som  väljer  hemmet  och  familjen  före 
karriären har valt det som hon bör108. Då män arbetar mycket och tillbringar en 
begränsad tid i hemmet och med barnen talas det sällan i termer av val. Snarare är 
det  att  män  ses  som  familjeförsörjare109 eller  att  arbetsgivare  inte  ger  goda 
förutsättningar110 som  motiverar  männens  begränsade  tid  i  hemmet  och  med 
familjen. På så sätt blir männens val att inte stanna hemma inte ett val, utan en 
konsekvens  av  andras  handlande.  Att  männen  inte  är  hemma  beskrivs  som 
negativt, det vore önskvärt att de var mer närvarande, men det är någonting utom 
deras kontroll som orsakar det, vilket gör att en pappa visserligen skildras som 
nödvändig, men inte skuldbeläggs för sin frånvaro.

I  en  annan  debattartikel  av  kristdemokratiska  ungdomsförbundets 
förbundsordförande betonas vikten av en sammanhållen familj:

Helene Sigfridsson å sin sida verkar anse att det inte är relevant om barn växer upp under 
samma tak  som båda sina  föräldrar  eller  om familjen  splittras.  Vi  i  Kristdemokratiska 
Ungdomsförbundet ser vikten av att barn har tillgång till båda sina föräldrar och en stabil 
uppväxtsituation.[...]Att skaffa barn är ett åtagande, och föräldrar har därför ett ansvar att 
försöka undvika att barnen ska behöva genomgå en skilsmässa när så är möjligt. På samma 
sätt har vi från politiskt håll ett ansvar att stödja och hjälpa familjer i detta. Det kan vi göra  
genom att ge mer utrymme för familjer att planera och styra sin egen vardag, genom att öka 

106 Henriksson, Emma (Kd), Aftonbladet, 2011-10-25
107 Rapport, Sveriges Television, 2011-10-25
108 Eduards, 2007, s. 41-43
109 Ericson, Gunvor G (Mp); Oscarsson , Martin (Mp), Aftonbladet, 2011-11-13, Persson, Mats, (Fp), 
Aftonbladet, 2010-07-06
110Ericson, Gunvor G (Mp); Oscarsson , Martin (Mp), Aftonbladet, 2011-11-13
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familjers ekonomiska spelrum och genom att erbjuda goda möjligheter till råd och stöd när 
det är svårt eller samlivet gnisslar. 111

För att  barn  ska  få  en bra uppväxt  anses  barnet  behöva två  föräldrar.  Genom 
formuleringen  och  då  kristdemokraterna  varit  tveksamt  inställda  till  att 
samkönade par skaffar barn112, är det rimligt att anta att det rör sig om en mamma 
och en pappa.  Att  barnet  behöver  sin  mamma och pappa skulle,  med  Butlers 
heterosexuella matris113, kunna tolkas som att barnet behöver ha tillgång till två 
förebilder med motsatta eller kompletterande egenskaper.

Debattören går dock längre än att säga att det inte är bra för barn att inte ha 
både en mamma och en pappa närvarande. Föräldrarna har dessutom ett ansvar att 
hålla  ihop  familjen  genom  att  undvika  skilsmässa  (observera  att  föräldrarna 
förväntas vara gifta), och samhället ska erbjuda råd som ska få fler föräldrar att 
undvika  separation.  En  bra  familj  skildras  som  en  sammanhållen  familj,  där 
föräldrarna består av en kvinna och en man som är gifta. I kontrast till detta utgör 
en  familj  där  ett  barn  inte  lever  med  en  mamma  och  en  pappa  en  dålig 
förutsättning och för att förhindra det bör staten försöka påverka familjerna så att 
föräldrarna väljer att hålla ihop äktenskapet114.

Det är emellertid inte endast kristdemokrater som talar om att det är viktigt att 
tillbringa tid med familjen och att hålla ihop familjer.( I det senare fallet talar de 
övriga partierna  dock främst  om att  detta  är  viktigt  för flyktingfamiljer115.)  En 
socialdemokrat  skrev  att  ”[s]ocialdemokraterna  vill  göra  det  möjligt  att  både 
arbeta och ha tid med familjen.”116. Att betona vikten av att kombinera arbete och 
familj är något som ofta förekommer, och kan ses som att det å ena sidan anses 
viktigt att föräldrar har möjlighet att arbeta men å andra sidan anses viktigt att de 
även tillbringar tid med familjen, både då de själva vill det men även för att det är 
något som anses önskvärt från politiskt håll. 

2.3.2 Den jämställda eller den självständiga familjen?
111Weimers, Charlie, (Kd), Aftonbladet, 2010-04-22
112”Äktenskapsfrågan”, Kristdemokraternas hemsida, Attefall, Stefan, Kristdemokraternas hemsida, Svenska  
Dagbladet, 2011-05-15
113”Jag använder genomgående termen heterosexuell matris i texten för att beteckna det raster av kulturell 
begriplighet varmed kroppar, genus och begär naturaliseras. Jag stöder mig på Monique Wittigs begrepp ’det 
heterosexuella kontraktet’ och i lägre grad på Adrianne Richs begrepp ’tvingande heterosexualitet’ för att 
karakterisera en hegemonisk diskursiv/epistemologisk genusmodell som utgår från att kroppars koherens och 
begriplighet med nödvändighet förutsätter ett stabilt kön som uttrycks genom ett stabilt genus […] som 
definieras oppositionellt och hierarkiskt genom heterosexualietens tvingande praxis”, Butler, 1999/1990, s. 235-
236
114 Jfr. Roman, 2004, 22-23, Roman; Peterson, 2011, s. 22
115 Höj Larsen, Christina, (V), Aftonbladet, 2011-05-19, Anf. 28, Nilsson, Ulf, (Fp); Anf. 30, Whalström, Göte, 
(S), Försörjningskrav vid anhöriginvandring, 2010-03-10, Anf. 41 och 45, Bolund, Per, (Mp), Budgetdebatt, 
2011-09-20
116 Batljan, Ilija, (S); Jämtin, Carin, (S), Dagens Nyheter, 2010-08-16
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Som redan framkommit i analysen finns det, trots många likheter i hur familjen 
definieras, vissa skiljelinjer i familjediskursen mellan partierna och olika politiker. 
Där politikerna förefaller mest delade i hur politiken ska förhålla sig till familjen, 
och vad som utgör det viktigaste för familjerna, är i frågan om arbete i hemmet 
och  en  individualisering  eller  kvotering  av  föräldraförsäkringen  där  det  å  ena 
sidan talas om valfrihet och självbestämmande117 och å den andra sidan talas om 
vikten av jämställdhet118. Frågan är vad denna skiljelinje består i119. 

I  avsnitt  2.2.1,  Mamma,  pappa,  barn,  analyserades  två  debattinlägg  som 
diskuterade  just  föräldraförsäkring  och  där  visade  det  sig  att  det  fanns  stora 
likheter i hur familjen definierades. Såväl de partier som förespråkar att politiken 
aktivt  ska försöka få  familjer  mer jämställda  som de som menar  att  det är  en 
oacceptabel inskränkning talar om betydelsen av att barnen har tillgång till båda 
föräldrarna (ibland med reservationen att barn kan ha både färre och fler än två 
föräldrar, och att de inte behöver vara av olika kön). Ingen säger att de inte vill ha 
jämställdhet  i  familjerna120 eller  att  det  är  bra  att  staten  bestämmer  alltför 
mycket121.  Samtidigt  är  det  tydligt  att  det  finns  två  sidor,  och  det  första 
nedanstående  inlägget  kan  illustrera  ”valfrihetsdiskursen”  medan  det  andra 
inlägget representerar ”jämställdhetsdiskursen”:

Är det demokratiskt riktigt att underkänna de enskildas och familjernas självständiga val 
om det sammanlagda utfallet av valen inte passar? Medborgarna ses som statsegendom i 
stället för att staten ses som medborgarnas tjänare.122

Barn har rätt  till sina pappor och pappor har rätt till sina barn. Det är en av kärnorna i 
debatten om mer individualiserad föräldraförsäkring. Männen har allt för länge setts som 
familjeförsörjare, någon som är på jobbet i första hand och umgås med sin familj i andra 
hand.123

