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Abstract  

EU förknippas ofta med en svag relation mellan väljare och valda politiker, samtidigt som att 

EU forskare har en diskussion kring huruvida organisationen kännetecknas av bristande 

demokrati. Brutna vallöften är främsta orsaken till minskat förtroende för politiker och 

således en försvagad demokrati. Detta då de valda politikerna skall representera väljarnas 

åsikter som är centralt i representativ demokrati vilket kännetecknar Europaparlamentet. 

Europaparlamentet är EU:s enda folkvalda instans vars främsta uppdrag är att föra fram 

medborgarnas politiska åsikter där vallöften har en central del i relationen. Tidigare forskning 

kring vallöften har främst berört nationella val. Uppsatsen syftar till att undersöka om de 

svenska partierna Kristdemokraterna och Socialdemokraterna uppfyllde sina utlovade 

vallöften i EU-valet år 2009 samt att se om dessa partier påverkar demokratin i någon 

bemärkelse.   

 

Studien är en kvalitativ innehållsanalys där båda partiernas vallöften analyseras utifrån 

mandat-, ansvars-, representations- och frihetsmodellerna som utgångspunkter för att 

undersöka om vallöftena uppfyllts. Valmanifesten som innehåller vallöftena jämförs med de 

dokumenterade uttalandena i plenarsammanträden ledamöterna gjort under mandatperioden 

år 2009 till år 2014. Socialdemokraterna uppfyllde merparten av sina vallöften och intog en 

stark representativ ställning vad gäller ledamöternas sätt att bedriva politik. 

Kristdemokraterna uppfyllde även merparten av vallöftena, samtidigt som ledamoten för 

partiet intog både en representativ och en frihetsställning i sina politiska handlingar.  

  

Nyckelord; Vallöften, EU-val, Demokratiskt underskott, Kristdemokraterna, 

Socialdemokraterna   
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1.Inledning och problem 

Det råder en forskningskonflikt mellan samtida forskare där många EU forskare anser att EU 

kännetecknas av ett demokratiskt underskott, vilket innebär att det råder avsaknad av 

demokrati. Delvis anser EU forskare att det demokratiska underskottet beror på att relationen 

mellan väljare och valda är svag. EU forskare anser därför att demokrati måste få större vikt 

inom organisationen (Bellamy & Castiglione 2000:65, Weiler 1999, Follesdal & Hix 

2006:534-537, Eriksen & Fossum 2000:5, Bergman & Blomgren 2005:16, 

Europaparlamentet 2015c). Andra forskare som Moravcsik hävdar att oron för ett rådande 

demokratiskt underskott i EU är förlegat eftersom att alla EU:s institutioner ständigt 

kontrolleras av konstitutionellt beprövande. EU tillhandahåller en rad olika funktioner som 

exempelvis ekonomisk diplomati, teknisk administration samt konstitutionell prövning. 

Medlemsländerna skall anordna regelbundna val vilket ur en normativ aspekt är fördelaktigt 

för demokratin (Moravcsik 2002:603). I den forskningskonflikt som råder kring det 

demokratiska underskottet i EU presenterade Follesdal och Hix en respons till Moravcsik där 

de uttrycker att majoriteten av demokratiska teorier betonar vikten av att väljarnas åsikter 

skall forma politiken. Det skall således inte vara ett lyckligt sammanträffande att väljarnas 

åsikter och den rådande politiken överensstämmer. Medborgarnas åsikter skall verka som en 

grund för utgången av politiken. Väljarnas preferenser tycks betyda mer på nationell nivå än 

på den europeiska nivån (Follesdal & Hix 2006:556–567). Follesdal och Hix hävdar även att 

relationen mellan valda och väljare svag i Europaparlamentet vilket är förödande för den 

representativa demokratin. De menar även att några forskare skulle argumentera för att den är 

näst intill obefintlig. Nationella intressen går före EU:s intressen och därvid betonas 

partiernas nationella popularitet och sakfrågor mer än deras ställningstagande på Europanivå. 

Nationella partier tenderar att använda Europaparlamentsvalen som en typ av 

”halvtidsundersökningar” där partiets nationella prestation utvärderas. De nationella partierna 

är således mer måna om att utforma kampanjer utifrån en nationell agenda framför en 

kampanj utformad av partiets politiska grupp i Europaparlamentet. Många forskare har en 

benägenhet att jämföra Europaparlamentet med ”The US Congress” vilket är problematiskt 

då relationen mellan väljare och valda är mycket starkare i USA än i EU. Ledamöter i 
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Europaparlamentet står ofta inte till svars för sina handlingar och får således inte heller 

belöning, vilket sker i en större utsträckning i ”The US Congress” (Hix & Høyland 2013 184-

186). 

 

Följande uppsats är tänkt att knyta an till forskningsproblemet kring det demokratiska 

underskottet i EU genom att studera relationen mellan valda och väljare i Europaparlamentet 

genom att se om utlovade vallöften hålls av svenska politiker. Partierna skall med hjälp av 

vallöften ge en induktion om framtiden och sedan genomföra politiken som presenterats i 

vallöftena, vilket är en grundsten i relationen mellan valda och väljare. Om politiker inte 

håller sina löften kommer väljarna att få misstro till politikerna. Forskning visar att vallöften 

på nationell nivå ofta uppfylls medan den generella synen hos medborgarna är att vallöften 

inte uppfylls (Naurin 2009). Medborgarnas åsikter förs fram i Europaparlamentet som är EUs 

enda folkvalda instans. Ledamöternas främsta uppdrag är således att representera 

medborgarna i EU där ledamöterna utlovar vallöften innan val som de skall uppfylla under 

mandatperioden (Europaparlamentet 2015c).  

Tidigare forskning visar dock att en av de vanligaste orsakerna till minskad demokrati och 

tillit till politiker är brutna vallöften, vilket gäller på både nationell nivå och EU nivå. Detta 

eftersom medborgarna sätter sina förväntningar till de utlovade vallöftena. Om politiker inte 

arbetar utifrån de givna löftena får medborgarna lägre förtroende samtidigt som demokratin 

påverkas negativt. Väljarna ger mandat till politikerna för att de skall representera deras 

politiska åsikter och det är därför väsentligt att politikerna håller sina vallöften (Naurin 

2009:55, 61–62, Oscarsson, Naurin & Håkansson 2008:114).  

Med utgångspunkt i konflikten kring ett eventuellt demokratiskt underskott i EU och den 

svaga relationen mellan valda politiker och väljare, är det intressant knyta an till denna 

konflikt och att studera vallöften och hur väl de uppfylls. Således kan följande uppsats bidra 

med ett bättre kunskapsunderlag vad gäller den påstådda svaga relationen mellan väljare och 

valda politiker och det eventuella demokratiska underskottet i EU. Följande uppsats kommer 

att studera de vallöften de svenska partierna Kristdemokraterna och Socialdemokraterna gav 

inför Europaparlamentsvalet år 2009. För att se om partierna uppfyllde sina vallöften kommer 
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ledamöternas uttalanden i plenarsammanträden för respektive parti att jämföras med 

vallöftena. Partierna är den främsta aktören i relationen mellan väljare och valda politiker i 

den representativa demokratin som kännetecknar Europaparlamentsvalet (fortsatt benämnt 

EU-valet). Vallöften på EU-nivå är av stor vikt då en del av den nationella 

lagstiftningsmakten övergick till EU när Sverige ingick medlemskap i gemenskapen. Därmed 

är det omstridda demokratiska underskottet inom EU något som även påverkar Sverige och 

dess medborgare (Pettersson 2007:13).    

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med följande uppsats är att bidra med kunskap till den forskningskonflikt som råder 

kring det demokratiska underskottet, och den påstådda svaga kopplingen mellan valda 

politiker och väljare genom att studera huruvida vallöften uppfylls. Detta med utgångspunkt i 

att Europaparlamentet är kärnan i EU:s demokrati och att ledamöternas främsta uppgift är att 

företräda medborgarna som röstar utifrån givna vallöften.  

 

För att belysa vallöften utifrån ett medborgare- och ett politikerperspektiv delas 

frågeställningarna in i två teman, då vallöften berör både valda och väljare. Den första 

frågeställningen berör väljarna som röstar utifrån vallöften samt ger sanktioner får sittande 

politiker, och således är det väsentligt att se hur väl vallöftena uppfylls vilket studeras utifrån 

mandat- och ansvarsmodellen. Den andra frågeställningen berör hur de valda politikerna 

förhåller sig till sina löften vilket beskrivs enligt representation- och frihetsmodellen.   

 

-Hur stor del av Kristdemokraterna och Socialdemokraternas utlovade vallöften till 

Europaparlamentsvalet år 2009 tas upp i plenarsammanträden under mandatperioden år 2009 

till år 2014?  

 

-Uttalar sig invalda politiker efter utlovade vallöften eller efter eget tycke i 

plenarsammanträden under mandatperioden år 2009 till år 2014? 
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1.3 Disposition  

I följande uppsats kommer först en presentation av avgränsningar av ämnet följt av det 

teoretiska ramverket kring ansvarsmodellen, representations- och frihetsmodellen som 

tillämpas i uppsatsen. Därefter följer avsnitten som behandlar tidigare forskning, metod- och 

material samt en resultatdel. Slutligen presenteras en analys av resultatet i undersökningen, en 

diskussion kring resultatet i relation till det demokratiska underskottet i EU samt en slutsats.  

1.4 Bakgrund Europaparlamentet  

I EU finns institutionerna Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, 

Europeiska kommissionen, Domstolen, Revisionsrätten och Europeiska centralbanken. Denna 

uppsats studerar endast Europaparlamentet då den av de nämnda instanserna är den enda som 

är folkvald. Medborgarna i EU ger ledamöterna mandat för att verka i Europaparlamentet. 

Europaparlamentet kännetecknas av en flerspråkig och multinationell miljö och är tänkt att 

försvara demokratin, friheten och de mänskliga rättigheterna. Ledamöterna som medborgarna 

givit mandat till har som uppgift att hävda medborgarnas intressen emot EU:s andra 

institutioner och ledare. Europaparlamentet beslutar tillsammans med rådet om nya lagar i 

EU vilket berör medborgarna. Inom vissa områden som utrikespolitik och skattepolitik har 

fortfarande medlemsländerna kvar sin vetorätt. Tillsammans med rådet beslutar 

Europaparlamentet om EU:s budget där de var sjunde år antar en flerårig budgetram. 

Europaparlamentet granskar även EU:s utgifter. Vid val av ny ordförande till Europeiska 

kommissionen tas det hänsyn till de rådande förhållandena i Europaparlamentet. När nya 

internationella avtal skall förhandlas fram samt bistånds- och utvecklingspolitik måste ett 

godkännande finnas i Europaparlamentet (Europeiska unionen 2015c). EU:s medlemsländer 

är självständiga och suveräna stater som delegerar en del av sina beslutsrättigheter, för att 

frågor av gemensamt intresse skall kunna fattas på en överstatlig nivå med en demokratisk 

process (Europeiska kommissionen 2014:5-6).    

 

I Europaparlamentet sitter ledamöterna indelade i politiska grupper. De nationella intressena 

är tänkta att föregås av den ideologiska samhörigheten oberoende av vilket medborgarskap 
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ledamöterna har. Ledamöterna sitter därför i politiska grupper indelade efter politisk 

samhörighet för att parlamentet skall fungera och påverka lagstiftningen utifrån politiska 

värderingar. Maktfördelningen i Europaparlamentet har direkt påverkan på de politiska 

besluten som fattas i Europaparlamentet (Andersson 2008:5-6). En ledamot kan inte tillhöra 

mer än en politisk grupp. För att bilda en politisk grupp krävs att minst en fjärdedel av 

medlemsstaterna är representerade samt 25 ledamöter. I kammaren alltså 

plenarsammanträdena delas ledamöternas platser efter grupptillhörighet, vissa ledamöter 

tillhör dock inte någon politisk grupp och kallas då grupplösa. Inför omröstningarna som 

skall äga rum i plenarsammanträdena diskuterar och behandlar de politiska grupperna de 

betänkanden som utskotten arbetat fram. Därefter antar den politiska gruppen en gemensam 

ståndpunkt dock kan alla ledamöter rösta efter eget tycke. Ledamöterna är uppdelade i de 

utskott som ger betänkanden till de politiska grupperna där varje utskott har ett 

specialområde. Parlamentsutskotten speglar sammansättningen i Europaparlamentet och totalt 

finns 20 parlamentsutskott. Utskotten lämnar betänkanden kring initiativbetänkanden, antar 

lagförslag och ändrar lagförslag för att nämna några exempel (Europaparlamentet 2015a). 

Arbetet i de politiska grupperna och i parlamentets utskott slutförs i plenarsammanträdena där 

parlamentsledamöterna fattar beslut i politiska frågor samt debatterar och gör omröstningar. 

Europeiska kommissionen och Europeiska kommissionens råd deltar i plenarsammanträden 

för att underlätta samarbetet mellan institutionerna. Europaparlamentets talman öppnar och 

leder plenarsammanträdena samtidigt som denne har möjlighet att ta upp dagsaktuella 

händelser så att EU kan reagera på dem. Talmannen ger ledamöterna ordet för debatt och 

leder omröstningar i politiska frågor. Det är de politiska grupperna som bestämmer vilka 

politiska frågor som skall tas upp under plenarsammanträdena. Enskild ledamot bestämmer 

dock själv hur denne vill rösta och påverkas således inte av sin politiska grupp 

(Europaparlamentet 2015b).  
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2. Teoretiskt ramverk  

Denna undersökning faller under kategorin valforskning, där den representativa 

valdemokratin grundas i att väljarna ger mandat och utkräver ansvar från politiker som 

representerar medborgarnas politiska preferenser. Vallöftena har därför två funktioner i detta 

sammanhang då de först beskriver ett partis intention och för det andra gör ansvarsutkrävning 

möjlig då vallöftena kan användas som grund till utvärdering (Oscarsson, Naurin & 

Håkansson 2008:115). I relationen mellan väljare och valda berörs båda parter av vallöften. 

För att beskriva medborgarnas perspektiv tillämpas mandat- och sanktionsmodellen. De 

valdas perspektiv framkommer i representation- och frihetsmodellen.  

2.1 Mandat- och ansvarsmodellen 

Mandat- och ansvarsmodellen är en av de mest använda modellerna i politisk representation. 

Medborgarnas uppgift enligt mandat- och ansvarsmodellen är att välja nya representanter och 

att under den gångna mandatperioden utkräva ansvar av sina representanter. Detta görs 

utifrån partiernas utlovade program således de utlovade vallöftena. De sanktioner 

medborgarna ger till de politiker som tidigare erhållit mandat, samt politikernas vilja att bli 

återvalda är tänkt att medföra att politikerna ska vara lyhörda för samtliga medborgares 

preferenser under hela mandatperioden. Därmed finns två nyckelbegrepp; mandat och 

ansvarsutkrävande. Dessa modeller har därför en central del i denna undersökning som ämnar 

att se hur väl politiker håller sina vallöften. Mandatmodellen ser till representanternas avsikt 

med politiken och väljarna som väljer utifrån detta alltså de utlovade vallöftena, och 

ansvarsmodellen ser till hur väl politikerna håller sina löften (Oscarsson 2006:27-28).  

Mandatmodellen 

Mandatmodellen ser till att väljarna skall rösta på det partiet eller den kandidaten som målar 

upp den mest fördelaktiga framtidsvisionen, sedan väljer väljarna vilket alternativ som de 

anser är mest lämpligt. Väljarna utgår ifrån att det är de politiska partierna som styr och att 

medborgarna röstar fram de som skall representera folkviljan (Bengtsson 2007:52). Modellen 

beskriver relationen mellan de politiska partiernas valda och de som väljer. De valda innehar 
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ansvar för att representera och vara mottagliga för väljarnas preferenser (Naurin 2003:54–56). 

Mandatmodellen ställer således krav på de partier som innehar makten eftersom att de 

representerar folkviljan, men ställer även krav på medborgarna då de har till uppgift att rösta 

utifrån sina åsikter. Väljarna måste därmed bilda sig en politisk uppfattning för att inneha 

möjlighet att ”åsiktsrösta” (Naurin 2003:56–61, 64). 

Ansvarsmodellen  

Ansvarsmodellen ser till ledamöternas resultat av förd politik, vilket i denna undersökning är 

uppfyllnad av vallöftena. Väljare röstar ofta utifrån utlovade vallöften och därmed behöver 

dessa uppfyllas för att väljarna skall ha förtroende för politikerna (Oscarsson, Naurin & 

Håkansson 2008). Ansvarsmodellen visar därmed hur politiken förts och hur väl den bidragit 

till att uppfylla de utlovade vallöften som är de avsedda resultaten av politiken. 

Ansvarsutkrävandet sker vid nästkommande val då medborgaren väljer att rösta på samma 

politiker eller parti igen eller inte. Förespråkare till denna modell har mindre tillit till 

väljarnas kunskaper och intresse för politik. Väljarna väntar tills resultaten finns att tillgå och 

röstar sedan utifrån dem. Om väljaren inte är nöjd med de uppnådda resultaten väljer de ett 

annat parti som de anser lyckats bättre i nästa val (Kumlin 2003:31–33). Väljarna antar alltså 

formen som: 

 

“kritiska domare som i efterhand utvärderar vad partier har åstadkommit under mandatperioden och röstar 

utgående ifrån denna bedömning” (Bengtsson 2004:156).      

 

Om väljaren har misstro till sittande politiker eller parti röstar denne annorlunda i nästa val 

och på så vis sker ansvarsutkrävningen av valet. Partiernas hela politiska program betonas 

oftare mer än specifika sakfrågor (Bengtsson 2004:156-157). Partierna inriktar sig därför på 

att ha bra kandidater som de tror att väljarna kommer att utvärdera positivt för att behålla 

eller få mandat i nästa period. På detta sätt röstar väljarna på den kandidat eller det parti som 

speglar deras politiska preferenser eller så skapar de sittande politikerna politik som speglar 

medborgarnas preferenser (Manin, Przeworski & Stokes 1999:29). 
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2.2 Representations- och frihetsmodellen 

Följande modell kommer att tillämpas för att se hur politikerna ställer sig till sina vallöften. 

Således är teorin ett komplement till mandat- och ansvarsmodellen då representations- och 

frihetsmodellen inte beskriver resultat utan lyfter fram politikernas egna ställningstagande till 

vallöften. I relationen mellan valda och väljare finns två parter, vilket gör det nödvändigt att 

lyfta politikernas ställningstagande till vallöften. Representativa förespråkare menar att de 

partier och kandidater som väljarna delegerat mandat till inte skall göra några avvikelser från 

de vallöften de angett:  

 

”The representative, he will say, is ”sent as a servant”, ” not ”chosen with dictatorial powers,” and so the 

purpose which sent him must have been the constituents´ purpose and not his own” (Pitkin 2016:207). 

 

Väljarna röstar utifrån den information som angetts innan val och därmed har inte 

representanterna några befogenheter att fatta politiska beslut som inte är i linje med de 

angivna vallöftena. Medborgarna har tillräckligt med kompetens att besluta hur politiken 

skall formas, därför skall representanten, vars enda uppgift är att representera väljarna, spegla 

väljarnas preferenser (Pitkin 2016:207). 

 

Förespråkare för frihetsmodellen menar istället att representanten kan ta självständiga beslut 

om det inte strider mot den ursprungliga politiska linjen eller de angivna vallöftena. Om så är 

fallet behöver representanten konsultera med väljarna och sedan agera efter deras beslut, eller 

välja att avgå. Representanten skulle också kunna agera efter vad denne tror är väljarnas vilja 

om inga preferenser uttrycks. Om väljarna uttrycker tydliga politiska preferenser måste 

kandidaten eller partiet följa dessa. En lära inom frihetsmodellen utgår ifrån att politikern 

måste vara helt fri att avgöra hur denne skall handla oavsett vilka vallöften som angivits 

(Pitkin 2016:207). 

 

 ”They see the representative as a free agent, a trustee, an expert who is best left alone to do his work. They 

thus tend to see political questions as difficult and complex, beyond the capacities of ordinary men” (Pitkin 

2016:207). 
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2.3 Operationalisering och analysverktyg  

 

Uppsatsen tillämpar modellerna mandat- och ansvarsmodellen för att belysa väljarnas syn på 

politikerna och då väljarnas del i relationen mellan valda och väljare. Representant- och 

frihetsmodellen tillämpas för att belysa de valdas del i relationen mellan valda och väljare. 

Detta för att kunna svara på de två forskningsfrågorna och beröra syftet med det 

demokratiska underskottet. Följer gör en beskrivning av hur följande modeller är tänkt att 

tillämpas i analysen.  

 

Mandat- och ansvarsmodellen ses som en idealbild av att alla löften uppfylls helt vilket i 

detta avseende innebär att samtliga vallöften har omnämnts under plenarsammanträden. Har 

löftet inte omnämnts i plenarsammanträdena antas det därmed inte vara uppfyllt. 

Undersökningen kommer endast att belysa uttalandena i plenarsammanträden och tar inte 

hänsyn till politiska resultat som exempelvis ny lagstiftning. Detta eftersom att en bedömning 

av endast politiska resultat kan vara missvisande för uppsatsen då en politiker kan ha 

argumenterat för sitt vallöfte men samtidigt inte nått politiska resultat. Faktorer såsom antal 

ledamöter och andra partigrupper påverkat resultatet av politiken, även om enskild ledamot 

arbetat för att uppfylla sina vallöften. Uttalanden i plenarsammanträden är dock inte alltid 

ordagrant med vallöftena även om vallöftet till viss del omnämns. En fyragradig skala 

används i analysen för att samtliga uttalanden som berör vallöftena skall kunna tillämpas. 

 

Representations- och frihetsmodellen kommer att tillämpas genom att se hur den valda 

ledamoten ställer sig till löftet. Väljer ledamoten att bedriva politik i samklang med 

valmanifestet kommer denne att speglas av representationsmodellen. Väljer ledamoten att 

istället forma politik utanför vallöftets ramar kommer denne att kännetecknas av 

frihetsmodellen. Dessa båda teorier är väsentliga i sammanhanget och skapar tillsammans ett 

analysverktyg för att belysa den representativa relationen mellan valda och väljare, och 

således kunna besvara forskningsfrågan kring om ledamöter bidrar till det demokratiska 
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underskottet i form av brutna vallöften.    

 

 

I studier kring mandatmodellen som denna uppsats tillämpar läggs stor vikt vid det första 

steget i den representativa processen närmare bestämt på åsiktsöverensstämmelsen mellan 

väljare och valda. Forskaren Søren Winter menar att forskare bör välja ut en specifik del av 

policyprocessen varpå denna undersökning endast studerar det första ledet från utlovat löfte 

tills att det omnämns i plenarsammanträden. Därmed betraktas ett vallöfte som uppfyllt då det 

omnämns i plenarsammanträden. Om ett vallöfte skall studeras utifrån hela policyprocessen 

vilket innefattar processen från utlovat löfte till verkställt beslut med eventuell ny lagstiftning 

undersöks oftast endast enstaka fall, vilket i detta fall blir alltför snävt. Detta eftersom att 

uppsatsens är tänkt att bidra till forskningen kring det eventuella demokratiska underskottet i 

EU utifrån att studera hur väl politiker i partierna Kristdemokraterna och Socialdemokraterna 

håller sina vallöften. För att besvara om politiker håller god representation i förhållande till 

att uppfylla sina vallöften behöver fler en ett vallöfte studeras (Winter 2003:217). 
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3. Tidigare forskning  

Tidigare forskning om politiker uppfyller sina vallöften i relation till det demokratiska 

underskottet på EU nivå är begränsad. I följande avsnitt presenteras forskning kring vallöften 

i andra länder samt på en nationell nivå för att göra en jämförelse av denna uppsats resultat 

möjlig i uppsatsens senare del.  

3.1 Vallöften   

För att förenkla en anknytning av denna uppsats till tidigare forskning definieras ordet 

“Vallöfte” utifrån Elin Naurin och Terry Royed som tidigare forskat om vallöften. Naurins 

och Royeds studier presenteras vidare under kommande avsnitt tidigare forskning. 

   

Vallöften beskriver tydliga ståndpunkter som skall uppfyllas inom nästkommande 

mandatperiod, om partier får mandat av medborgarna i valet (Naurin 2009:51). Ett vallöfte 

kan därför ses som:    

 

“a commitment to carry out some action or produce some outcome, where an objective estimation can be 

made as to whether or not the action was indeed taken or the outcome produced” (Royed 1996:79). 

  

”ett uttalande om att agera på ett visst sätt eller nå ett visst mål som inte formulerats som en s.k. retorisk 

plattform” (Naurin 1999:18). 

 

Vallöftet skall vara testbart och ge en induktion om framtiden. Utifrån Royed ser vallöften till 

partiernas resultat och således till vilka beslut de fattat och hur de har agerat under sittande 

mandatperiod. Att ett vallöfte ska ha ett mål utelämnas i Royeds definition då ett politiskt 

beslut inte innebär att målet uppnåtts. Det skall således vara möjligt att göra en objektiv 

bedömning om vallöftet har uppfyllts eller ej (Naurin 1999:25-26).       

Sammanfattningsvis kommer ett vallöfte i denna uppsats att definieras utifrån följande 

kriterier: 

1. Ett vallöfte beskriver tydligt ett utlovande att utföra en viss handling eller att agera på 

ett specifikt sätt. 
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2. Ett vallöfte beskriver ett utlovande i att uppnå ett visst utfall eller mål. 

3. Ett vallöfte ger en beskrivning av den framtida politiken som skall bedrivas. 

4. Ett vallöfte är framtidsinriktat.  

 

 

För att ett vallöfte kan antas vara uppfyllt behöver ordet uppfyllt definieras. Författaren 

Naurin använder begreppen intention, agerande och att nå mål som indikatorer för att ett 

vallöfte skall förhålla sig till de krav som mandatmodellen och väljare har på politiker och 

deras förhållande till utlovade löften. Intention beskriver partiernas vallöften, alltså vad de 

tänkt och har för intention med sin politik. Begreppet agerande är mest relevant i denna 

undersökning då den beskriver hur politiker agerar och därmed uttalar sig kring sina 

vallöften. Begreppet att nå mål handlar om att politiker skall nå sina mål i form av att 

genomdriva sin politik. Dock belyser denna uppsats endast första delen i policyprocessen från 

utlovat löfte tills det omnämns i plenarsammanträden vilket gör att ett vallöfte som beskriver 

partiets intention betraktas som uppfyllt om politiker agerar och alltså uttalar sig i linje med 

sitt vallöfte. Begreppet att nå mål utelämnas i denna studie då endast den första delen av 

policyprocessen studeras. För att förtydliga betraktas alltså ett vallöfte som uppfyllt när ett 

part agerar och uttalar sig i linje med utlovat löfte (Naurin 2006:170-173).        

3.2 Valforskning 

I tidigare studier kring partiers utlovade valmanifest och politiken som bedrivits under 

tidigare mandatperioder finns två centrala teman. Det första utgår ifrån ”löftesansatsen, den 

andra benämns på engelska ”the saliency approach”. Löftesansatsen utgår ifrån att en 

identifikation sker av specifika vallöften i relation till den politik som sedan beskrivs. 

Modellen har under de senaste 30 åren används i olika demokratiska länder för att se hur väl 

det representativa systemet fungerar. Resultatet av tidigare undersökningar som tillämpat 

löftesansatsen är att 60 till 90 procent av vallöftena har upprätthållits på nationell nivå. 