117Anf. 95, Åkesson, Jimmie, (Sd), Partiledardebatt, 2011-06-15, Anf. 155 och 157, Sällström, Anders, (Kd), 
Allmänpolitisk debatt, 2010-11-03, Sabuni, Nyamko, (Fp), Svenska Dagbladet, 2011-10-01, Anf. 15, Hägglund, 
Göran, (Kd), Regeringens slopade mål om ett jämställt uttag av föräldradagar, 2011-10-21, Jfr. Anf. 3, 
Reinfeldt, Fredrik, (M), Riksmötets öppnande, 2011-09-15
118 Anf. 39 Juholt, Håkan, (S), Partiledardebatt, 2011-06-15, Anf. 156, Green, Monica, (S), Allmänpolitisk 
debatt, 2010-11-03, Anf. 174 och 176, Johansson, Wiwi-Anne, (V), Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom 
socialförsäkringsområdet, 2011-12-12 
119 Jfr. Lundqvist, 2007, s.217-218. I 1960-talets debatt knöts valfrihet för familjen och kvinnors intåg på 
arbetsmarknaden ihop snarare än utgjorde motsatser.
120”Vi ser en långsam men dock ökning av männens uttag[ av föräldraförsäkringen], men jag ser fram emot att 
detta kommer att förändras [...]” Anf. 17, Hägglund, Göran, (Kd), Regeringens slopade mål om ett jämställt  
uttag av föräldradagar, 2011-10-21, Jfr. Anf. 40, Reinfeldt, Fredrik, (M), Statsministerns frågestund, 2011-09-
29, 
121 ”Jag bejakar alternativen. Men jag vill inte ha ett vårdnadsbidrag.” Anf. 26 Waidelich, Tommy, (S), 
Budgetdebatt, 2011-09-20, Jfr. Anf. 176, Johansson, Wiwi-Anne, (V), Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom 
socialförsäkringsområdet, 2011-12-12 
122 Hägglund, Göran, (Kd), Dagens Nyheter, 2010-02-07
123 Ericson, Gunvor G (Mp); Oscarsson , Martin (Mp), Aftonbladet, 2011-11-13
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Kanske kan en skiljelinje i dessa inlägg urskiljas och det är att i det första talas det 
om enskildas och familjens val medan det i det andra inlägget talas om pappor och 
barn (och en osynlig, men närvarande, mamma). I det första inlägget kan familjen 
jämföras med en individ, med en egen vilja. I den senare har familjen brutits ner 
till de individer som finns i en familj, och hur de påverkas av de förväntningar 
som finns på hur en familj ska fungera. Det är även möjligt att se att argumenten 
båda, till viss del, har en liberal karaktär. Såväl självständiga val och medborgares 
frihet,  som  jämställdhet  och  individualisering  kan  ses  som  liberala.  Ett 
debattinlägg av en folkpartist visar just på den liberala motsättning som här ryms 
inom de två diskurserna:

Precis som alla andra socialförsäkringar är individuella bör även föräldraförsäkringen vara 
kopplad till  den enskilde och inte till  familjen.  [...]  Det  ligger  i  linje  med den liberala  
övertygelsen att det är individer, inte kollektiv, som har rättigheter. Låt mig vara mycket  
tydlig på en punkt. Jag vill inte att staten ska styra våra liv in i minsta detalj. Som liberal  
tror jag inte att jag som politiker vet bättre än familjen hur de bäst utformar sina liv.[...]Som 
medborgare bör vi ställa oss följande fråga:  Är det rimligt  att ha en statligt finansierad  
socialförsäkring  som  till  sin  konstruktion  befäster  en  struktur  som  missgynnar  män  i 
familjelivet och kvinnor i arbetslivet?124 

2.3.3 Den samhällsbärande familjen

I  de  två  ovanstående  avsnitten  har  familjens  viktiga  roll  för  individerna 
diskuterats. I detta avsnitt kommer fokus att flyttas till familjens roll för samhället. 

Familjen  skildras  ofta  av  kristdemokrater  och,  efter  valet  2010, 
sverigedemokrater  som  den  viktigaste  och  mest  naturliga  av  gemenskaper125. 
Familjen beskrivs som en grundpelare som måste värnas126. Familjen, och ibland 
även  andra  gemenskaper  skildras  som upprätthållare  av  moral  och  samhällets 
sammanhållning127.  Genom  att  tala  om  familjen  som  den  mest  naturliga  av 
gemenskaper,  görs familjen,  såsom den ser ut idag, till  något allmängiltigt  och 

124 Persson, Mats, (Fp), Aftonbladet, 2010-07-06
125Anf. 161, Nordell, Lars-Axel, (Kd), Arbetsrätt, 2011-06-15, Anf. 155, Sellström, Anders, (Kd); Anf. 312, 
Carlson, Andreas, (Kd), Allmänpolitisk debatt, 2010-11-03
126 Almqvist, Erik (Sd), anf. 169, Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, 2011-12-12, 
Anf . 155, Sellström, Anders, (Kd), Allmänpolitisk debatt, 2010-11-03, Hägglund, Göran, (Kd), Dagens Nyheter, 
2011-10-08
127Anf. 82, Khilström, Dan, (Kd), En strategi för ungdomspolitiken, 2010-02-10, Anf. 161, Nordell, Lars-Axel, 
(Kd), Arbetsrätt, 2011-06-15, Odell, Mats, Svenska Dagbladet, 2012-01-28, uppdaterad 2012-01-29 Jfr. Anf. 1, 
Borg, Anders, (M), Budgetdebatt, 2011-09-20
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förkulturellt  vilket  legitimerar  (den  heterosexuella  och  tvåsamma)  familjens 
existens och position i samhället128. 

Familjen anses även fungera brottsförebyggande och skapa trygga individer129. 
Samtidigt som beskrivningen av familjens viktiga roll och ansvar för att förhindra 
brott  bland ungdomar  inte  står  oemotsagd i  en debatt  om att  föräldrar  kan bli 
skadeståndsskyldiga för deras barns brott:

Regeringen hävdar också att om föräldrar inte reagerar tillräckligt starkt när ungdomar visar 
beteenden  som  strider  mot  grundläggande  samlevnadsregler  och  normer  eller  visar 
bristande  tillsyn  är  risken  mycket  större  och  särskilt  hög  att  ungdomar  hamnar  i  
kriminalitet130

Istället  menar  socialdemokraten  som gjorde  detta  inlägg  att  ansvaret  inte  kan 
läggas på enskilda familjer utan är fråga om strukturella problem, vilka leder till 
brottslighet131.

Det är dock inte endast kristdemokrater och sverigedemokrater som talar om 
familjens viktiga samhällsroll, även om de är överrepresenterade i denna diskurs. 
Andra partier talar om familjens viktiga roll, men i något annorlunda termer. I en 
debatt  om  migration  och  asylpolitik  framför  en  miljöpartist  följande  i  ett 
anförande:

Men vi behöver inflyttning av unga och barnfamiljer också för att hålla liv i samhällena 
utanför storstadsområdena. Herr talman! Inte bara Norrland utan hela Sverige står inför ett 
generationsskifte  både  i  offentlig  och  privat  sektor.  Vi  måste  stå  rustade  att  göra  det 
skiftet.132

Även här är just familjebildning och att få barn något som ska säkra samhällets 
fortlevnad. Samhället  anses således behöva familjerna som skaffar (biologiska) 
barn för sin fortsatta existens133. Detta innebär även att vissa beteenden är mer 
önskvärda från familjerna och det finns här ett intresse från samhällets sida att få 
familjerna att agera i samhällets intresse, genom att bosätta sig och skaffa barn i 
de delar av landet där det finns behov av det. 