Länder som deltagit i undersökningen är Nederländerna, Irland, USA, Storbritannien, 

Grekland, Spanien, Frankrike, Sverige, Nya Zeealand, Grekland samt Norge (Kihlström 

2010:8). ”The saliency approach” lägger vikt vid vilka politiska områden som lyfts fram i 
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valmanifesten och jämför sedan hur mycket partierna valt att öka kostnaderna på de 

omnämnda politiska områdena. Jämförelsens tillvägagångssätt utgår ifrån att utgiftsdata utger 

den beroende variabeln i relation till den oberoende variabeln som utger meningarna i 

vallöftet, vilka kategoriseras i olika policykategorier (Budge et al. 2001, Klingeman et al. 

1994).   

    

Studier kring om vallöften uppfylls eller ej baseras ofta på antagandet att vallöften ej 

uppfylls. Detta antagande baseras i sin tur på en allmän uppfattning om att medborgarna tror 

att partier inte uppfyller sina löften de angett i valkampanjer. Det finns dock begränsat med 

tidigare forskning om detta påstående faktiskt överensstämmer med medborgarnas egentliga 

uppfattning. Elin Naurin har gjort en komparativ studie i en ISSP Survey, Role of 

Government IV år 2006. Resultatet av denna studie visar att fler medborgare är skeptiska än 

positivt inställda till att vallöften uppfylls se bilaga 1. Mönstret framgår tydligt av majoriteten 

av länderna som deltog i undersökningen, så argument som att resultatet beror på 

omständigheter eller hur frågorna är ställda menar Naurin inte får lika stor betydelse i 

sammanhanget. Frågorna berörde politikernas intentioner och således utelämnades deras 

handlingar i undersökningen. Det är svårare att utföra goda handlingar än att ha goda 

intentioner. Naurin har även gjort en undersökning i Sverige där hon undersökte samma 

fenomen under tid vid olika tillfällen åren 1956-2002 se bilaga 2. Utformningen av frågorna 

som de deltagande i undersökningen svarade på är ställda på olika sätt, vilket kan påverka 

resultatet. Generellt sätt påvisas dock en tendens till att svenskarna har ett lågt förtroende för 

att politiker håller sina vallöften (Naurin 2009:97-102). 15 procent av de svenska 

medborgarna innehar uppfattningen att politiker håller sina vallöften i en studie gjord av Elin 

Naurin år 2001. Studier om vallöften påvisar dock att politiker håller merparten av de 

angivna löftena (Oscarsson, Naurin & Håkansson 2008:114).      

 

Terry Royed presenterar en jämförande studie av nationerna USA och Storbritannien under 

Reagans och Thatchers tid. I denna studie jämfördes vallöften utifrån mandatmodellen för att 

se i vilken grad de uppfylldes eller ej. Royed kom fram till att vallöftena påverkas av de 

rådande omständigheterna, vilket ger olika resultat beroende på vilka omständigheter som 
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råder även om studien skulle göras igen. Generellt sett är en större förändring mindre 

sannolik att införas. Det råder en viss oklarhet i tillämpningen av mandatmodellen då 

analytiker tenderar att inta två olika skolor kring den. Några menar att partier avger vallöften 

i syfte att uppfylla dem, några menar att vallöften är betydelselösa då löftena inte avser att 

beskriva politisk förändring. Exempelvis är det problematiskt att använda sig av 

mandatmodellen vid en koalitionsregering då ansvarsutkrävandet är svårare. Det är också ofta 

omständigheterna som påverkar vallöftets uppfyllelse eller ej, exempelvis så bröt Reagan 

vallöften då demokratierna röstade emot i kongressen. Miljön har alltså ofta en central roll i 

huruvida det är möjligt att genomföra politiska förändringar (Royed 1996:76-79).   

3.3 Demokratiskt underskott i EU   

Vallöftena har en central del i den representativa demokratin. Således behöver demokrati 

definieras vidare, vilket i denna uppsats definieras som en politisk process, ett politiskt 

instrument eller teknik. Processen utgår ifrån att medborgarna väljer sina representanter, det 

vill säga de partier och således de parlamentariker som anses representera deras vilja bäst. 

Parlamentarikerna kan sedan bli omvalda om medborgarna anser att de fört deras vilja fram 

på rätt sätt (Judge & Earnshaw 2003:66-67).  

 

Det råder delade meningar kring huruvida EU som organisation skall betraktas utifrån 

nationella kriterier kring den demokratiska processen, eller som något annat då 

organisationen verkar på en överstatlig nivå. Det är dock problematiskt att analysera EU och 

dess liberala demokratiska arv utifrån begreppet samtycke vilket ofta förespråkas i analytiska 

sammanhang. Skillnaden måste betonas mellan explicita avtal som fattas i EU:s lagstiftning 

samt legitimiteten i den beslutsfattande myndigheten. Representation tillsammans med ansvar 

och berättigande är mer tillämpningsbara begrepp än begreppet samtycke i sammanhanget. 

Med tanke på denna uppsats syfte är representation det mest väsentliga i sammanhanget 

eftersom att vallöften hör samman med representation. Den demokratiska representationen 

inom EU kännetecknas av en rad svårigheter. Representationen är en svårighet i sig då 

medlemsländerna inom organisationen innehar olika politiska system, vilket gör det svårt att 

anpassa valsystemet i EU till att passa samtliga medlemsländer. I dagsläget kännetecknas 
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valen till parlamentet som “second order” och speglas således av lågt valdeltagande, 

konkurrens av medlemsländernas nationella partier och således hamnar den nationella 

agendan före EU:s organisation i EU-valen (Beetham & Lord 1998:2, 26-27). Det 

demokratiska underskottet i EU går att se utifrån två andra dimensioner. Den första 

dimensionen utgår från att uppbyggnaden och karaktären av styrelseformen av EU. Den 

andra dimensionen utgår ifrån tankarna kring vilken demokratisk regim som är bäst lämpad 

för att passa EU:s styrelseform. Utifrån en demokratisk aspekt är det väsentligt att 

medborgare innehar förtroende för det politiska systemet. Ett utbrett misstroende mot 

styrande politiker kan leda till att det demokratiska systemet förlorar sitt förtroende. Besluten 

behöver därför kännetecknas av transparens för att politiker skall kunna utkrävas på ansvar 

samt att medborgarna skall inneha förståelse för att kunna ta ställning till politiska beslut 

(Berggren 2001:129-131). 

 

Medborgarnas förtroende har varit lågt i förtroendeundersökningar och valdeltagande i EU. 

Problematiken berör främst brister i representation, transparens, legitimitet och 

ansvarsutkrävande. I en demokrati skall medborgarnas preferenser forma den politik som förs 

för att den skall vara legitim (Bellamy & Castiglione 2000:65, Weiler 1999, Eriksen & 

Fossum 2000:5, Bergman & Blomgren 2005:16).  EU som organisation skiljer sig markant 

eftersom att det är nationer som frivilligt delegerar makt till EU:s institutioner för att ingå ett 

samarbete inom specifika områden (Bergman & Blomgren 2005:21). Europaparlamentet är 

ett politiskt forum för debatt och politiska beslut och är den enda direktvalda instansen inom 

EU vilket gör det centralt för den demokratiska utvecklingen (Bergman & Blomgren 

2005:26). Valen till Europaparlamentet är av unik karaktär eftersom att många av 

medlemsländerna tidigare ingick i konflikt med varandra. I dagsläget ingår istället nationerna 

i en gemensam övernationell organisation. Valen till Europaparlamentet kännetecknas därför 

av allt större betydelse i takt med att parlamentets befogenheter. Maktfördelningen i 

Europaparlamentet har direkt påverkan på de politiska besluten som fattas i 

Europaparlamentet (Andersson 2008:5-6). 
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4. Metod och material   

Valet av teori grundar sig i de två olika perspektiven på vallöften där både väljare och valda 

berörs av angivna utlovade löften i den representativa demokratin. Teorin står därför som 

grund till slutsatserna i analysen vilket medför att uppsatsen innehar ett induktivt 

förhållningssätt, där teorin utgår ifrån tidigare forskning på området (Bryman 2008:26, 73-75, 

281).    

4.1 Val av partier och mandatperiod 

Valet av mandatperiod utgår ifrån att mandatperioden år 2009 till år 2014 ligger närmast i 

tiden. För att kunna undersöka vallöftenas uppfyllnad behöver mandatperioden vara avslutad 

så att samtliga uttalanden i plenarsammanträden kan undersökas. Inom statsvetenskapen finns 

en metodik inom studier av förändring att aktörer är relaterade till varandra, men att det 

samtidigt råder en motsättning mellan de olika aktörernas intentioner, vilket är 

utgångspunkten i en metateoretisk analysmodell. Aktörer i detta fall avser partier då det är 

deras valmanifest med vallöften som skall studeras (Bengtsson 2015:19). Partierna 

Socialdemokraterna och Kristdemokraterna valdes således ut då partierna har olika 

ideologiska bakgrunder. Kristdemokraterna har i grunden kristna värderingar som i sin natur 

är värdeobjektivistisk, vilket var grunden till partiets bildande. Kristdemokraterna har efter 

1980-talet gjort en nyorientering och tagit ett tydligt borgerligt ställningstagande. 

Socialdemokraterna har länge dominerat svensk politik och kännetecknas i grunden som ett 

arbetarparti (Bäck & Möller 2003:60-62,73). I en jämförelse av parter är det fördelaktigt att 

klassificera dem i en analytisk modell utifrån typologier. Utifrån idémässiga kriterier kan 

Kristdemokraterna och Socialdemokraterna ses som motpoler i politiken då arbetarpartier 

strider mot borgliga partier (Bäck & Möller 2003:18). Vallöften har en omfattande karaktär 

och för att ge studien mer djup samt för att bibehålla studiens kvalitativa karaktär begränsas 

studien till de nämnda partierna ovan. Min bedömning som uppsatsförfattare är att studien 

skulle bli alltför omfattande om fler partier innefattas i studien vilket hade påverkat 

uppsatsens kvalité.  
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Min tolkning kan prägla resultatet vilket jag har försökt att undvika genom tydliga 

källhänvisningar så att läsaren själv kan läsa uttalandena. För att underlätta för läsaren och 

stärka reliabiliteten finns dessa inlägg under en separat rubrik i källförteckningen, vilka är 

indelade i de teman som används i uppsatsen (Bryman 2008: 73-74, 351-352). Resultaten i 

den tidigare forskningen kommer som tidigare nämnt att jämföras med resultatet i följande 

undersökning vilket gör att validiteten har en central del. Den tidigare forskningen och denna 

uppsats måste därmed inneha god kvalitet vad gäller slutsatser för att göra jämförelsen 

möjlig. Vallöften och plenarsammanträden vilka klassificeras som dokument ger generellt 

sett en högre validitet då de inte är skapade för forskning (Bryman 2008:49–51, 488-489). 

4.2 Datainsamling  

Den kvalitativa textanalysen kommer att tillämpas då den ämnar visa tankestrukturer, vilket 

är svårt med kvantitativ data. De valdas tankestrukturer visas i de uttalandena som skett i 

plenarsammanträden och vallöftena som väljarna röstat utifrån speglar väljarnas 

tankestrukturer (Esaiasson et al 2015:210-214). Utifrån mandatmodellen är vallöftena målet 

med politiken och ansvarsmodellen sanktionerna väljarna ger de sittande politikerna. 

Vallöftena kommer därför att sammanfattas utifrån teman som är en central del i en kvalitativ 

textanalys. Efter att vallöftena sammanfattats i teman, vilka ses i de rubriker som tillämpas i 

uppsatsen kommer samtliga inlägg av ledamöterna under plenarsammanträden under 

mandatperioden från år 2009 till år 2014 att läsas igenom. De inlägg som berör vallöftena 

kommer sedan att lyftas i uppsatsen. Inläggen finns att tillgå på Europaparlamentets hemsida 

där samtliga uttalanden i plenarsammanträden finns att tillgå (Europaparlamentet 2015b). I en 

kvalitativ textanalys läser skribenten uttalandena noggrant i syfte att förstå helheten av 

uttalandet. Således kommer endast informationen rörande vallöftet att belysas, specifika ord i 

uttalandet utanför vallöftets ramar kommer därmed att utelämnas. Vallöftena och de inlägg 

som gjorts i plenarsammanträden kommer sedan att analyseras utifrån vallöftesteorin vilket 

beskrivits mer ingående under rubriken Operationalisering och analysverktyg.  Efter 

insamlingen av data kommer samtliga inlägg i plenarsammanträden som berör vallöftena att 

sammanfattas och skrivas ihop till en text. Därmed kommer inte alla inlägg i 

plenarsammanträden att presenteras i texten, då materialet är för stor i jämförelse med 
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uppsatsens omfång. Således finns fler förslag på vidare läsning i litteraturlistan (Beckman 

2005:42-44, 48-49, Esaiasson et al 2015:212).  

4.3 Definition av vallöfte 

Naurins och Royeds definition av vallöften kommer att tillämpas i uppsatsen som tidigare 

presenterats för att stärka validiteten i undersökningen. Min tanke som skribent är med denna 

definition att förminska min egen prägling på undersökningens resultat och därmed ge 

möjlighet att förenkla en jämförelse med tidigare forskning. Jag anser att samma valdefinition 

underlättar detta ändamål och stärker begreppsvaliditeten (Esaiasson 2015:58-60). 

Innehållsanalysen underlättar även för andra forskare att undersöka samma fenomen som 

behandlas i denna uppsats då observationerna (i detta fall vallöftena) kvantifieras (Beckman 

2005:46). Som skribent kommer jag att inta en så objektiv ställning som möjligt även om 

detta inte kommer att vara genomförbart. Jag som författare har valt metod, forskningsämne, 

metod för insamling av data och utformat de frågeställningar som skall undersökas. Detta gör 

att objektiviteten inte helt kan tillgodoses. Genom att förtydliga data och de komponenter 

som används i undersökningen i form av teorin är förhoppningen att stärka reliabiliteten i 

undersökningen (Bryman 2008:43, 251-353).  