128 Butler, 1999/1990, s. 56-57, 93, 185
129Anf. 35, Bengtson Skogberg, Eva (M); Anf. 42, Petterson, Lennart (C), En Ett skärpt skadeståndsansvar för  
vårdnadshavare, 2010-05-26, Anf. 68, Larsson, Maria, (Kd), Aktuell debatt, 2011-06-09, Anf. 156, Skånberg, 
Tuve, (Kd), Unga lagöverträdare, 2011-03-02
130Anf. 32, Oskarsson, Christina (S), Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare, 2010-05-26
131 Anf. 32, Oskarsson, Christina (S), Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare, 2010-05-26
132Anf. 5, Ceballos, Bodil, (Mp), Migration och asylpolitik, 2010-04-21
133 Jfr. Eduards, 2007,  s. 42-43, Ambjörnsson, 2006, s. 62-63
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Familjens  roll  för  att  forma  barnen  och  föräldrarnas  roll  som  förebilder134 

illustreras av en moderat riksdagsledamots anförande i en debatt om jämställdhet 
på arbetsmarknaden:

En annan fråga som är viktig i jämställdhetsarbetet är vad vi gör i våra familjer. Jag brukar 
säga att jämställdhet börjar i hemmet. Vi som är föräldrar är viktiga förebilder för våra 
barn. Barn gör som vi säger och som vi gör. 135

Föräldrarna ska, genom sitt agerande och uppfostran, forma sina barn att växa upp 
och bli  jämställda  individer.  Här  får  vi  anta  att  jämställdhet  anses  som något 
positivt och något som anses önskvärt att uppnå, vilket också impliceras av såväl 
inlägget som debattens titel  (se referens). På så sätt  blir familjen viktig för att 
åstadkomma ett samhälleligt mål, jämställdhet. I själva verket är familjen början 
till  att  uppnå målet,  vilket  antyder  att  familjen är nödvändig för att  uppnå det 
jämställda samhället.

2.3.4 Den stjälpande familjen

Familjen skildras generellt som någonting positivt i den politiska debatten, men 
det talas även om fall då familjen kan utgöra ett hinder eller till och med en fara 
för de som lever i den136. En familj som innebär en risk för barn är ofta en familj  
med dålig ekonomi:

Om en familj  med två vuxna och två barn väljer  att  en lördag gå på Gröna Lund eller 
Liseberg, så kostar det minst en tusenlapp. Barnen älskar det, men tusen kronor är mycket  
pengar. Om man i stället köper ett kilo lördagsgodis, får man som förälder också höra ett  
”Wow” från barnen. Skillnaden är att det  inte kostar mer än en femtiolapp. Kalorier är 
billigt och för den som saknar pengar till andra upplevelser, blir godis inte sällan en tröst.
[...]Då kan fler barn växa upp i familjer med ekonomiska möjligheter att byta stillasittande  
och dåliga matvanor motrörelse och sunda livsval. Viktiga skattelättnader har genomförts 
men fortfarande lönar det sig alldeles för dåligt för många att börja arbeta eller gå upp i 
arbetstid.137

I  debattinlägget  fattar  familjer  med  små  ekonomiska  marginaler  det  dåliga 
beslutet att trösta sig och sina barn med dåliga matvanor138. För att göra sunda 
livsval krävs att föräldrarna arbetar mer, och för att de ska göra detta behöver det 

134 Anf. 26, Henriksson, Emma (Kd), Frågestund, 2011-09-22
135 Anf. 134, Engström, Hillevi, (M), En jämställd arbetsmarknad – regeringens strategi för jämställdhet på  
arbetsmarknaden och i näringslivet, 2010-03-11
136 Anf. 39 och 68, Larsson, Maria, (Kd); Anf., 67, Henriksson, Emma, (Kd), Aktuell debatt, 2011-06-09, Anf. 
148, Bouveng, Helena, (M), Unga lagöverträdare, 2011-03-02
137 Forssell, Johan, (M), Aftonbladet, 2011-06-15
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bli  en  större  ekonomisk  skillnad  mellan  att  arbeta  och  att  inte  göra  det.  Här 
framställs  de  ekonomiskt  utsatta  familjerna  som  bestående  av  föräldrar  som 
behöver  få  mer  incitament  för  att  göra  det  goda valet  att  börja  arbeta  och de 
behöver bli en större ekonomisk skillnad för dem, jämfört  med de som arbetar 
heltid, för att de ska göra det sunda valet att tjäna mer pengar och förse sin familj  
med tivoli och bättre mat. Det är emellertid inte endast själva ekonomin och de 
dåliga  matvanorna  som gör  att  familjer  där  föräldrarna  inte  arbetar  tillräckligt 
mycket inte är bra, de är även en dålig förebild för barn:

Det handlar om familjer som år efter år har försörjningsstöd som permanent försörjning och 
om barn som aldrig ser sina föräldrar gå till jobbet och komma hem med egna inkomster 
utan bara ser ständiga ansökningar till socialtjänsten. Det är problematiskt. Socialstyrelsen  
har pekat på detta i en rapport för några år sedan. Det finns en väsentligt ökad risk för att 
dessa barn själva får behov av långvarigt försörjningsstöd senare i livet.139

De som fortsätter den kriminella banan har oftast också blivit utsatta för brott under en 
längre  tid.  Det  kan  vara  en  besvärlig  familjesituation  där  en  eller  flera  föräldrar  är  
frånvarande,  missbrukare  eller  kriminella.  Det  kan  också  vara  en  uppväxt  där  en  ung 
persons  föräldrar  under  lång  tid  levt  på  bidrag  och  haft  svårt  att  komma  in  på 
arbetsmarknaden, där framtidsdrömmarna har lyst med sin frånvaro och tron på ett bättre 
liv har suddats ut.140

I  familjer  där det förekommer  bidrag eller  där  föräldrarna är frånvarande eller 
kriminella drabbas barnen och ”ärver” en dålig livssituation, där de, på grund av 
föräldrarna, riskerar att fastna i bidrag eller kriminalitet själva.

Familjens  negativa  inverkan på individer/barn  i  familjen  kan även se ut  på 
andra sätt. Eduards skriver bland annat om hur det finns två diskurser rörande våld 
i familjen där ’svensk’ och ’utländsk’ skiljs åt141. Dessa två diskurser kan tydligt 
urskiljas i debatterna om våld:

[...]hon träffat tjejer vars båda knän blivit sönderslagna av familjen för att de inte skulle 
kunna gå till ambassaden. Det hände i både Afghanistan och Pakistan. Det här problemet är  
mycket utbrett, och som jag sade är det bara att djupt beklaga att de normer som gäller för  
majoritetssamhället inte gäller för barn och ungdomar med annan bakgrund i Sverige.142 

138Jfr Myrdal; Myrdal, 1996/1934, s.141-142 som lade vikt vid att det offentliga, genom utbildade kvinnor, skulle 
ta hand om barn för deras hälsa och sunda utvecklings skull. Detta då vissa mödrar (i texten impliceras 
arbetarklasskvinnor/familjer) inte var lämpliga att ta hand om sina barn på heltid.
139 Anf. 134, Kristerson, Ulf, (M), Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, 2011-12-12
140Anf. 148 Bouveng, Helena (M), Unga lagöverträdare, 2011-03-02
141Eduards, 2007, s. 54-69
142 Anf. 39, Kakabaveh, Amineh, (V), Tvångsgifte och arrangerade äktenskap, 2010-03-09
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Här skiljs den svenska majoriteten från ett ”andra”143, de som inte delar de goda 
normerna. Här skapas ett vi och ett dem, där de ”svenska” värderingarna utgör 
goda  värderingar,  något  som  inte  delas  av  vissa  familjer  med  utländsk 
bakgrund144. I dessa familjer är det också flickorna som drabbas hårdast. 

Den beskrivna ordningen, där kvinnorna i invandrarfamiljer inte har den frihet 
som svenska värderingar sägs förespråka, behöver dock inte skildras i termer av 
våld  utan  kan  även  röra  sig  om  andra  företeelser  där  invandrarfamiljer  och 
utländska  familjer  inte  är  en  del  av  den  svenska  ”jämställda” 
samhällsordningen145, såsom i de två utdragen nedan:

Det förekommer säkerligen att flickor gifter sig enligt en religiös eller traditionell ceremoni 
och sedan betraktas av släkt och familj som gifta utan att giftermålet är giltigt enligt svensk  
lagstiftning.146 

I dag är drygt 50 procent av de sfi-studerande kvinnor. Trots detta finns det kvinnor som 
inte deltar i sfi av familjeskäl. Vår införda bonus kan bidra till att öka familjens intresse av 
att kvinnan studerar.147 

Problem kan, som redan tagits upp, finnas även i ”svenska” familjer, och även 
här kan det förekomma våld. Våldet beskrivs dock inte i regel som hedersrelaterat 
våld, eller våld som beror på kulturell bakgrund148, och då det är en kvinna som 
blir  misshandlad  är  det  sällan  det  talas  om att  det  är  just  våld i  familjen.  Då 
politiker nämner familjen i det här sammanhanget är det nästan uteslutande då 
barn drabbas av våldet, såsom i nedanstående anförande:

Mitt i dessa våldsamma relationer finns många, många barn - barn som växer upp i familjer  
där  våld  blir  en  del  av  deras  vardag,  barn  som ser  pappa  slå  mamma.  Rädda  Barnen 
uppskattar att mellan 100 000 och 190 000 barn i Sverige bevittnar våld i familjen, men 
mörkertalet är stort. Ett barn som tvingats se en närstående misshandlas är ett brottsoffer.149

Våldet är en del av en relation, fram tills dess att barn bevittnar det, då skildras det 
som våld i familjen.  Detta skiljer sig till  viss del från hur det våld som sker i 
invandrarfamiljer  beskrivs,  då  det  där  ofta  är  just  familjen  som pekas  ut  som 

143Jfr. Anf. 15 Luttropp, Agneta, (Mp), Utredningar avseende vissa dödsfall, 2011-11-09
144Eduards, 2007, s. 57
145Anf. 38, Kakabaveh, Amineh, (V), Turkiets parlamentsval, 2011-06-17, Jfr Eduards, 2007, s. 56-64. Samtidigt 
talas det om att svenska myndigheter tagit för givet att det endast är mannen i invandrarfamiljen som ska arbeta 
(Anf. 87, Ullenhag, Erik, (Fp), Frågestund, 2011-11-10) och har därigenom bidragit till att skapa ojämställdhet i 
dessa familjer.
146Anf. 37, Hägg, Carina, (S), Tvångsgifte och arrangerade äktenskap, 2010-03-09
147 Anf. 16 Khelili Dylami, Reza, (M), Nationell sfi-bonus, 2010-05-20
148Jfr Eduards, 2007, s. 50, 57
149 Anf. 9, Wallén, Anna, (S), Våldsbrott och brottsoffer, 2011-04-13
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utövare  av  våldet.  Våldet  och  förtrycket  beskrivs  där  även  ha  en  kulturell 
prägel150. Genom dessa formuleringar blir våld mot kvinnor någonting som inte på 
samma sätt sker inom ”svenska” familjer på grund av en ”svensk” kultur, utan 
något  som enskilda  individer  utför.  Därmed  blir  svenska  familjer  och  svensk 
kultur befriande från ansvar för det våld som utövas mot svenska kvinnor, medan 
invandrarfamiljer  och andra kulturer har ansvaret för det våld som utövas mot 
kvinnor inom deras familjer. Här sägs också att svenska myndigheter ska gå in 
och  hjälpa,  och  blir  därmed  de  invandrade  kvinnornas  befriare  från  en 
förtryckande  familj  och  kultur,  som  skiljer  sig  från  'den  goda  familjen'  med 
svenska värderingar151.

150 Jfr. Eduards, 2007, s. 56-57 
151Jfr. Eduards, 2007, s. 56-64
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3 Slutsats

Familjen definieras  på olika sätt  i  den partipolitiska debatten.  Det  är  dock två 
definitioner som dominerar. Den första är familjen som ett heterosexuellt par med 
gemensamma barn och den andra är familjen som lever  på lönearbete.  I  båda 
definitionerna framställs familjen som en enhet, vilken fattar gemensamma beslut 
och har gemensam ekonomi. Andra familjekonstellationer som nämns i debatten 
är samkönade par och ensamstående.  De senare definieras dock inte alltid som 
familj,  utan  exempelvis  som några  som förlorat  sin  familj  genom skilsmässa. 
Även att ha fler än två föräldrar nämns, men då med utgångspunkt i en eller flera 
tvåsamma  relationer.  Det  är  också  monogamin  som  tydligast  dominerar 
familjedefinitionerna. 

Familjen framställs huvudsakligen som någonting positivt som skapar trygghet 
och  har  stor  betydelse  för  människors  liv.  I  synnerhet  kristdemokrater  och 
sverigedemokrater  framhåller  att  familjen  är  den  viktigaste  och mest  naturliga 
gemenskapen  som  bär  upp  samhället.  Synen  på  familjens  viktiga  funktion  i 
samhället  delas  dock av de flesta  partier  vilka  bland annat  talar  om familjens 
viktiga roll för barn och ungas moral och för att hålla samhället levande genom 
reproduktion. Inom ett område finns det dock två perspektiv som båda framträder 
jämbördiga,  att  familjen  ska  lämnas  ifred  och  att  familjen  behöver  bli  mer 
jämställd.  I  denna  debatt  är  det  två  delvis  liberala  argument  som  ställs  mot 
varandra, vilka båda har legitimitet. Å ena sidan anser många politiker att det är 
negativt  att  styra  familjerna,  samtidigt  som  jämställdhet  anses  viktigt  och 
familjerna anses spela en viktig roll för att uppnå det jämställda samhället.

Om den dominerande familjediskursen talar om en bra och viktig familj talar 
politikerna om de som inte passar in i denna diskurs som negativa och ibland även 
farliga  för  såväl  individerna  som  samhället.  I  synnerhet  familjer  med  svag 
ekonomi och där föräldrarna är arbetslösa eller sjuka anses behöva samhället för 
att minimera de negativa effekterna det har på barnen. Annars riskerar barnen att 
påverkas av miljön och växa upp med dåliga vanor. Detta synsätt gäller även för 
de barn som lever i familjer med kriminalitet eller missbruk. Det kan dock även 
vara negativt om föräldrarna arbetar för mycket. 

I familjer där det sker våld framträder två parallella diskurser. Den ena, är en 
”svensk” familj där våld brukas av individer framför sina barn. Våld mot kvinnor 
talas sällan om som våld i familjen, såvida inte barn bevittnar våldet. Den andra 
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diskursen är hederskultursdiskursen, inom vilket våldet kopplas till  en utländsk 
kultur som inte kan förenas med goda svenska värderingar. 

Den ”vanliga” och ”goda” familjen skildras således som ett heterosexuellt par 
och deras barn. Föräldrarna är närvande och försörjer familjen genom lönearbete. 
Denna familj  anses  viktig  för  samhällets  välstånd  och fortlevnad.  'Den dåliga 
familjen' har en eller flera föräldrar som inte arbetar, föräldrar som är frånvarande 
eller en familj där det finns en hederskultur och/eller våld.
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http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GX10287&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GX10287&doctype=ip
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http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GX01FiU29&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GX01CU18&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GX01CU18&doctype=bet
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http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GX01AU7&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GX01AU7&doctype=bet
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http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GX01UU9&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GX01UU9&doctype=bet


Protokoll, Debatt och beslut, Vatten- och luftvård, 2010-04-07, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GX01MJU15&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Skolans hanterande av brott, 2010-04-08, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GX10318&doctype=ip

Protokoll, Frågestund, 2010-04-08, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GXC120100408fs&doctype=kammakt

Protokoll, Interpellationsdebatt, Dialog mellan Justitiedepartementet och judiska  
församlingen i Malmö, 2010-04-09, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GX10307&doctype=ip

Protokoll, Aktuell debatt, 2010-04-13, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GXC120100413ad&doctype=kammakt

Protokoll, Debatt och beslut, Riksrevisionens granskning av jobbskatteavdraget, 
2010-04-14, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-
om-forslag/Arendedebatter/?did=GX01SkU38&doctype=bet

*Protokoll, Budgetdebatt, 2010-04-15, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GXC120100415bu&doctype=kammakt

*Protokoll, Debatt och beslut, Migration och asylpolitik, 2010-04-21, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GX01SfU14&doctype=bet#pos=0

Protokoll, Debatt och beslut, Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för  
utländska studenter, 2010-04-21, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?
did=GX01UbU15&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Straffrättsliga åtgärder till förbyggande av  
terrorism, 2010-04-21, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-
och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GX01JuU22&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Betaltjänster i glesbygden, 2010-04-27, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GX10336&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Stressig arbetsmiljö för kvinnor, 2010-04-27, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GX10331&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Regeringens jämställdhetsarbete, 2010-04-27, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GX10332&doctype=ip

Protokoll, Debatt och beslut, Internationell skattekontroll, 2010-04-28, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GX01SkU35&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, 2010-
04-28, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GX01UU15&doctype=bet
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http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GX01MJU15&doctype=bet


Protokoll, Frågestund, 2010-04-29, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GXC120100429fs&doctype=kammakt

Protokoll, Debatt och beslut, Narkotikafrågor, 2010-05-05, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GX01SoU13&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Vissa frågor om ledighet, 2010-05-05, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GX01AU14&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GX01AU11&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Inriktningen på skattepolitiken, 2010-05-07, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GX10339&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Målet för skattekvoten, 2010-05-07, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GX10340&doctype=ip

Protokoll, Debatt och beslut, Försvarsmaktens personalförsörjning m.m., 2010-
05-19, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GX01F%C3%B6U8&doctype=bet

*Protokoll, Debatt och beslut, Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m., 2010-
05-19, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GX01JuU32&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Trygghetssystemen för företagare –  
arbetslöshetsförsäkring, 2010-05-20, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?
did=GX01AU13&doctype=bet

*Protokoll, Debatt och beslut, Nationell sfi-bonus, 2010-05-20, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GX01AU12&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Att möta globala utmaningar – om samstämmighet  
för utveckling, 2010-05-21, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?
did=GX01UU14&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Åtgärder mot familjeseparation inom 
migrationsområdet, 2010-05-21, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?
did=GX01SfU18&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Heltid – en rättighet även för kvinnor, 2010-05-
25, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GX10368&doctype=ip

*Protokoll, Debatt och beslut, Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare, 
2010-05-26, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-
om-forslag/Arendedebatter/?did=GX01CU23&doctype=bet
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Protokoll, Debatt och beslut, Tillgängliga elektroniska kommunikationer, 2010-
05-26, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GX01TU18&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Personlig assistans och andra insatser – åtgärder  
för kvalitet och trygghet, 2010-05-26, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?
did=GX01SoU21&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, En reformerad grundlag, 2010-05-27, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GX01KU19&doctype=bet

Protokoll, Frågestund, 2010-05-27, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GXC120100527fs&doctype=kammakt

Protokoll, Interpellationsdebatt, Minskad stimulans till bostadsbyggande, 2010-
05-28, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GX10347&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Krafttag mot hälsoklyftan, 2010-05-28, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GX10335&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Antagningsregler för högskolestudier, 2010-06-
01, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GX10491&doctype=ip

*Protokoll, Debatt och beslut, Barn under 15 år som misstänks för brott, 2010-06-
02, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GX01JuU25&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, En ny fängelse- och häkteslagstiftning, 2010-06-02, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GX01JuU21&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Jämställda arbetsplatser, 2010-06-04, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GX10386&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Barnens bästa i migrationspolitiken, 2010-06-04, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GX10423&doctype=ip

Protokoll, Aktuell debatt, 2010-06-07, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GXC120100607ad&doctype=kammakt

Protokoll, Interpellationsdebatt, Polishögskola, 2010-06-07, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GX10462&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Barnomsorg på obekväm arbetstid, 2010-06-08, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GX10376&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Kvinnornas situation i Palestina, 2010-06-08, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GX10360&doctype=ip
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Protokoll, Interpellationsdebatt, Etiopiens demokratiutveckling, 2010-06-08, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GX10433&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Kulturpolitiken 2006-2010: 1 252 242 färre  
museibesökare, 2010-06-08, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GX10496&doctype=ip

Protokoll, Aktuell debatt, 2010-06-09, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GXC120100609ad&doctype=kammakt

Protokoll, Interpellationsdebatt, Långsiktig och hållbar socialförsäkring, 2010-
06-09, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GX10457&doctype=ip

Protokoll, Debatt och beslut, Granskningsbetänkande, 2010-06-14, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GX01KU20&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Olovlig tobaksförsäljning, 2010-06-15, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GX01SoU25&doctype=bet

Protokoll, Partiledardebatt, 2010-06-16, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GXC120100616pd&doctype=kammakt

Protokoll, Debatt och beslut, Kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte, 
2010-06-17, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-
om-forslag/Arendedebatter/?did=GX01NU26&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, En långsam och ständigt pågående etnisk  
rensning, 2010-06-18, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GX10359&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Barnfattigdom, 2010-06-29, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GX10375&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, En allmän och solidarisk a-kassa, 2010-06-29, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GX10451&doctype=ip

Protokoll, Budgetdebatt, 2010-10-12, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120101012bu&doctype=kammakt

Protokoll, Frågestund, 2010-10-21, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120101021fs&doctype=kammakt

Protokoll, Interpellationsdebatt, Differentierade avgifter i  
arbetslöshetsförsäkringen, 2010-10-26, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY106&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Kvaliteten i välfärden, 2010-11-02, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY1012&doctype=ip
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Protokoll, Information från regeringen, 2010-11-03, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120101103ar&doctype=kammakt

*Protokoll, Allmänpolitisk debatt, 2010-11-03, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120101103al&doctype=kammakt

Protokoll, Allmänpolitisk debatt, 2010-11-04, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120101104al&doctype=kammakt

Protokoll, Frågestund, 2010-11-11, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120101111fs&doctype=kammakt

Protokoll, Interpellationsdebatt, Nattåg till Norrland, 2010-11-12, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY1026&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Polisingripanden vid misstänkt terrorism, 2010-
11-16, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY1043&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Rätten till telefon i hela Sverige, 2010-11-16, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY1019&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Svenska regler om korta anställningar och EU-
rätten, 2010-11-16, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY1017&doctype=ip

Protokoll, Frågestund, 2010-11-18, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120101118fs&doctype=kammakt

Protokoll, Interpellationsdebatt, Åtgärder mot stegrande alkoholkonsumtion och 
påföljande skador, 2010-11-23, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY1049&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Konsekvenser för kvinnor med anledning av 
tvåårsregeln i utlänningslagen, 2010-11-23, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY1038&doctype=ip

Protokoll, Frågestund, 2010-11-25, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120101125fs&doctype=kammakt

Protokoll, Interpellationsdebatt, Arbetskraftens villkor på den svenska 
arbetsmarknaden, 2010-11-26, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY1054&doctype=ip

Protokoll, Debatt och beslut, Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, 
2010-12-01, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-
om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01SoU3&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, En ny alkohollag, 2010-12-01, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01SoU4&doctype=bet

51

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01SoU4&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01SoU4&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01SoU3&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01SoU3&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY1054&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY1054&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GYC120101125fs&doctype=kammakt
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GYC120101125fs&doctype=kammakt
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GYC120101125fs&doctype=kammakt
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY1038&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY1038&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY1049&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY1049&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GYC120101118fs&doctype=kammakt
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GYC120101118fs&doctype=kammakt
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GYC120101118fs&doctype=kammakt
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY1017&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY1017&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY1019&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY1019&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY1043&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY1043&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY1026&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY1026&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GYC120101111fs&doctype=kammakt
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GYC120101111fs&doctype=kammakt
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GYC120101111fs&doctype=kammakt
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GYC120101104al&doctype=kammakt
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GYC120101104al&doctype=kammakt
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GYC120101103al&doctype=kammakt
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GYC120101103al&doctype=kammakt
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GYC120101103ar&doctype=kammakt
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GYC120101103ar&doctype=kammakt


Protokoll, Frågestund, 2010-12-02, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120101202fs&doctype=kammakt

Protokoll, Interpellationsdebatt, Identitetskravet vid anhöriginvandring, 2010-12-
03, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY1091&doctype=ip

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, 
2010-12-08, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-
om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01FiU1&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Alkolås efter rattfylleri, 2010-12-08, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01TU7&doctype=bet

*Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 8 Migration, 2010-12-09, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01SfU2&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut,  Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, 
2010-12-13, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-
om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01AU1&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, 2010-12-14, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01JuU1&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Fortsatt svenskt deltagande i internationella  
säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF), 2010-12-15, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01UF%C3%B6U1&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och  
fritid, 2010-12-15, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-
beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01KrU1&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 16 Utbildning och 
universitetsforskning, 2010-12-15, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?
did=GY01UbU1&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 23 Areella närningar, landsbygd och 
livsmedel, 2010-12-15, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-
och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01MJU2&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 10, 11 och 12 inom 
socialförsäkringsområdet, 2010-12-16, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?
did=GY01SfU1&doctype=bet

Protokoll, Frågestund, 2010-12-16, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120101216fs&doctype=kammakt

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social  
omsorg m.m., 2010-12-17, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?
did=GY01SoU1&doctype=bet
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http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GYC120101202fs&doctype=kammakt


Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, 
2010-12-17, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-
om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01AU2&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 18 Samhällsplanering,  
bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik, Debatt och beslut, 2010-
12-20, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01CU1&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, 2010-12-20, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01NU2&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 15 Studiestöd, 2010-12-20, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01UbU2&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 22 Kommunikationer, 2010-12-21, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01TU1&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, 
2010-12-21, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-
om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01FiU3&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Ungas droganvändning, 2011-01-18, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10121&doctype=ip