4.4 Material  

Materialet som används i undersökningen är valmanifesten som de svenska partierna 

Kristdemokraterna och Socialdemokraterna har använt till EU-valet år 2009 samt de 

dokumenterade inläggen ledamöterna gjort under plenarsammanträden. Om ledamöter för 

diskussion kring politiska frågor utanför plenarsammanträden kommer således det inte att 

speglas i uppsatsens resultat, vilket är problematiskt. Jag har dock valt detta tillvägagångssätt 

med utgångspunkt i validiteten då jag anser att de dokumenterade inläggen som finns att 

tillgå på Europaparlamentets hemsida är mer trovärdigt än exempelvis inlägg som presenteras 

av privatpersoner i andra hand. En annan anledning är att begränsa uppsatsens omfång till 

första delen av policyprocessen vilket i detta fall är uttalandena i plenarsammanträdena vilket 

presenteras mer utförligt under rubriken 2.3 Operationalisering och analysverktyg. Det kan 

vara problematiskt för reliabiliteten i undersökningen att inte alla väljare läser valmanifesten, 
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men med tanke på att helheten i partiernas politik presenteras i valmanifesten är det ändå 

intressant att undersöka dem eftersom att undersökningen syftar till att studera om partierna 

uppfyller sina löften eller ej. Annat material som används i uppsatsen är tidigare litteratur 

inom områdena demokrati, EU och vallöften, vilket återfinns i litteraturlistan. 
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5. Resultat  

Nedan presenteras en kort sammanställning av Kristdemokraterna och Socialdemokraternas 

vallöften. Efter varje vallöfte följer en sammanställning av ledamöternas inlägg kring löftet i 

plenarsammanträden. Vallöften och plenarsammanträden presenteras utifrån valda teman. I 

texten finns ett urval av referenser, för fler uttalanden kring temat se vidare läsning i 

källförteckning.    

5.1 Vallöften- Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna hade sex mandat i Europaparlamentet under mandatperioden år 2009 till 

år 2014. Mandaten utgjordes av ledamöterna Färm Göran, Hedh Anna, Ludvigsson Olle, 

Ulvskog Marita, Nilsson Jens samt Westlund Åsa (Statistiska centralbyrån 2010:214).   

5.1.1 Miljö 

Vallöften  

Socialdemokraterna vill minska utsläppen av växthusgas i Sverige med 40% samt inom EU 

med 30 % tills år 2020. De vill tillsätta en koldioxidskatt för länder inom EU och stoppa 

utfisket. Socialdemokraterna vill införa en klimatsäker jordbrukspolitik samt stödja 

miljövänliga bostäder, förnybar energi, tågtrafik, transporter av el samt att det odlas 

ekologiskt på 15 % av all jordbruksmark inom EU. Socialdemokraterna vill även införa ett 

nytt klimatdirektiv och motverka att nya olje- och fossilgasledningar uppkommer 

(Socialdemokraterna 2009).     

 

Plenarsammanträden kring miljö 

Klimat och energipolitiken skall fram tills år 2030 präglas av otydlig lagstiftning vilket gör 

att det finns en medvetenhet kring det underläge som finns mot de uppsatta miljömålen 

beskrev partiet i plenarsammanträden (EP S 2013a, EP S 2014a).  

 

De menade därför att EU var tvungna att ta täten och bevisa att organisationen är beredd att 

gå långt för en internationell överenskommelse om växthusgaser (EP S 2013b). 

Socialdemokraterna ställde sig positiva till ramprogrammet för innovation, forskning, 
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energieffektiviseringsprogrammet och förnybar energi. Jordbruk och exportstödet ansåg de 

behöva minska för att gynna forskning och utvecklingsprogram som skapar tillväxt och 

arbetstillfällen (EP S 2013 c, EP S 2013d, EP S 2011a, EP S 2010a). Partiet debatterade för 

gränsöverskridande satsningar på forskning om klimat, energi, gröna jobb och miljö samt för 

bättre klimatuppföljning (EP S 2010b, EP S 2011b). Ledamöterna betonade att införandet av 

ett globalt avtal gällande miljön var av största vikt så att inte jobb flyttas till länder med mer 

klimatpåverkan (EP S 2013e, EP S 2012a, EP S 2013f). Ulvskog menade att  

 

”Vi måste se till att vi har ett heltäckande, globalt avtal som gör att man inte flyttar jobben till länder med lägre 

löner, med dålig arbetsmiljö eller med klimatutsläpp” (EP S 2013e).  

 

Socialdemokraterna ställde sig positiva till införande av utsläppsmål och kontrollbesiktning 

för personbilar och menade att utsläpp från vägtrafik och flygtrafik skulle minska (EP S 

2014b, EP S 2014c). Ledamöterna var positivt inställda till investeringar inom tågtrafiken. 

EU:s roll ansåg dem vara avgörande för en hållbar tillväxt, strategiska investeringar i 

infrastruktur och inom energiområdet (EP S 2014g, EP S 2014e). Socialdemokraterna 

uttryckte gemensamt att  

 

”Vi svenska socialdemokrater är positiva till att investera i tågtrafik för miljöns skull och för att göra det enklare 

och snabbare att åka tåg i Europa. Järnvägsmarknaden i Europa behöver samordnas mer än idag” (EP S 

2014e). 

 

Partiet betonade att jordbrukspolitiken behövde bli mer miljöanpassad till fördel för klimat, 

infrastruktur, forskning och energisatsningar. Socialdemokraternas ambition var att få en 

rättvisare, grönare och mer marknadsorienterad jordbrukspolitik (EP S 2011c, EP S 2013g).     

5.1.2 Brott 

Vallöften  

Socialdemokraterna vill ”inrätta ett nationellt FBI” i Sverige för förenkling av bekämpning av 

brott inom EU samt inrätta en integritetsombudsman. De vill även bekämpa ekonomisk 

brottslighet och skatteparadis samt att skärpa arbetet mot människohandel 
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(Socialdemokraterna 2009). 

 

Plenarsammanträden kring brott 

 

Socialdemokraterna gav stöd till en stark lagstiftning på EU-nivå kring naturvårdsbrott, som 

illegal avverkning, tjuvjakt samt illegal handel med djur. Annan typ av brottslighet och 

krigshandlingar finansieras ofta med denna illegala verksamhet. Partiet ansåg att arbetet mot 

skatteundandragande, skattebedrägerier och skatteplanering behövde förbättras. För att stoppa 

människohandel ansåg de att det behövdes ett helhetsperspektiv i all politik med ett gediget 

samarbete så att samtliga nationer hade samma lagstiftning mot människohandel. Brottet 

måste speglas i tillräckliga sanktioner, så att de som tjänar pengar på människohandel får ta 

rejäla konsekvenser (EP S 2014f, EP S 2012b, EP S 2012c). Hedh menade att 

 

 ”En mycket väsentlig del i direktivet handlar just om att arbeta mot efterfrågan och slå mot själva lönsamheten 

för människohandeln. Enligt artikel 18 är medlemsstaterna inte bara skyldiga att agera mot människohandeln 

utan också att vidta lämpliga åtgärder”. (EP S 2012c) 

 

Partiet var för en transnationell skatt på global nivå då finanssektorn är underbeskattad, och 

ansåg att EU:s medlemsländer skulle ha en gemensam syn på bedrägeri för skydda EU:s 

ekonomiska intressen. Respektive medlemsland skulle dock ha egen straffrätt (EP S 2012d, 

EP S 2013h, EP S 2013i, EP S 2013j). Ludvigsson uttalade  

 

”Det är positivt att insatserna mot skattebedrägerier, skatteundandragande och aggressiv skatteplanering nu 

förstärks i snabbt takt. Detta arbete är helt nödvändigt för att skapa rättvisa spelregler och för att förstärka 

statsfinanserna. Ett kraftigt minskat skattefusk är en avgörande nyckel till att på ett hållbart sätt kunna få igång 

tillväxten och jobbskapandet i den europeiska ekonomin” (EP S 2013h). 

5.1.3 Jobb 

Vallöften 

Socialdemokraterna menar att arbete bidrar till en bättre välfärd och ekonomi, och därför 

skall det prioriteras i Sverige och EU före skattesänkningar. Socialdemokraterna vill halvera 

ungdomsarbetslösheten och vill investera i kunskap, utbildning och ny miljövänlig teknik för 
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att skapa förutsättningar för gröna arbeten. Utbildning, arbete och praktik är väsentligt för att 

möjliggöra jobbtillfällen för unga. Partiet menar att arbete över nationsgränserna är väsentligt 

så att arbetstagarens villkor står i fokus före marknaden (Socialdemokraterna 2009).  

 

Plenarsammanträden kring jobb 

Ekonomin och tillväxtskapande investeringar är väsentliga för Europas ekonomiska framtid 

ansåg socialdemokraterna och menade att den fallande investeringstakten i arbeten medförde 

en djupare finanskris. Ledamöterna ansåg att nya finansiella instrument var väsentliga för att 

skapa jobb, samt att EU:s institutioner behövde ha effektivare administrativa utgifter (EP S 

2012e, EP S 2012f, EP S 2009a). Det måste även bli enklare att arbeta och tillämpa 

yrkeskompetenser i andra länder (EP S 2011d, EP S 2011e, EP S 2011f). Ludvigsson: 

 ”Herr talman! Vi måste göra något åt den bristande matchningen på den europeiska arbetsmarknaden. Sedan 

2010 har vi inte bara skyhög arbetslöshet utan även kraftigt stigande arbetskraftsbrist. Arbetsgivarna får allt 

svårare att hitta den kompetens de söker” (EP S 2012e).  

”Större satsningar på matchning, yrkesutbildning och vidareutbildning skulle vara en mycket lönsam åtgärd med 

tanke på de nuvarande arbetslöshetstalen” (EP S 2011f). 

  

Socialdemokraterna tog tydlig ställning för arbetstagares rättigheter, miljömässiga normer, 

mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Socialdemokraterna röstade för att 

medlemsnationerna ska garantera en minimiinkomst och riktlinjer för sysselsättning. De vill 

även förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatser för kvinnor med barn. Ledamöterna ansåg 

att stöd för omskolning eller vidareutbildning var väsentligt om enskilda löntagare tvingas till 

uppsägning med anledning av globaliseringen (EP S 2011g, EP S 2011h, EP S 2009b, EP S 

2011i). Socialdemokraterna:  

 

”Vi är förespråkare för att mänskliga rättigheter, däribland arbetstagares rättigheter, sociala och miljömässiga 

normer och demokratiska principer respekteras och att detta alltid ska finnas med som villkor i handelsavtal” (EP 

S 2011g).  

5.1.4 Insyn i EU 

Vallöften 
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Socialdemokraterna vill att EU ska vara en kraftfull global aktör och en politisk motvikt till 

det internationella kapitalet. De anser att nationer behöver samarbeta med gemensamma 

problem. Socialdemokraterna anser att EU ska bli öppnare, mer demokratiskt och mer 

jämställt. Onödig byråkrati och ineffektiva arbetsmetoder skall tas bort, samtidigt som partiet 

ställer sig positiva till fler medlemsländer. Internet anser partiet är en viktig demokratisk plats 

för möten och handel (Socialdemokraterna 2009).  

 

Plenarsammanträden kring insyn i EU 

Ledamöterna var positiva till mer öppenhet och insyn inom EU. Resurser inom EU 

debatterade de för att de skulle hanteras korrekt, kostnadseffektivt och transparent. För 

rationalisering och effektivisering av EU och av arbetet i parlamentet gav socialdemokraterna 

ett förslag om att införa en oberoende arbetsgrupp. De ansåg också att parlamentet skulle vara 

centrerat på en plats (EP S 2011j, EP S 2011k, EP S 2011l, EP S 2010c). 

 

Färm uttryckte ”Vi måste hitta en effektiv och transparent stödmodell där vi undviker att skapa instrument 

som överlappar de vi redan har” (EP S 2011k).  

 

”Det handlar om att skapa öppenhet och transparens i budgeten genom att få mer specificerade anslag, framför 

allt när det gäller politiskt viktiga och budgetmässigt tunga uppdrag” (EP S 2010c). 

5.1.5 Internet och konsumenter 

Vallöften 

Socialdemokraterna vill både stärka den personliga integriteten och skydda 

upphovsrättsinnehavare. De vill försvåra illegal fildelning i kommersiell skala och förbättra 

rättigheterna inom EU för konsumenter. Partiet vill även göra livsmedel säkrare genom skärpt 

politik och förbud av farliga tillsatser i mat (Socialdemokraterna 2009).  

 

Plenarsammanträden kring internet och konsumenter 

Socialdemokraterna var för nätneutralitet och betonade vikten av att underlätta för den inre 

digitala marknaden samt e-handeln. Dock behövdes en starkare reglering kring reklam riktat 

till barn ansåg ledamöterna behöva införas där Ulvskog uttryckte:  
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 ”Fru talman! Nätneutralitet kan förenklat beskrivas som en frihetsfråga. Full frihet för marknaden och dess 

aktörer riskerar ofta att bli mindre frihet för användarna och konsumenterna. Av det skälet var nätneutraliteten 

oerhört viktig i förhandlingen om telekompaketet (EP S 2011m). 