*Protokoll, Interpellationsdebatt, Livet efter skyddat boende, 2011-01-18, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10122&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Ökad barnfattigdom, 2011-01-18, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10119&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Vårdnadsbidrag i stället för förskola, 2011-01-
18, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10126&doctype=ip

Protokoll, Partiledardebatt, 2011-01-19, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120110119pd&doctype=kammakt

Protokoll, Frågestund, 2011-01-20, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120110120fs&doctype=kammakt

Protokoll, Debatt och beslut, Värdlandsavtal för Europeiska centrumet för  
förebyggande och kontroll av sjukdomar, 2011-01-20, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01SoU6&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Hotade spelregler på arbetsmarknaden, 2011-01-
21, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10141&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Genusperspektiv på arbetslivet, 2011-01-21, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10131&doctype=ip
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Protokoll, Aktuell debatt, 2011-01-26, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120110126ad&doctype=kammakt

Protokoll, Frågestund, 2011-01-27, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120110127fs&doctype=kammakt

Protokoll, Interpellationsdebatt, Utvärdering av regeringens handlingsplan mot  
mäns våld mot kvinnor med mera, 2011-01-28, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10143&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Rekordhöga elpriser, 2011-02-01, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10125&doctype=ip

Protokoll, Debatt och beslut, Stabiliserings- och associeringsavtal mellan 
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken  
Serbien, å andra sidan, 2011-02-02, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?
did=GY01UU8&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Straffrättsliga frågor, 2011-02-02, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01JuU8&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Utredning om Enbomsaffären, 2011-02-04, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10156&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Åtgärder mot barnfattigdom och hemlöshet, 
2011-02-10, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10172&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Kustbevakningens ledningsorganisation, 2011-
02-10, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10164&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Kurdernas situation i Syrien, 2011-02-15, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10179&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Remitteringar, 2011-02-15, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10154&doctype=ip

Protokoll, Utrikespolitisk debatt, 2011-02-16, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120110216ud&doctype=kammakt

Protokoll, Frågestund, 2011-02-17, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120110217fs&doctype=kammakt

*Protokoll, Aktuell debatt, 2011-02-17, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120110217ad&doctype=kammakt
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Protokoll, Interpellationsdebatt, Barnfattigdom, 2011-02-18, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10190&doctype=ip

Protokoll, Debatt och beslut, Förskolan m.m., 2011-03-02, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01UbU6&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Fiskeripolitik m.m., 2011-03-02, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01MJU11&doctype=bet

*Protokoll, Debatt och beslut, Unga lagöverträdare, 2011-03-02, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01JuU12&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Kommissionens arbetsprogram för 2011, 2011-03-
02, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01UU11&doctype=bet

Protokoll, Frågestund, 2011-03-03, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120110303fs&doctype=kammakt

Protokoll, Debatt och beslut, Associationsrättsliga frågor m.m., 2011-03-03, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01CU15&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, De statliga företagens betydelse, 2011-03-04, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10209&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Bekämpande av fusk vid ombildningar, 2011-03-
08, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10215&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Överblickbara miljöprocesser, 2011-03-08, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10167&doctype=ip

Protokoll, Debatt och beslut, Allmänna motioner och punktskatter, 2011-03-09, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01SkU21&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell  
handlingsplan 2010-2015, 2011-03-09, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?
did=GY01AU3&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Barnfattigdom och kultur, 2011-03-11, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10258&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Riskerna för en ny fastighetsbubbla, 2011-03-11, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10219&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Resultatet av jobbcoachning, 2011-03-11, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10236&doctype=ip
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Protokoll, Interpellationsdebatt, Barnfattigdom, 2011-03-11, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10231&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Rättsväsendets hantering av sexuella övergrepp 
mot barn, 2011-03-15, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10251&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Undantag från EU:s regler om gränsvärden för  
dioxin, 2011-03-15, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10245&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Trafiksäkerhet som en klassfråga för barn, 2011-
03-15, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10254&doctype=ip

Protokoll, Debatt och beslut, Statliga företag, 2011-03-16, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01NU7&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Kultur och fritid för barn och unga, 2011-03-16, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01KrU6&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Hyresrätt m.m., 2011-03-16, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01CU13&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Livsmedelskontroll, 2011-03-16, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01MJU14&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Funktionshindersfrågor, 2011-03-16, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01SoU11&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Allmänna motioner om inkomstskatter, 2011-03-17, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01SkU23&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Konsumentfrågor, 2011-03-17, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01CU14&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Barnfattigdom, 2011-03-29, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10260&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Skattepolitik för minskad barnfattigdom, 2011-
03-29, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10233&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Nationell samordning, 2011-03-29, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10287&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Unga på arbetsmarknaden, 2011-03-29, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10269&doctype=ip
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*Protokoll, Aktuell debatt, 2011-03-30, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120110330ad&doctype=kammakt

Protokoll, Debatt och beslut, En samlad strategi för alkohol-, narkotika-,  
dopings- och tobakspolitiken m.m., 2011-03-30, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01SoU8&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Grundskolan, 2011-03-30, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01UbU7&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Studiestöd, 2011-03-31, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01UbU10&doctype=bet

Protokoll, Frågestund, 2011-03-31, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120110331fs&doctype=kammakt

Protokoll, Debatt och beslut, Svenskt deltagande i den internationella militära  
insatsen i Libyen, 2011-04-01, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01UF
%C3%B6U3&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Unga människors möjlighet till egen försörjning, 
2011-04-01, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10284&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Ungas arbetsvillkor, 2011-04-01, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10293&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Ökade inkomstklyftor, 2011-04-05, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10262&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Riskkapitalbolags intressen i välfärdsföretag, 
2011-04-05, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10290&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Vägval mellan investering och privatkonsumtion, 
2011-04-05, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10294&doctype=ip

Protokoll, Debatt och beslut, Ändringar i skuldsaneringslagen m.m., 2011-04-06, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01CU9&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Ersättnings- och insolvensrättsliga frågor, 2011-04-
06, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01CU16&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor, 
2011-04-06, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-
om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01SoU9&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Idrott, friluftsliv och spelfrågor, 2011-04-07, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01KrU7&doctype=bet

57

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01KrU7&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01KrU7&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01SoU9&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01SoU9&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01CU16&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01CU16&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01CU9&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01CU9&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10294&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10294&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10290&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10290&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10262&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10262&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10293&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10293&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10284&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10284&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01UF%C3%B6U3&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01UF%C3%B6U3&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01UF%C3%B6U3&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GYC120110331fs&doctype=kammakt
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GYC120110331fs&doctype=kammakt
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GYC120110331fs&doctype=kammakt
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01UbU10&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01UbU10&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01UbU7&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01UbU7&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01SoU8&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01SoU8&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GYC120110330ad&doctype=kammakt
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GYC120110330ad&doctype=kammakt
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?did=GYC120110330ad&doctype=kammakt


Protokoll, Frågestund, 2011-04-07, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120110407fs&doctype=kammakt

Protokoll, Debatt och beslut, Jämställdhet, 2011-04-07, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01AU5&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Barn i sekundärboende, 2011-04-08, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10259&doctype=ip

*Protokoll, Debatt och beslut, Våldsbrott och brottsoffer, 2011-04-13, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01JuU11&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Infrastrukturens planering, 2011-04-13, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01TU17&doctype=bet

Protokoll, Budgetdebatt, 2011-04-13, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120110413bu&doctype=kammakt

Protokoll, Debatt och beslut, Ny lag om europeiska företagsråd, 2011-04-14, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01AU6&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Vuxenutbildning, 2011-04-14, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01UbU9&doctype=bet

*Protokoll, Debatt och beslut, Familjerättsliga frågor, 2011-04-14, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01CU18&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Elkänslighet, 2011-04-14, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01F%C3%B6U5&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Jordbrukspolitik m.m., 2011-04-14, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01MJU16&doctype=bet

*Protokoll, Interpellationsdebatt, Avgifter i skolan, 2011-04-15, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10255&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Föräldraskap vid assisterad befruktning, 2011-
04-15, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10314&doctype=ip