 

Partiet tyckte att fritt informationsutbyte och oberoende medier var grundstenar i en 

demokrati, men ansåg inte att en gemensam EU lagstiftning var nödvändigt för pressfrihet 

eller för personuppgiftsskydd då det skulle inkräkta på nationell lagstiftning. Ledamöterna 

menade att konsumenterna skulle ha ett starkt skydd inom EU och möjlighet till information 

om varors ursprung, innehåll och om de har genmodifierats. En fungerande marknad skapas 

genom tydliga regler och gemensamma förutsättningar menade paritet (EP S 2011m, EP S 

2012g, EP S 2014g).  Socialdemokraterna uttryckte  

 

”Det är viktigt att vi gör mer för att underlätta för e-handel och fullborda den digitala inre marknaden. Vi hade 

emellertid gärna sett en ännu starkare skrivning om reklam riktad mot barn än vad som står i punkt 77. Det 

kommersiella trycket på barn ökar ständigt genom nya metoder och kanaler” (EP S 2012g). 

5.1.6 Fiske   

Vallöften 

Socialdemokraterna vill sätta stopp för utfisket som sker i haven och vill verka för att 

Östersjön skall bli renare (Socialdemokraterna 2009).  

 

Plenarsammanträden kring fiske 

Socialdemokraterna ställde sig positiva till att få en mer hållbar politik kring fisk- och ål 

beståndet samt att införa beslut för att motverka skadlig djuphavstrålning. Fiskodling menade 

de skulle skapa jobb men ansåg att en miljöaspekt och ett hållbarhetstänk var att föredra. 

Fritidsfisket ansåg ledamöterna vara betydande för turistnäringen och att EU därför inte ska 

ta över dessa nationella frågor. Socialdemokraterna var emot stöd till fartygsbyggnad då det 

har en negativ inverkan på fiskeriformen samtidigt som att ledamöterna uttryckte att 

fiskeavtal ska ha en miljöinsyn i åtanke. De ville också understryka att fiskeripolitiken inte 

behövde mer resurser (EP S 2013k, EP S 2012h, EP S 2013l, EP S 2012i).  
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Gällande Östersjön uttrycker Ulvskog: ”Man kan vara nöjd när det gäller miljö- och hälsoaspekterna, 

åtminstone när det gäller norra halvan av Europa, eftersom kraven innebär att vi går ett steg på vägen mot att 

behandla våra miljöförstörda hav, våra hav som är utsatta för livsfara och därmed oss människor, på ett bättre 

sätt. Vi ska vara medvetna om att det är hundra gånger så höga krav på utsläpp från trafiken på land som det är 

när det gäller sjötrafik. Så kan vi faktiskt inte ha det” (EP 2012i).   

5.1.7 Jämställdhet 

Vallöften  

Socialdemokraterna vill att EU skall bli mer jämställt och däribland måste 

jämställdhetslagstiftningen bli starkare, samtidigt som att befattningarna mellan män och 

kvinnor skall delas (Socialdemokraterna 2009).   

 

Plenarsammanträden kring jämställdhet  

Socialdemokraterna vill stärka arbetet för ett mer jämställt Europa genom att stärka 

jämställdhetslagstiftning. Ulvskog uttryckte  

 

”Vi kvinnor i Europa måste självfallet ha samma möjligheter som män. Det syns inte alltid i parlamentets 

resolutioner, men det måste synas i verkligheten” (EP S 2011n).  

 

Ledamöterna uttalade sig för rättigheter som mediemångfald, kvinnans säkerhet, 

asylsökandes rättigheter, rättigheter för hbt- personer samt sociala och fackliga rättigheter, för 

att nämna några exempel. Socialdemokraterna ansåg att kvinnor skall ha lika lön som män, 

men de måste även inneha möjlighet till att skaffa sig utbildning, jobb och bra lön (EP S 

2011n, EP S 2010d, EP S 2010e, EP S 2013m, EP S 2012j). Ludvigsson debatterade 

”Fler kvinnor i arbete skulle ge klara samhällsvinster. Incitamentet för barnafödande, familjebildning, skulle bli 

bättre, vilket vore en positiv motkraft mot den åldrande, europeiska befolkningen” (EP S 2010e). 

5.2 Vallöften Kristdemokraterna  

Kristdemokraterna hade ett mandat i Europaparlamentet mandatperioden år 2009 till år 2014 

vilket täcktes av Alf Svensson (Statistiska centralbyrån 2010:214).   
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5.2.1 Mänskliga rättigheter och asylfrågor  

Vallöften 

Kristdemokraterna anser att människohandel är den grövsta kränkningen en människa kan 

utsättas för. Partiets grundpolitik utgår ifrån alla människor lika värde vilket skall speglas i 

migrations- och asylpolitiken inom EU. Därför anser de att gränsöverskridande samarbete 

mellan nationer är nödvändigt samt att ett förbud mot prostitution införs då det är starkt 

kopplat med människohandel. Kristdemokraterna vill skapa vittnesskyddsprogram och höja 

straffen för människohandelsbrott. Partiet vill att arbetskraftsinvandringen skall göras enklare 

och att papperslösa får human och rättssäker behandling. Kristdemokraterna vill att EU 

behöver vara en tydlig aktör i världspolitiken och agera för att stå bakom FN principen 

“skyldighet att skydda” vid uppkomna konflikter. De anser att EU ska arbeta hårt för att 

frihet, fred, rättvisa och trygghet ska finnas i hela världens samt att de grundläggande 

mänskliga rättigheterna upprätthålls (Kristdemokraterna 2009). 

 

Plenarsammanträden kring mänskliga rättigheter och asylfrågor 

Demokratins värde och värderingar är den mest basala utgångspunkten i politiken som 

formas i Europaparlamentet och det viktigaste internationella avtalet som existerar uttryckte 

Kristdemokraterna, då alla oberoende av religion, ras, kön eller annan gruppering har alla 

individer lika värde (EP K 2014b). Svensson: 

 

 ”Herr talman! Det här måste vara EU-parlamentets viktigaste uppgift: att stå upp för respekten för mänskliga fri- 

och rättigheter” (EP K 2014b).  

 

Svensson ansåg att det hade varit tillfredsställande att se att varje nation har en minister som 

representerar mänskliga rättigheter. De länder som ges bistånd måste följa de mänskliga 

rättigheterna och det måste det ställas mer krav menade Svensson. Varje människa som 

mister sitt liv är en oerhörd förlust och EU bör göra mer i de länder som människor tvingas 

fly ifrån. EU:s stadgar kräver att de mänskliga rättigheterna följs men inte alla nationer följer 

dem. Dessa länder borde utsättas för kraftiga påtryckningar så att de mänskliga rättigheterna 

upprätthålls ansåg Kristdemokraterna (EK K 2010a, EP k 2014a, EP k 2014b, EP K 2013a). 
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Svensson: 

”Det handlar inte, som en del kritiker menar, om naming and shaming och inte heller om att vi i Europa tycker om 

att lägga näsan i blöt i andra staters interna angelägenheter. Det handlar helt enkelt om att markera att vi inte kan 

acceptera en regims systematiska kränkningar och förtryck mot sin egen befolkning. Det handlar om att visa att vi 

står på frihetens sida och inte på förtryckets” (EP K 2010a). 

 

Arbetet för demokratisering är enligt EU-fördraget en plikt och ett humanitärt ansvar. Ett 

okränkbart ansvar vilar således på varje enskild individ menade Svensson (EP K 2011a). 

Kristdemokraterna tyckte att medmänsklighet är en grundsten vilket medför att samtliga 

nationer skall föra en asylpolitik som speglar de mänskliga rättigheterna (EP K 2012a, EP K 

2012b). 

5.2.2 Ett friskt Europa 

Vallöften 

Kristdemokraterna anser att folkhälsofrågor berör människor på en global nivå vilket gör att 

samordnade åtgärder behöver göras på EU-nivå. Konsumenter skall ha trygghet kring 

livsmedel och det behöver göras åtgärder för att minska användningen av antibiotika. Partiet 

vill skärpa kraven kring alkohol och stärka arbetet mot drogliberaliseringen 

(Kristdemokraterna 2009).  

 

Plenarsammanträden kring ett friskt Europa 

Kristdemokraterna ansåg att ansvaret för att besluta om hälso- och sjukvårdspolitik ligger hos 

medlemsstaterna. Vad gäller abortfrågan menade de att kvinnan har rätten att besluta kring 

abort under graviditetens första del. Partiet poängterade att vård för papperslösa är av största 

vikt. Sjukvård i utvecklingsländer måste ges riktat bistånd för att sjukvård skall finnas att 

tillgå (EP K 2011b, EP K 2013b, EP k 2013c). Svensson:  

 

”När Europaparlamentet idag röstade om betänkandet om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter valde jag 

att stödja ändringsförslag 2. Detta förslag poängterar att EU ska respektera medlemsstaternas ansvar för att 

besluta om sin hälso- och sjukvårdspolitik” (EP K 2013b). 

  

Svensson debatterade kring att konsumenterna skulle ha ett starkt skydd inom EU och skulle 
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ha information om varors ursprung, innehåll och om den har genmodifierats. En fungerande 

marknad skapas genom tydliga regler och gemensamma förutsättningar ansåg Svensson (EP 

K 2010b, EP K 2010c). Svensson: 

 

”Konsumentskyddet ska vara starkt inom EU. Konsumenten har rätt till korrekt och tydlig information om varors 

innehåll, ursprung och om genmodifiering skett. Tydliga gemensamma regler skapar förutsättningar för en 

fungerande marknad på lika villkor inom EU” (EP K 2010b) 

5.2.3 Ekonomiska krisen 

Vallöften 

Kristdemokraterna anser att budgeten i EU måste satsa mer på klimatåtgärder för specifika 

ändamål i utvecklingsländer. För att stärka en hållbar ekonomisk utveckling med växande 

sysselsättning och företagande anser partiet att det behövs samordning och effektivitet inom 

EU där rörlighet över gränser, öppenhet och frihandel är viktiga element. Partiet vill ha en 

tillsynsfunktion och således inrätta en europeisk finansinspektion till de finansiella 

marknaderna samt en europeisk värdekommission. De vill även införa ett bedrägeriråd och 

förstärka arbetet mot ekonomisk brottslighet och terrorismens finansiering 

(Kristdemokraterna 2009). 

 

Plenarsammanträden kring den ekonomiska krisen 

Kristdemokraterna ville stärka ramverken samt budgetövervakningen för 

medlemsnationernas offentliga finanser för att ta sig ur finanskrisen. Det ansåg att det är 

orimligt att Europaparlamentet skulle drivas från två håll när det var en ekonomisk kris (EP K 

2012d, EP K 2012e, EP K 2012c).  

 

”Vi moderater och kristdemokrater röstade idag för resolutionen till följd av uttalandena av rådet och 

kommissionen efter Europeiska rådets möte den 28-29 juni. I resolutionen påtalas vikten av starka ramverk för 

medlemsstaternas offentliga finanser och att åtgärder bör vidtas för ett fullständigt förverkligande av den inre 

marknaden. Det är de två enskilt viktigaste komponenterna för att Europa ska kunna ta sig ur den nuvarande 

krisen” (EP K 2012d)  

 

Vid en omröstning 8 juni 2011 angående EU:s budget valde Svensson att rösta emot då han 
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anser att det är felaktigt att öka budgeten istället för att omprioritera den som han anser är det 

rätta. Svensson vill inte heller reformera finansieringen till EU med egna medel (EP K 

2011c).   

5.2.4 Konfliktlösande 

Vallöften 

Kristdemokraterna anser att EU skall arbeta för att öka sin kapacitet vad gäller militärt och 

civilt agerande i konflikter samt arbeta för att gynna demokratiutveckling. Frihet, fred, 

rättvisa och trygghet skall råda i hela världen (Kristdemokraterna 2009).  

 

Plenarsammanträden kring konfliktlösande 

Partiet ansåg att samordning kring bistånd var tvunget att fungera korrekt och att det är 

problematiskt att ett land med vetorätt inte för en rättvis utrikespolitik (EP K 2012f, EP k 

2014c). Svensson:  

”Det är ju också en signal till vår union, till det globala samhället att vi ska hjälpas åt, vi ska bry oss om varandra” 

(EP K 2014c). 

 

 Ledamoten debatterade kring att demokratin måste framhävas i länder då stabilitet inte kan 

garanteras om demokrati saknas i ett land. Ofta prioriteras stabilitet och goda 

affärsförbindelser före demokrati vilket vi menar är problematiskt. Kristdemokraterna ansåg 

att gemensamma regler kring vapenexport var nödvändigt, eftersom att några nationer hade 

monopol (EP K 2010d). Svensson  

 

”Jag tror att detta måste vara en lärdom för oss framöver: Att inte hålla stabiliteten så högt så att vi accepterar att 

demokratin trampas ner eller inte lyfts upp tillräckligt starkt och tydligt. För det har vi inte gjort och den 

eftertanken måste nu få utrymme och härska också framöver” (EP K 2011d).  

 

I länder som drabbas av svältkatastrofer ville Kristdemokraterna att EU skulle gå in med 

katastrofhjälp till de behövande (EP K 2011e, EP K 2013d). 

5.2.5 Miljö och energi  

Vallöften 
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Kristdemokraterna vill att koldioxidutsläppen skall minska med 30 procent år 2020 och att 

regler för utsläpp av nya bilar skall skärpas. Partiet anser att EU:s forskningsprogram inger 

möjlighet till att hitta miljöeffektiva uppfinningar för transport och energiområden.  

Jordbrukspolitiken är i behov av reform samtidigt som att de vill att exportstöden skall tas 

bort. Kristdemokraterna anser att energiimport endast skall ske från länder som upprätthåller 

en god demokrati. De vill att oljeutsläpp skall lättare spåras och att böter för utsläpp skall 

höjas. De vill införa ett kvotsystem för att hindra utfiskningen samt att fosfater i disk- och 

tvättmedel skall förbjudas. Partiet vill ha en tydlig etisk värdegrund med social och ekologisk 

helhetssyn samt anser att satsningar på miljö, forskning och fattigdom behöver öka och 

jordbrukssubventionerna minska. De är för att skapa järnvägskorridorer för att skapa hållbara 

transporter som kan konkurrera med långtradare (Kristdemokraterna 2009). 