Protokoll, Debatt och beslut, Socialtjänstfrågor, 2011-04-27, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01SoU10&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Folkhälsofrågor, 2011-04-27, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01SoU16&doctype=bet
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Protokoll, Interpellationsdebatt, Motverkande av svenskfientlighet i skolan, 2011-
04-29, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10326&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Uppföljning av arbetsmarknadsåtgärder för  
nyanlända invandrare, 2011-05-03, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10277&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Bredband, 2011-05-03, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10319&doctype=ip

Protokoll, Debatt och beslut,  Biologisk mångfald m.m., 2011-05-04, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01MJU19&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Migration och asylpolitik, 2011-05-04, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01SfU6&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Europarådet, 2011-05-11, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01UU12&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Skärpt straff för köp av sexuell tjänst, 2011-05-11, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01JuU22&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Ändrade regler om övertid och skyddskommitté  
m.m., 2011-05-18, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-
beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01AU8&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Grönbok om ett gemensamt strategiskt ramverk för  
EU:s finansiering av forskning och innovation, 2011-05-18, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01UbU15&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 
under 2010, 2011-05-19, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?
did=GY01UU10&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Kvinnors asylskäl, 2011-05-20, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10321&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Barnomsorg på oregelbunden arbetstid som en 
jämställdhetsfråga, 2011-05-31, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10379&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Jämställdhetsintegrering, 2011-05-31, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10382&doctype=ip

*Protokoll, Interpellationsdebatt, Stöd till trossamfund, 2011-05-31, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10359&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Bostäder för unga människor i Stockholm, 2011-
05-31, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10374&doctype=ip

59

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10374&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10374&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10359&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10359&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10382&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10382&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10379&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10379&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10321&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10321&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01UU10&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01UU10&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01UU10&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01UbU15&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01UbU15&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01AU8&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01AU8&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01JuU22&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01JuU22&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01UU12&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01UU12&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01SfU6&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01SfU6&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01MJU19&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01MJU19&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10319&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10319&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10277&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10277&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10326&doctype=ip
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10326&doctype=ip


Protokoll, Interpellationsdebatt, Försäkringskassans servicekontor, 2011-05-31, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10385&doctype=ip

Protokoll, Debatt och beslut, Fastighetsrätt, 2011-06-01, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01CU20&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort, 
2011-06-01, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-
om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01SfU8&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Arbetslöshetsförsäkringen, 2011-06-01, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01AU9&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Idrott för alla, 2011-06-07, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10405&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Kvinnors situation på arbetsmarknaden, 2011-06-
07, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10369&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Åtgärder mot den växande klyftan i sysselsättning  
mellan kvinnor och män, 2011-06-07, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10383&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Arlanda flygplats utsläppstak, 2011-06-07, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10392&doctype=ip

Protokoll, Debatt och beslut, Apoteksomregleringen, 2011-06-08, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01SoU14&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, En EU-agenda för barns rättigheter, 2011-06-08, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01SoU17&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Postservice och grundläggande betaltjänster, 2011-
06-08, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01TU25&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård, 
2011-06-08, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-
om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01JuU25&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Insatser för läsfrämjande och digitalisering, 2011-
06-08, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01KrU8&doctype=bet

*Protokoll, Aktuell debatt, 2011-06-09, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120110609ad&doctype=kammakt

Protokoll, Debatt och beslut, Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik, 2011-
06-09, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01UU15&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens  
brottsförebyggande arbete, 2011-06-09, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
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beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?
did=GY01JuU19&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Folkbibliotekets roll i samhället, 2011-06-10, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10422&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Kapitalförsörjning i företag, 2011-06-10, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10349&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Sveriges behov av fler specialistsjuksköterskor, 
2011-06-10, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10421&doctype=ip

*Protokoll, Debatt och beslut, Färdplan för ett gemensamt europeiskt  
transportområde, 2011-06-13, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?
did=GY01TU22&doctype=bet

*Protokoll, Partiledardebatt, 2011-06-15, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120110615pd&doctype=kammakt

*Protokoll, Debatt och beslut, Arbetsrätt, 2011-06-15, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01AU10&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Medling och förlikning – ökade möjligheter att  
komma överens, 2011-06-15, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?
did=GY01JuU23&doctype=bet

Protokoll, Frågestund, 2011-06-16, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120110616fs&doctype=kammakt

Protokoll, Debatt och beslut, Fortsatt svenskt deltagande i den internationella  
militära insatsen i Libyen, 2011-06-17, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GY01UF
%C3%B6U4&doctype=bet

*Protokoll, Interpellationsdebatt, Turkiets parlamentsval, 2011-06-17, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10431&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Invandrade kvinnors situation på 
arbetsmarknaden, 2011-06-17, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GY10425&doctype=ip

Protokoll, Debatt och beslut, Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom 
studiestödssystemet, 2011-06-21, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?
did=GY01UbU18&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Vissa ändringar i sjukförsäkringen, 2011-06-21, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01SfU11&doctype=bet
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Protokoll, Debatt och beslut, Riktlinjer för den ekonomiska politiken, 2011-06-22, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01FiU20&doctype=bet

Protokoll, Debatt och debatt, Anmälningsplikt vid idrottsarrangemang, 2011-06-
22, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GY01JuU28&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Regeringens skattepolitik, 2011-06-22, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GY10367&doctype=ip

Protokoll, Information från regeringen, Återrapportering, 2011-06-28, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GYC120110628ar&doctype=kammakt

Protokoll, Debatt och beslut, Vissa ändringar i sjukförsäkringen (förnyad  
behandling), 2011-07-01, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?
did=GY01SfU12&doctype=bet 

*Protokoll, Riksmötets öppnande, 2011-09-15, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-aktiviteter/Ovrig-
aktivitet/?did=GZC120110915ro&doctype=kammakt

*Protokoll, Budgetdebatt, 2011-09-20, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GZC120110920bu&doctype=kammakt

*Protokoll, Frågestund, 2011-09-22, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GZC120110922fs&doctype=kammakt

*Protokoll, Statsministerns frågestund, 2011-09-29, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GZC120110929sf&doctype=kammakt

Protokoll, Partiledardebatt, 2011-10-12, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GZC120111012pd&doctype=kammakt

Protokoll, Debatt och beslut, Förbättringar inom familjepolitiken, 2011-10-12, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01SfU4&doctype=bet

Protokoll, Frågestund, 2011-10-20, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GZC120111020fs&doctype=kammakt

Protokoll, Interpellationsdebatt, Subventioner inom bostadssektorn, 2011-10-21, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GZ1020&doctype=ip

*Protokoll, Interpellationsdebatt, Regeringens slopade mål om ett jämställt uttag  
av föräldradagar, 2011-10-21, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ1049&doctype=ip

Protokoll, Aktuell debatt, 2011-10-25, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GZC120111025ad&doctype=kammakt
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*Protokoll, Debatt och beslut, Utredningar avseende vissa dödsfall, 2011-11-09, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01SoU3&doctype=bet

*Protokoll, Frågestund, 2011-11-10, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GZC120111110fs&doctype=kammakt

Protokoll, Interpellationsdebatt, Kassationen av livsmedel fram till 2025, 2011-
11-11, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ1055&doctype=ip

*Protokoll, Interpellationsdebatt, Barn med funktionsnedsättning, 2011-11-11, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GZ1082&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Social dumpning för lastbilschaufförer och 
åkerier, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ1084&doctype=ip

*Protokoll, Interpellationsdebatt, En konkurrenskraftig kollektivtrafik, 2011-11-
11, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ1088&doctype=ip

Protokoll, Frågestund, 2011-11-17, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GZC120111117fs&doctype=kammakt

Protokoll, Interpellationsdebatt, Omfördelningen av anslag vid indragna 
examensrättigheter, 2011-11-18, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ1071&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Bredare rekrytering i övergången till högskolan, 
2011-11-18, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ1076&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Utvisningar till Iran, 2011-11-18, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GZ1090&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Utrikesfödda kvinnors situation på 
arbetsmarknaden, 2011-11-18, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ1078&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Vårdnadsbidragets inläsningseffekter, 2011-11-
22, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ1092&doctype=ip

Protokoll, Debatt och beslut, Statliga företag, 2011-11-24, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01NU5&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Rätten till jobb för unga med funktionshinder, 
2011-11-29, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ10111&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Elprisområden, 2011-11-29, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GZ10121&doctype=ip
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http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GZ01SoU3&doctype=bet
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GZ01SoU3&doctype=bet


Protokoll, Interpellationsdebatt, Unga som kastas ut eller rymmer hemifrån, 2011-
12-02, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ1081&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Barn som berörs av vräkning, 2011-12-02, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GZ1083&doctype=ip