 

Plenarsammanträden kring miljö och energi  

Partiet menade att EU skulle inta ett politiskt ledarskap i klimatförhandlingar, för att inte 

milleniemålsutvecklingsmålen skulle påverkas. För att minska växthusgasutsläppen ansåg 

Kristdemokraterna att bindande mål var nödvändigt (EP k 2014d). Utsläppen av svavel och 

andra miljöovänliga utsläpp behövde minska. Svensson menade att samtliga länder skulle ha 

samma gränsvärde som de norra nationerna i EU har gällande beslutet om svavelutsläpp i 

Östersjön (EP K 2012g, EP K 2010e).  

”Därför har jag röstat för ett kompromissförslag om två bindande mål: minst 40 % minskade 

växthusgasutsläpp och ett kombinerat mål om förnybar energi och effektivitet som länder själva 

bestämmer fördelningen mellan” (EP k 2014d). 

Angående utfasningen av utlåning av pengar till fossilbränsleprojekt bör världsbanken ha en 

medveten energistrategi och exempelvis ge fördelaktigheter för de som värnar om miljön 

ansåg paritet. EU bör göra satsningar för att hjälpa de människor som bor i 

utvecklingsländerna (EP k 2011f).  

5.2.6 Ett nära Europa  

Vallöften 

Kristdemokraterna vill värna om den svenska synen på kollektivavtal, och anser att EU 
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endast skall fatta beslut i frågor som inte nationer kan hantera enskilt. I ett tryggt Europa 

fattas besluten nära medborgaren som möjligt vilket är en utgångspunkt i den 

kristdemokratiska ideologin. Kristdemokraterna anser att Sverige skall införa euron, men 

först efter en folkomröstning (Kristdemokraterna 2009).  

 

Plenarsammanträden kring ett nära Europa  

Svensson argumenterade för att rättsstatens principer skulle accepteras av samtliga 

medlemsländer och menade att  

”När Europaparlamentet idag röstade om situationen vad gäller grundläggande rättigheter: standarder och 

praxis i Ungern, valde jag att lägga ner min röst. Detta gjorde jag då jag inte anser att Europaparlamentet ska 

se som sin uppgift att anklaga, döma och effektuera. Rättsstatens principer och uppgifter ska självfallet 

respekteras av EU:s alla medlemsstater” (EP K 2013e).  

 

Forskning skapar ett tydligt mervärde på EU-nivå än på nationell nivå då det blir mindre 

kostsamt när medlemsstaterna ingår i samarbete ansåg Kristdemokraterna.  

 

 ”Dyra och resurskrävande projekt som är svåra och kostnadskrävande för enskilda stater att genomföra blir 

billigare för medlemsstaten och genomförbara om man samarbetar på europeisk nivå” (EP K 2012h).  

 

Kristdemokraterna var för insatser som ökar transparens, oberoende övervakningsorgan och 

en mer öppen marknad. (EP K 2011g).  
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6.Analys  

Följande presenteras en analys av vallöftena och de sammanställda aktiviteterna under 

plenarsammanträden. Först analyseras Socialdemokraternas inlägg och vallöften utifrån 

mandat- och ansvarsmodellen följt av representations- och frihetsmodellen vilket sker i 

löpande text. Kristdemokraternas inlägg och vallöften följer sedan och avslutningsvis finns en 

slutsats.   

6.1 Socialdemokraterna 

Miljö 

Socialdemokraterna tar en tydlig ståndpunkt i att verka för en skärpt politik med nya 

ramverk. Dock presenteras inte minskning av växthusgasutsläppen lika tydligt. Det är därför 

tolkningsbart om ett miljömål är uppnått eller ej enligt mandat- och ansvarsmodellen, då en 

skärpt miljöpolitik indirekt bidrar till en mindre procentenhet av växthusutsläpp. Vad som 

tydligt framgår är att Socialdemokraterna arbetar för att upprätthålla EU:s 2020 strategi. I 

EU:s 2020 strategi framgår att koldioxidhalten skall minska med 30% år 2030. Så utifrån 

synvinkeln att Socialdemokraterna verkar för 2020års strategi verkar de för att upprätthålla 

sitt vallöfte angående minskningen av växthusgasutsläppen. Utifrån mandat- och 

ansvarsmodellen kan således vallöftet ses som uppfyllt till viss del och beroende på 

utgångspunkt. Det finns således tendenser till båda en representations och frihetsmodell, 

eftersom att ledamöterna verkar för vallöftet men också på egen hand. Vallöftena kring en 

förbättrad miljö betonas framför vallöftet om att Sverige skall sänka utsläppen av växthusgas 

med 40%. Det kan bero på att Sverige i relation till andra medlemsländer hamnar i 

bakgrunden, då diskussionerna i Europaparlamentet kretsar kring EU som helhet och inte 

kring enskilt medlemsland. Utifrån mandat- och ansvarsmodellen är alltså det vallöftet inte 

uppfyllt och ledamöterna intar en tydlig spegling av frihetsmodellen. Genom att 

Socialdemokraterna sätter ett nationellt mål lyfter de egentligen en nationell sakfråga till EU 

nivå. Partiet fick många mandat i Europaparlamentet och är ett av Sveriges största partier, 

vilket gör det intressant att återkoppla till Hix och Høylands tankar kring att ett 

ställningstagande på nationell nivå ger fördelar även i EU val. Det är problematiskt ur många 
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aspekter och då exempelvis det demokratiska underskottet i EU då politiker istället för att 

verka för den goda representationen präglas av egenintressen och andra agendor.  

 

Socialdemokraterna är tydliga med att jordbrukspolitikens budget behöver minska till fördel 

för andra ändamål som forskning inom miljö, energieffektivisering och infrastruktur. 

Vallöftet upprätthålls således utifrån mandat- och ansvarsmodellen då uttalandena till stor del 

handlar om miljöaspekten kring jordbrukspolitiken. En stark koppling till 

representationsmodellen finns därför i politikernas agerande. Socialdemokraternas vallöfte 

om att 15% av allt jordbruk skall vara ekologiskt och ekologiska bostäder hamnar dock i 

skymundan, vilket gör att löftet inte uppfylls. Röstar väljare utifrån sakfrågan ekologiskt 

jordbruk kommer de att bli besvikna. Partiet framför dock en tydlig ställning kring förnybar 

energi och mer miljövänliga transporter vilket därmed leder till att dessa löften är 

upprätthållna enligt ansvarsmodellen samt att representanterna intar en tydlig 

representationsmodell prägling. Vad gäller löftet som omnämner farliga tillsatser i mat har 

ämnet inte fått stor plats i den politiska debatten. Diskussioner kring ursprungsmärkning av 

mat har förekommit, samt användandet av läkemedel hos kreatur. Detta innefattas dock inte i 

vallöftena även om ämnet har viss sammanlänkning med farliga tillsatser. Därmed är löftet 

inte uppfyllt och ledamöternas agerande speglas av frihetsmodellen då de verkat för sakfrågor 

utanför valmanifestets ramar.  

 

Socialdemokraterna har lyft att införa ett nytt klimatdirektiv, men har inte verkat i 

debattsammanhang för att betona vallöftet kring fossil ledningar och olja likt sitt vallöfte. 

Därmed är det vallöftet inte uppfyllt enligt mandat- och ansvarsmodellen samtidigt som att 

ledamöterna speglas av frihetsmodellen då de inte omnämner vallöftet. De är tydliga med att 

verka för gränsöverskridande satsningar för att förbättra miljö, vilket medför att löftet är 

uppfyllt enligt mandat- och ansvarsmodellen. Politikerna går till och med ännu längre än sitt 

vallöfte och påstår i sina uttalanden att satsningar för miljö och klimat har ett mervärde för 

nationerna. Det är lite tvivelaktigt då nationens intressen är avgörande för om satsningarna 

ger ett mervärde eller ej. De länder som blundar för de ökande problemen kring miljö 

kommer förmodligen inte att se satsningen som ett mervärde. Länder som värnar om miljön 
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har däremot större möjlighet att känna ett mervärde av satsningen. Således har ledamöterna 

prägling av frihetsmodellen då de verkar utanför sitt vallöfte. Att socialdemokraterna verkar 

för infrastrukturen framgår i vallöftena men har inte en sådan central del som exempelvis 

jobb. Av debattinläggen framgår dock ett stort engagemang gällande att resurser behöver 

tillsättas för utveckling av kollektivtrafiken. Utifrån mandat- och ansvarsmodellen är därmed 

vallöftet uppfyllt och det kan tyckas att det behöver betonas mer i vallöftet. Väljarna röstar 

ofta utifrån vallöften vilket tidigare beskrivits i uppsatsen, och med det arbete som 

ledamöterna fört fram gällande kollektivtrafiken skulle vallöftet kunna utlova mer. 

Ledamöternas arbete kännetecknas därför av representationsmodellen. 

 

Brott  

Socialdemokraterna verkar för att förenkla brottsbekämpning mellan stater, vilket blir tydligt 

i frågor kring människohandel. Enligt mandat- och ansvarsmodellen uppfylls därför vallöftet 

kring att införa ett nationellt FBI till viss grad. Ledamöterna uttrycker inte ”nationellt FBI” 

som är myntat i vallöftet, vilket gör att de präglas av frihetsmodellen. För att tillgodose 

uppfyllandet av mandat- och ansvarsmodellen till fullo behöver vallöftet omformuleras så att 

det bättre reflekterar uttalandena. Det är här intressant att studera ordvalet ”nationellt FBI” 

utifrån ordets betydelse, då det kan uppfattas som märkligt. Var tanken att väljarna skulle 

reagera på ordet, eller känna igen sig i det? FBI är en amerikansk federal 

polismyndighet vilken inte är utformad utifrån de svenska institutionerna. Hix och Høyland 

skriver att EU ofta felaktigt jämförs med ”The US Congress” men Socialdemokraterna 

betonar att löftet berör den nationella nivån. Socialdemokraterna verkar dock för att bekämpa 

ekonomisk brottslighet så därmed är löftet uppfyllt enligt mandat- och ansvarsmodellen och 

präglas av representantmodellen. Med denna bakgrund är därför löftena kring brott delvis 

uppfyllda.  

  

Jobb  

Jobb är en av de mest centrala delarna i Socialdemokraternas valmanifest. Uttalandena i 

plenarsammanträden uttrycker att investeringar i arbete till människor är väsentligt för att 

komma över den ekonomiska krisen. Arbetsvillkor och löner står i fokus och enligt mandat- 
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och ansvarsmodellen har ledamöterna därmed verkat för att vallöftena skall uppfyllas. 

Ledamöternas agerande beskrivs således också mest av representationsmodellen. 

Socialdemokraterna är i grunden ett arbetarparti vilket medför att frågor kring jobb betonas, 

även på Europanivå. Ur en demokratisk aspekt med utgångspunkt i relationen mellan valda 

och väljare är därför detta vallöfte en bra indikation på en stark länk mellan väljare och valda, 

då partiet enligt mandat- och ansvarsmodellen arbetar för det som utlovats.  

 

Insyn i EU  

Partiet är tydliga med i sina vallöften att EU skall kännetecknas av öppenhet, insyn och 

demokrati. Enligt mandat- och ansvarsmodellen uppfyller således Socialdemokraterna löftet 

då ledamöterna debatterat för sitt vallöfte. Ledamöterna intar därmed en tydlig karaktär av 

representationsmodellen. Det är dock intressant att diskutera kring hur mycket löftet går att 

implementera i praktiken. EU som organisation är komplex och det finns många olika läror 

kring huruvida EU är demokratiskt eller ej, vilket framgår i uppsatsens problem samt tidigare 

forskning. Öppenhet och insyn är en väsentlig del i demokratin och beroende på vem som 

tillfrågas kommer svaret bli olikt kring demokratin i EU.  

 

Internet och konsumenter 

Socialdemokraterna är vaga vad gäller uppfyllandet av vallöftet att förbättra för 

konsumenterna i EU enligt mandat- och ansvarsmodellen. Ledamöterna är specifika vad 

gäller konsumentskyddsbestämmelser men beskriver emellertid inte dem på djupet eller 

belyser tillvägagångssättet det är tänkt att uppfyllas på. Utifrån mandat- och ansvarsmodellen 

är därför vallöftet endast uppfyllt till viss del då ledamöterna i viss mån uttalar sig i linje med 

vallöftet. Ledamöterna intar därmed främst en prägling av representationsmodellen då de 

uttalar sig i samklang med vallöftet, även om den inte är stark.  

 

Fiske 

Utifrån mandat- och ansvarsmodellen uppfylls löftena kring fiske. Socialdemokraterna tar en 

tydlig ställning till att fiskepolitiken måste bli mer miljövänlig och att utfiske inte får fortlöpa 

likt sitt vallöfte. Socialdemokraterna har generellt sätt fokuserat på fiskepolitiken och 
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Östersjön vilket tyder på ett gediget sakfrågeengagemang och därmed en tydlig ställning av 

representantmodellen. Socialdemokraterna har med denna bakgrund varit blygsamma med att 

utge löfte i relation till den bedrivna politiken.  

 

Jämställdhet 

Socialdemokraterna har utifrån mandat- och ansvarsmodellen uppfyllt båda löftena kring att 

arbeta för mer jämställdhet i EU. Utifrån representationsmodellen följer därför ledamöterna 

vallöftet. Arbetet för ett mer jämställt Europa är också en omdiskuterad fråga där ledamöterna 

tar tydlig ställning till kvinnans roll i samhället (Socialdemokraterna 2009).  
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6.2 Kristdemokraterna  

Kristdemokraterna hade endast har en representant under mandatperioden år 2009 till år 2014 

i jämförelse med socialdemokraterna som har sex ledamöter. Trots denna problematik var 

tanken att jämföra ett arbetarparti med ett borgerligt parti.  

 

Mänskliga rättigheter och asylfrågor 

Kristdemokraterna arbetar för de mänskliga rättigheterna och för att stoppa människohandeln. 

Det går att sträcka sig längre och säga att det genomsyrar all politik som Svensson har 

bedrivit i parlamentet. Partiets kristna bakgrund påverkar detta utfall då människans värde 

och rättigheter ses som grundstenar. Människor skall inte lämnas ut till stater som utsätter 

människor för förfärliga handlingar uttrycker Svensson i plenarsammanträden. Denna 

ståndpunkt beskriver Kristdemokraterna förda politik under mandatperioden år 2009 till år 

2014 väl. För att återgå till mandat- och ansvarsmodellen är därmed vallöftena om 

människohandel och mänskliga rättigheter uppfyllda. Vidare enligt representations- och 

frihetsmodellen präglas Svenssons agerande av ett tydligt representationstänk, då han följer 

vallöftena till punkt och pricka i dessa avseenden. Viss tendens av frihetsmodellen kan dock 

förekomma då mänskliga rättigheter belyses mer än frågor kring prostitution som betonas 

mer i vallöftet. Det finns dock en stark koppling mellan dessa frågor då de berör människans 

frihet. Ledamoten tog en tydlig ställning vad gäller att betona de mänskliga rättigheterna och 

människans värde i asylfrågor. Svensson poängterade att nationerna inom gemenskapen skall 

inta gemensamt ansvar och att flyktingar skall behandlas med medmänsklighet. Således kan 

vallöftet kring asylpolitiken anses vara uppnått med utgångspunkt i mandat- och 

ansvarsmodellen samt att Svenssons handlande speglas av representationsmodellen. 

 

Ett friskt Europa 

Vallöften rörande sjukvård uppfyller partiet enligt mandat- och ansvarsmodellen då vallöftet 

har en relativt generell beskrivning. För att vallöftet skall antas vara uppfyllt behöver 

politiken endast uttrycka någon form av samarbete, vilket exempelvis uttrycks i uttalandet om 

riktat bistånd. Uttalandena i plenarsammanträden kan dock ses vara lite motsägelsefulla då de 

uttrycker att EU skall ha en gemensam politik kring sjukvård, samtidigt som Svensson 
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uttrycker att medlemsstaterna har ansvaret över hälso- och sjukvården. Utifrån mandat- och 

ansvarsmodellen är vallöftet dock uppfyllt utifrån aspekten att Svensson verkar för en 

gemensam sjukvårdspolitik. Ur en annan aspekt är löftet inte uppfyllt enligt mandat- och 

ansvarsmodellen då Svensson uttrycker att ansvaret för sjukvården är på en nationell nivå. 

Sjukvården har inte något centralt fokus vad gäller uttalanden i plenarsammanträden, även 

om Svenssons agerande ändå kännetecknas av representationsmodellen då han uttalade sig i 

linje med vallöftet. Politiken som bedrivits i plenarsammanträden kring konsumenter i EU 

uppfylls utifrån mandat- och ansvarsmodellen då det som angetts i vallöftet har omnämnts av 

Svensson. Vad gäller representations- och frihetsmodellen kännetecknas därmed Svenssons 

handlingar av representationsmodellen.   

 

Ekonomiska krisen 

Kristdemokraterna verkade för att stärka ramverkan och budgetövervakningen vilket 

uttrycktes i vallöftet. Vad gäller frihandel och öppenhet förespråkar Kristdemokraterna 

generellt sätt subsidiaritetsprincipen och att EU inte skall ”lägga näsan i blöt i nationella 

angelägenheter”. Således är vallöftet kring samarbete uppfyllt enligt mandat- och 

ansvarsmodellen. Svensson verkade för samverkan genom ett stärkt ramverk, men var 

samtidigt mån om att de nationella angelägenheterna inte skulle kränkas vilket nämndes i 

vallöftet. Generellt sätt präglades Svenssons uttalanden av en etisk och ekologisk helhetssyn 

då han stod upp för dessa värden i sina uttalanden vilket gör att löftet uppfylldes enligt 

mandat- och ansvarsmodellen. Svenssons agerande utmärktes således av främst 

representationsmodellen. 

  

Konfliktlösande 

Svensson intog en tydlig ställning vad gäller att EU skall vara en tydlig aktör i 

världspolitiken. Som nämnt i resultatet tar Kristdemokraterna ställning i specifika sakfrågor 

vad gäller olika nationer och dess handlande. Det finns ett tydligt ställningstagande vad gäller 

att frihet, fred, rättvisa och att trygghet skall finnas hos människor, vilket gör att detta vallöfte 

är uppfyllt enligt mandat- och ansvarsmodellen. Svenssons handlande präglas därmed av 

representationsmodellen. Dock omnämns inga specifika sakfrågor i vallöftet så Svensson 
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uppfyller vallöftet, men visar ändå en självständig politisk profil vilket gör att 

frihetsmodellen även finns representerad.  

 

Miljö och energifrågor 

Kristdemokraterna har verkat på vissa punkter för en politik som är mer skarp än vad 

vallöftet anger kring miljö och energifrågor. I vallöftet står det att koldioxidutsläppen skall 

minska med 30%, samtidigt som att Svensson argumenterade för att de ska minska med minst 

40%. Ledamoten gjorde en tydlig argumentation kring att fler satsningar genom 

omfördelning av budgeten var tvunget att ske för att klimatpåverkan skulle minska. Löftena 

kan därför ses som uppfyllda enligt mandat- och ansvarsmodellen samtidigt som Svenssons 

agerande präglas av frihetsmodellen då han för politik utanför ramarna av vallöftet. Gällande 

Östersjön fanns ingen tydlig argumentation kring fosfor eller kvotsystem i 

plenarsammanträden vilket vallöftet angav. Således är vallöftet inte uppfyllt av mandat- och 

representationsmodellen. Svenssons arbete kännetecknas av frihetsmodellen då denna 

sakfråga har bortprioriterats.  

 

Vallöftet som betonar infrastruktur och järnvägskorridorer har hamnat i skymundan vilket gör 

att löftet inte kan antas vara uppfyllt enligt mandat- och ansvarsmodellen. Kristdemokraterna 

verkade dock för minskad miljöpåverkan, och arbetade således indirekt för mer miljövänliga 

fordon så på så vis finns en tendens till uppfyllnad av vallöftet enligt mandat- och 

ansvarsmodellen. Ledamotens handlingar speglas således av frihetsmodellen då vallöftet till 

viss del bortprioriterats och andra sakfrågor betonats.  

 

Ett nära Europa  

Kristdemokraterna var måna om att framtona subsidiaritetsprincipen och således att en 

nations egna angelägenheter inte skulle bedrivas på en EU- nivå då beslutsfattandet skulle ske 

så nära medborgaren som möjligt. Detta framgår även tydligt i vallöftet som en av 

utgångspunkterna i den kristdemokratiska ideologin. Enligt mandat- och ansvarsmodellen kan 

därför vallöftet antas vara uppfyllt då Svensson uttryckt sig likt sitt vallöfte. Svensson 

agerande speglas därför av representationsmodellen eftersom att han verkade med 
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utgångspunkt i det angivna vallöftet.  
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8.Slutsats  

Utifrån ovanstående analys kan Kristdemokraterna på ett generellt plan anses uppfylla sina 

vallöften. Dock finns specifika sakfrågor som inte upprätthålls vilket kan orsakas av att 

partiet endast har en ledamot som skall täcka samtliga vallöften. Politiken genomsyras dock 

tydligt av vallöftena så utifrån mandat- och ansvarsmodellen är helheten av vallöftena 

uppfyllda. Socialdemokraterna uppfyller också nästan samtliga vallöften utifrån mandat- och 

ansvarsmodellen. För att besvara den första frågan uppfyller alltså Kristdemokraterna och 

Socialdemokraterna merparten av sina vallöften till Europaparlamentsvalet år 2009, vilket i 

jämförelse med nationella val är likartat. Utifrån de resultat som presenterats i 

undersökningens avsnitt kring tidigare forskningen är resultatet i denna undersökning 

liknande. Kihlström som presenterats tidigare i uppsatsens avsnitt kring tidigare forskning 

presenterade att 60- 90% av alla vallöften hålls, vilket kan översättas till att merparten av alla 

vallöften upprätthålls för att göra en jämförelse möjlig till resultatet i denna undersökning. 

Naurin, Oscarsson samt Håkansson bevittnar även att studier på nationell nivå visar att 

merparten av alla vallöften hålls. Likväl upprätthöll Kristdemokraterna och 

Socialdemokraterna merparten av sina vallöften till Europaparlamentsvalet år 2009.  Kring 

den andra frågeställningen kännetecknas båda partierna Kristdemokraterna och 

Socialdemokraterna ledamöter främst av representationsmodellen eftersom att de flesta 

vallöftena genomsyrar den politik som bedrivs. I vissa sakfrågor som exempelvis 

fiskepolitiken driver ledamöterna för Socialdemokraterna frågan hårdare än vad vallöftet 

avger, Kristdemokraterna har även liknande resultat. Således finns även tendens av 

frihetsmodellen, då politiken är utanför ramarna av vallöftet. Vidare forskning inom området 

skulle kunna undersöka fler partiers vallöften för att se om resultatet skiljer sig åt samt att 

undersöka partiernas vallöften i kommande EU-val. En jämförelse av partiers vallöften och 

genomförda politik på nationell och subnationell nivå hade också varit möjlig. Även en 

undersökning kring hur politik som formas utanför vallöftet påverkar demokratin hade varit 

möjlig.  
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utvecklingsländer inom ramen för FN-mötet om klimatförändringarna i Köpenhamn (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20091020+ITEM-

005+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-030 (Hämtad 2017-04-

23). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2010 35/3 2010 3. ECB:s årsrapport för 2008 - 
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Betänkande om den årliga bedömningen av euroområdet 2009 och de offentliga finanserna 

(debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20100325+ITEM-

003+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-053 (Hämtad 2017-04-

22). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2010 11/3 2010 2. Investera i teknik med låga 

koldioxidutsläpp (debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20100311+ITEM-

002+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-017 (Hämtad 2017-04-

17).   

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2014 15/4 2014 21. Minskning av användningen av 

tunna plastbärkassar (debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20140415+ITEM-

021+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-872-000 (Hämtad 

2017-04-17).   

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2014 5/7 2014 8. Resultat av Rio+20-toppmötet (20-

22 juni 2012) (debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20120705+ITEM-

008+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-049-000 (Hämtad 

2017-04-17).   

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2009 24/11 2009 3. Förberedelser inför toppmötet i 

Köpenhamn om klimatförändringarna (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20091124+ITEM-

003+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-065 (Hämtad 2017-04-

21). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2013 14/1 2013 22. Förnyelse av stadsbebyggelse 

som bidrag till ekonomisk tillväxt - Den territoriella utvecklingens roll i 

sammanhållningspolitiken - Europeiska unionens solidaritetsfond, genomförande och 

tillämpning - Rollen för EU:s sammanhållningspolitik i genomförandet av den nya 

europeiska energipolitiken (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20130114+ITEM-

022+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=1-159-000  (Hämtad 



56 
 

2017-04-21). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2013 2/7 2013 11.11. Periodisk 

trafiksäkerhetsprövning av  

motorfordon och släpvagnar (A7-0210/2013 - Werner Kuhn) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20130702+ITEM-011-

11+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-331-750 (Hämtad 2017-

04-20). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2014 3/4 2014 9.22. Handel med utsläppsrätter för 

växthusgaser (utsläpp från internationell luftfart) (A7-0079/2014 - Peter Liese) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+CRE+20140403+ITE

M-009-22+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-228-006 

(Hämtad 2014-04-21). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2014 26/2 2014 10.20. Driftskompatibiliteten hos 

järnvägssystemet (A7-0033/2014 - Izaskun Bilbao Barandica) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20140226+ITEM-010-

20+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-480-953 (Hämtad 2017-

04-19). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2014 26/2 2014 10.21. Järnvägssäkerhet (A7-

0015/2014 - Michael Cramer) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20140226+ITEM-010-

21+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-495-968 (Hämtad 2017-

04-19). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2014 26/ 2 10.22. Europeiska unionens järnvägsbyrå 

(A7-0016/2014 - Roberts Zīle) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20140226+ITEM-010-

22+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-510-933 (Hämtad 2017-

04-19). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2012 3/7 2012 7. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20120703+ITEM-

007+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-278-937 (Hämtad 
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2017-04-19). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2012 4/7 2012 11. Finansiellt stöd till 

transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20120704+ITEM-

011+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-438-000 (Hämtad 

2017-04-19).   

  

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2012 4/7 2012 11. Finansiellt stöd till 

transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20120704+ITEM-

011+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-476-000 (Hämtad 

2017-04-19). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2013 18/11 2013 17. Fonden för ett sammanlänkat 

Europa - Transeuropeiska transportnätet (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20131118+ITEM-

017+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=1-143-000 (Hämtad 

2017-04-21). 

 

Brott  

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2014f 26/2 2014 6. De grundläggande rättigheterna i 

Europeiska unionen (2012) (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20140226+ITEM-

016+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-887-000 (Hämtad 

2017-04-21). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2012b 11/12 2012 17. De grundläggande 

rättigheterna i Europeiska unionen (2010–2011) (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20121211+ITEM-

017+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-665-000 (Hämtad 

2017-04-21). 
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Europaparlamentet Socialdemokraterna 2012c 19/3 2012 5. Människohandel (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20120419+ITEM-

005+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-108-000 (Hämtad 

2017-04-21). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2012d 23/5 2012 9. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20120523+ITEM-

009+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-278-250 (Hämtad 

2017-04-19). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2013i 10/12 2013 22. Obligatoriskt automatiskt 

utbyte av upplysningar på skatteområdet (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20131210+ITEM-

022+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-948-000 

(Hämtad 2017-04-19).  