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 2011-12-07, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01KU1&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, 201-
12-07, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01AU1&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och  
fritid, 2011-12-08, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-
beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GZ01KrU1&doctype=bet

Protokoll, Frågestund, 2011-12-08, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GZC120111208fs&doctype=kammakt

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 8 Migration, 2011-12-08, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01SfU2&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Förstärkt konsumentskydd vid tvist mellan  
trafikskadad och försäkringsbolag, 2011-12-09, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GZ10153&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, RUT-avdraget, 2011-12-09, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GZ10144&doctype=ip

Protokoll, Debatt och beslut, Fortsatt svenskt deltagande i den internationella  
säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF), 2011-12-12, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01UF
%C3%B6U2&doctype=bet#tab=decision

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, 2011-12-12, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01UU2&doctype=bet

 *Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom 
socialförsäkringsområdet, 2011-12-12, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?
did=GZ01SfU1&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Översvämningsrisk i Vänern och Arvika, 2011-
12-13, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ1085&doctype=ip

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, 
2011-12-14, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-
om-forslag/Arendedebatter/?did=GZ01AU2&doctype=bet
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Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 18 Samhällsplanering,  
bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik, 2011-12-14, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01CU1&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social  
omsorg, 2011-12-15, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-
och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GZ01SoU1&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets  
krisberedskap budgetåret 2012, 2011-12-15 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01F%C3%B6U1&doctype=bet

Protokoll, Statsministerns frågestund, 2011-12-15, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GZC120111215sf&doctype=kammakt

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, 2011-12-15, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01JuU1&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 15 Studiestöd, 2011-12-15, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01UbU2&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Förberedelser inför en eventuell kollaps av  
euron, 2011-12-16, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ10158&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Funktionshindrades förutsättningar att resa, 
2011-12-16, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ10168&doctype=ip

Protokoll, Partiledardebatt, 2012-01-18, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GZC120120118pd&doctype=kammakt

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde23 Areella näringar, landsbygd och 
livsmedel, 2011-12-19, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-
och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GZ01MJU2&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 24 Näringsliv, 2011-12-19, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01NU1&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och 
finansförvaltning, 2011-12-20, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?
did=GZ01FiU2&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Utlåtande över grönbok om möjligheterna att införa  
stabilitetsobligationer, 2011-12-20, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?
did=GZ01FiU19&doctype=bet

*Protokoll, Debatt och beslut, Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag  
till förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer, 2011-
12-20, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01NU15&doctype=bet
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Protokoll, Debatt och beslut, Samordning av stöd till barn och unga med 
funktionsnedsättning, 2012-01-25, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?
did=GZ01SoU6&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Fastighetsrätt, 2012-01-25, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01CU9&doctype=bet

Protokoll, Aktuell debatt, 2012-01-25, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GZC120120125ad&doctype=kammakt

Protokoll, Interpellationsdebatt, Jämlik vård för personer med diabetes, 2012-01-
26, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ10186&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, En modern lag för könskorrigering, 2012-01-26, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GZC120120125ad&doctype=kammakt

Protokoll, Frågestund, 2012-01-26, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GZC120120126fs&doctype=kammakt

Protokoll, Interpellationsdebatt, It i skolan, 2012-01-31, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GZ10166&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Försvarets personalförsörjning, 2012-01-31, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GZ10169&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Omställningsförsäkringen, 2012-01-31, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GZ10196&doctype=ip

Protokoll, Debatt och beslut, Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom 
EES, 2012-02-01, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-
beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GZ01CU7&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Folkbildningsfrågor, 2012-02-01, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01KrU2&doctype=bet

Protokoll, Statsministerns frågestund, 2012-02-02, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GZC120120202sf&doctype=kammakt

Protokoll, Interpellationsdebatt, Kvotering som medel för jämnare 
könsrepresentation i bolagsstyrelser, 2012-02-14, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GZ10214&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Arbetsskadeförsäkringen, 2012-02-14, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GZ10220&doctype=ip

Protokoll, Utrikespolitik debatt, 2012-02-15, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GZC120120215ud&doctype=samtr
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Protokoll, Debatt och beslut, Våldsbrott och brottsoffer, 2012-02-15, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01JuU14&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Arbetsmiljö, 2012-02-16, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01AU5&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Äldrefrågor, 2012-02-22, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01SoU10&doctype=bet

*Protokoll, Debatt och beslut, Barnfattigdom, 2012-02-22, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01SoU8&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Vuxenutbildning, 2012-02-22, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01UbU7&doctype=bet

Protokoll, Frågestund, 2012-02-23, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?
did=GZ01UbU7&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Jobbkrisen och nya bidragstagare, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GZ10234&doctype=ip

Protokoll, Debatt och beslut, Rätt till familjeåterförening för  
tredjelandsmedborgare bosatta i EU, 2012-02-29, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01SfU8&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Mineralpolitisk frågor, 2012-03-01, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01NU14&doctype=bet

Protokoll, debatt och beslut, Folkhälsofrågor, 2012-03-01, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01SoU12&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, 2012-03-
01, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ10222&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Kundernas ställning på bankmarknaden, 2012-
03-01, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ10249&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Bolånetaket, 2012-03-13, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GZ10264&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Otrygga anställningar, 2012-03-13, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GZ10246&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Arbetssökande med rätt till  
arbetslöshetsersättning, 2012-03-13, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ10248&doctype=ip
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Protokoll, Debatt och beslut, Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014, 2012-
03-14, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01AU6&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Barns möjlighet att få vård, 2012-03-14, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01CU12&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Hyresrätt m.m., 2012-03-14, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01CU12&doctype=bet

Protokoll, Frågestund, 2012-03-15, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GZC120120315fs&doctype=kammakt

Protokoll, Debatt och beslut, Allmänna motioner om skatteförfarande och 
folkbokföring, 2012-03-15, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?
did=GZ01SkU17&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Polisfrågor, 2012-03-15, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01JuU15&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Inkomstskillnader och demokratin, 2012-03-20, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GZ10275&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Unga vuxnas framtidstro, 2012-03-20, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GZ10257&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Utvisade som riskerar tortyr,  2012-03-20, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GZ10269&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Sysselsättningsgraden hos utrikes födda kvinnor, 
2012-03-20, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ10245&doctype=ip

Protokoll, Debatt och beslut, Genomförande av återvändandedirektivet, 2012-03-
21, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01SfU6&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande  
ändamål, 2012-03-21, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-
och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GZ01JuU28&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Övergripande miljöfrågor m.m., 2012-03-21, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01MJU11&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Familjerätt, 2012-03-21, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01CU16&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, En europeisk agenda för integration av 
tredjelandsmedborgare, 2012-03-21, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?
did=GZ01AU7&doctype=bet
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Protokoll, Debatt och beslut, Kultur och fritid för barn och unga, 2012-03-21, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01KrU3&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Näringspolitiska frågor, 2012-03-22, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01NU10&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Högskolor och universitet med viktig roll i sina 
regioner, 2012-03-27, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ10286&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Föräldraskapspresumtion vid assisterad 
befruktning, 2012-03-27, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ10270&doctype=ip

Protokoll, Interpellationsdebatt, Stulna identiteter, 2012-03-27, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GZ10271&doctype=ip

*Protokoll, Debatt och beslut, Allmänna motioner om inkomstskatter, 2012-03-28, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01SkU13&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Allmänna motioner om punktskatter, 2012-03-28, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01SkU16&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Jakt och viltvård, 2012-03-28, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01MJU13&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Planering och byggande, 2012-03-28, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01CU14&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Statens arbete med att motverka bidragsbrott, 2012-
03-28, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01SfU7&doctype=bet

Protokoll, Debatt och beslut, Vissa arbetsrättsliga frågor, 2012-03-28, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01AU9&doctype=bet

*Protokoll, Debatt och beslut, Assisterad befruktning, 2012-03-29, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01SoU26&doctype=bet

Protokoll, Interpellationsdebatt, Ersättningsnivåer vid arbetslöshet, 2012-04-10, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?
did=GZ10301&doctype=ip

*Protokoll, Aktuell debatt, 2012-04-11, http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--
beslut/Ovriga-debatter/Ovrig-debatt/?
did=GZC120120411ad1&doctype=kammakt

Protokoll, Debatt och beslut, Migration och asylpolitik, 2012-04-11, 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GZ01SfU10&doctype=bet
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