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2013j 11/6 2013 18. Årsbokslut, sammanställda 

redovisningar och rapporter i vissa typer av företag - Insynskrav angående upplysningar om 

emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20130611+ITEM-

018+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-621-000 (Hämtad-

2017-04-19).   

 

 

Vidare läsning kring uttalande angående brott i plenarsammanträden  

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2010 14/12 2010 7. Människohandel (debatt)  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20101214+ITEM-

007+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-075 (Hämtad 2017-04-

21). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2010 14/12 2010 7. Människohandel (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20101214+ITEM-
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007+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-103 (Hämtad 2017-04-

21). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2013 021/5 2013 5. Förberedelse av Europeiska 

rådets möte (22 maj 2013) - Kampen mot skattebedrägeri, skatteundandragande och 

skatteparadis - Det årliga skattebetänkandet: hur EU:s potential för ekonomisk tillväxt kan 

frigöras (debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20130521+ITEM-

005+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-040-000 (Hämtad 

2017-04-19). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2010 19/1 2010 10. Människohandel (debatt)  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20100119+ITEM-

010+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-210 (Hämtad 2017-04-

21). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2010 20/10 2010 7.Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20101020+ITEM-

007+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-332 (Hämtad 2017-04-

23). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2010 8/2 2010 14. Administrativt samarbete i fråga 

om beskattning - Ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, tullar 

och andra åtgärder - Frivillig och tillfällig tillämpning av förfarandet för omvänd 

betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägeri 

(ändring av direktiv 2006/112/EG) - God förvaltning i skattefrågor (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20100208+ITEM-

014+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=1-097 (Hämtat 2017-04-

19). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2013 3 /7 2013 9.16. Skydd av EU:s ekonomiska 

intressen – kampen mot bedrägerier (A7-0197/2013 - Derek Vaughan) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20130703+ITEM-009-

16+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-475-500 (Hämtat 2017-

04-19). 
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Europaparlamentet Socialdemokraterna 2013 7/2 2013 3. Gemensamt system för 

mervärdesskatt och en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20130207+ITEM-

003+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-011-000 (Hämtad 

2017-04-17).  

 

 

Jobb  

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2012e 25/ 10 2012 21. Innovativa finansiella 

instrument inom ramen för nästa fleråriga budgetram (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20121025+ITEM-

021+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-450-000 (Hämtad 

2017-04-22). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2012f 22/10 2012 19. Europeiska unionens allmänna 

budget för budgetåret 2013 (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20121022+ITEM-

019+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=1-049-000 (Hämtat 2017-

04-22). 

  

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2009a 20/10 2009 12. Förslag till EU:s allmänna 

budget 2010 (avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) - Förslag till EU:s allmänna budget 2010 

(avsnitt III, kommissionen) (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20091020+ITEM-

012+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-338 (Hämtat 2017-04-

22). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2011d 15/2 2011 5. Sysselsättning och sociala 

aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2012 - Bidrag till den årliga tillväxtöversikten 2012 - 

Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20120215+ITEM-

005+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-099-000 (Hämtad 
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2017-04-18) 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2011e 25/10 2011  5. Europeiska planeringsterminen 

2011 - första lärdomarna (debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20111025+ITEM-

005+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-032-000 (Hämtad 

2017-04-18) 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2011f 30/11 2011 16. Den europeiska 

planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20111130+ITEM-

016+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-138-000 (Hämtad 

2017-04-18). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2011g 10/5 2011 12. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20110510+ITEM-

012+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-437-875 (Hämtad 

2017-04-22). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2011h 14/2 2011 13. Genomförandet av 

tjänstedirektivet (debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20110214+ITEM-

013+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=1-049-000 (Hämtad 

2017-04-22). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2009b 11/ 11 2009  17. Tjänstedirektivets tillämpning 

(debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20091111+ITEM-

017+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-165 (Hämtad 2017-04-

22). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2011i 10/3 2011 3. Respekt för nationella löne- och 

pensionsmekanismer (debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20110310+ITEM-

003+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-021-000 (Hämtad 

2017-04-21). 

 



62 
 

Vidare läsning kring uttalande angående jobb i plenarsammanträden  

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2012 p12/12 2012 Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20121212+ITEM-

008+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-195-281 (Hämtad 

2017-04-22).   

  

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2010 14/6 2010 18. Mandatet för trepartsmötet om 

förslaget till budget för 2011 (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20100614+ITEM-

018+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=1-038 (Hämtad 2017-04-

23). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2010 25/4 11. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20100325+ITEM-

011+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-989 (Hämtad 2017-04-

22). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2013 14/4 2013 9.19. Integrationen av invandrare, 

effekterna för arbetsmarknaden och den externa dimensionen av samordningen av social 

trygghet (A7-0040/2013 - Nadja Hirsch) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20130314+ITEM-009-

19+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-347-312 (Hämtad 2017-

04-21). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2011 29/9 2011 4. Riktlinjer för statligt stöd till 

energiintensiva industrier (debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20110929+ITEM-

004+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-067-000 (Hämtad 

2017-04-24).   

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2013 9/10 2013 . Erkännande av yrkeskvalifikationer 

och administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20131009+ITEM-
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005+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-073-000  (Hämtad 

2017-04-18). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2012 13/2 2012  19. Omläggning av strukturfonderna 

för att stärka kampen mot ungdomsarbetslösheten och hjälpa små och medelstora företag 

(debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20120213+ITEM-

019+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=1-164-000 (Hämtad 

2017-04-18). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2013 9/10 2013  9.6. Erkännande av 

yrkeskvalifikationer och administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre 

marknaden (A7-0038/2013 - Bernadette Vergnaud) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20131009+ITEM-009-

06+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-256-875 (Hämtad 2017-

04-18).   

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2010 8/9 2010 7. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20100908+ITEM-

007+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-982 (Hämtad 2017-04-

22). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2010 24/ 2 2010 23. Beräkningen av inkomster och 

utgifter för ändringsbudget 1/2010 (avsnitt I, Europaparlamentet) (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20100224+ITEM-

023+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-338 (Hämtad 2017-04-

22). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2014 12/2014 Ludvigsson 12. Trojkans roll och 

verksamhet med avseende på programländer i euroområdet - Sysselsättningsaspekter och 

sociala aspekter av trojkans roll och verksamhet (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20140312+ITEM-

012+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-773-000 (Hämtad 

2017-04-21). 
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Europaparlamentet Socialdemokraterna 2014 14/1 2014 9. Tilldelning av koncessionsavtal - 

Offentlig upphandling - Upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, 

energi, transporter och posttjänster (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20140114+ITEM-

009+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-548-000 (Hämtad 

2017-04-21). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2014 3/2 2014 14. Tjugonionde årsrapporten om 

kontrollen av EU-rättens tillämpning (2011) - EU-lagstiftningens ändamålsenlighet, 

subsidiaritet och proportionalitet – bättre lagstiftning (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20140203+ITEM-

014+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=1-071-000 (Hämtad 

2017-04-22). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2013 22/10 2013 9.10. En ny syn på utbildning (A7-

0314/2013 - Katarína Neveďalová) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20131022+ITEM-009-

10+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-348-906 (Hämtad 2017-

04-19). 

 

Insyn i EU  

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2011j 15/12 2011 10. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20111215+ITEM-

010+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-235-546 (Hämtad 

2017-04-22). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2011k 13/12 2011 14. Europeiska 

grannskapspolitiken (debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20111213+ITEM-

014+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-510-000 (Hämtad 

2017-04-22). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2011l 23/6 2011 14. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20110623+ITEM-
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014+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-434-000 (Hämtad 

2017-04-22). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2010c 19/ 10 2010 5. Budgetförordning för 

Europeiska gemenskapernas allmänna budget med avseende på den europeiska avdelningen 

för yttre åtgärder - Förslag till ändringsbudget nr 6/2010: Avsnitt II – Europeiska rådet och 

rådet, Avsnitt III - Kommissionen, Avsnitt X - Europeiska avdelningen för yttre åtgärder - 

Ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och 

anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20101019+ITEM-

005+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-029 (Hämtad 2017-04-

22). 

 

Vidare läsning kring uttalande angående insyn i EU i plenarsammanträden  

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2011 10/5 2011 12. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20110510+ITEM-

012+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-387-250 (Hämtad 

2017-04-22). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2014 16/4 2014 8.49. Ansvarsfrihet för 2012: 

Europaparlamentet (A7-0246/2014 - Cătălin Sorin Ivan) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20140416+ITEM-008-

49+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-826-000 (Hämtad 2017-

04-22). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2011 14/ 12 2011 14. Allmänhetens tillgång till 

Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20111214+ITEM-

014+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-359-000 (Hämtad 

2017-04-22). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2011 10/5 2011 16. Interinstitutionellt avtal om ett 

gemensamt öppenhetsregister – Ändring av arbetsordningen efter upprättandet av ett 

gemensamt öppenhetsregister http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
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//EP//TEXT+CRE+20110510+ITEM-

016+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-573-000  (Hämtad 

2017-04-23). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2012 23/5 2012 15. Ett resurseffektivt Europa 

(debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20120523+ITEM-

015+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-448-000 (Hämtad 

2017-04-23). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2013 21/5 2013 10. Europeiska centralbankens 

särskilda uppgifter i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut - Europeiska 

bankmyndigheten och tillsynen över kreditinstitut (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20130521+ITEM-

010+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-549-000 (Hämtad 

2017-04-23). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2012 28/4 2012 22. Beräkning av inkomster och 

utgifter för 2013 - Avsnitt I - Parlamentet (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20120328+ITEM-

022+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-232-000 (Hämtad 

2017-04-23). 

 

Internet och konsumenter  

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2011m 16/ 11 12. Ett öppet internet och 

nätneutralitet i Europa (debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20111116+ITEM-

012+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-423-000 (Hämtad 

2017-04-21). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2012g 11/12 2012 9. Röstförklaringar  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20121211+ITEM-

009+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-215-250 (Hämtad 

2017-04-21). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2014g 2/4 2014 16. Den europeiska inre marknaden 
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för elektronisk kommunikation - Kostnadsbesparingsåtgärder för utbyggnaden av 

höghastighetsnätverk för elektronisk kommunikation - Elektronisk identifiering och betrodda 

tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20140402+ITEM-

016+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-055-000 (Hämtad 

2017-04-21). 

 

Vidare läsning kring uttalande angående internet och konsumenter i 

plenarsammanträden 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2013 21/5 2013  7.13. EU-stadgan: Standarder för 

mediefrihet i EU (A7-0117/2013 - Renate Weber) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20130521+ITEM-007-

13+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-404-500 (Hämtad 2017-

04-17). 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2012 11/12 2012 17. Fundamental rights in the 

European Union (2010 - 2011) (debate) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20121212+ITEM-

e008+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-357-125 (Hämtad 

2017-04-18). 

 

Fiske  

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2013k 5/2 2013 3. Den gemensamma fiskeripolitiken 

(debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20130205+ITEM-

003+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-046-000 (Hämtad 

2017-04-17). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2012h 21/ 11 2012 17. Laxbeståndet i Östersjön och 

det fiske som utnyttjar det beståndet - Bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder 

för skydd av unga exemplar av marina organismer - Avlägsnande av hajfenor ombord på 

fartyg - Småskaligt och icke-industriellt fiske samt reformen av den gemensamma 

fiskeripolitiken - Den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20121121+ITEM-

017+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-558-000 (Hämtad 
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2017-04-17). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2013l 10/9 2013 23. Åtgärder för återhämtning av 

beståndet av europeisk ål (debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20130910+ITEM-

023+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-534-000 (Hämtad 

2017-04-17). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2012i 11/11 2012 . Svavelhalten i marina bränslen 

(debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20120911+ITEM-

004+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-013-000 (Hämtad 

2017-04-20). 

 

Vidare läsning kring uttalande angående fiske i plenarsammanträden  

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2013 9/12 2013 18. Den gemensamma 

fiskeripolitiken - Den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter 

(debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20131209+ITEM-

018+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=1-041-000 (Hämtad 

2017-04-20). 

  

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2013 22/ 10 2013 Europeiska havs- och fiskerifonden 

(debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20131022+ITEM-

018+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-670-000    

(Hämtad 2017-04-20). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2010 23/11 2010 9.Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20101123+ITEM-

009+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-909 (Hämtad 2017-04-

20). 

 

 Europaparlamentet Socialdemokraterna 2010 25/2 2010 9.Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20100225+ITEM-

009+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-263 (Hämtad 2017-04-
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20). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2009 15/ 12 2009  7. Förslag till Europeiska 

unionens allmänna budget för budgetåret 2010 såsom ändrat av rådet (alla avsnitt) - Förslag 

till Europeiska unionens ändringsbudget nr 10/2009 för budgetåret 2009, avsnitt III – 

kommissionen – Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen: projekt på energiområdet – 

Budgetramen 2007–2013: Den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa, andra 

översynen (ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin 

och sund ekonomisk förvaltning) (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20091215+ITEM-

007+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-020 (Hämtad 2017-04-

20). 

 

Jämställdhet  

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2011n 16/2 2011 5. Riktlinjer för medlemsstaternas 

sysselsättningspolitik – Europa 2020 – Genomförande av riktlinjerna för medlemsstaternas 

sysselsättningspolitik (debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20110216+ITEM-

005+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-067-000 (Hämtad 

2017-04-21). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2010d 18/10 2010 13. Åtgärder för att förbättra 

säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn 

eller ammar – Kvinnor med otrygga anställningsförhållanden (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20101018+ITEM-

013+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=1-089 (Hämtad 2017-04-

21). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2010e 18/10 2010 13. Åtgärder för att förbättra 

säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn 

eller ammar – Kvinnor med otrygga anställningsförhållanden (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20101018+ITEM-

013+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=1-063 (Hämtad 2017-04-

21). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2013m 9/9 2013 24. Lika lön för män och kvinnor 
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(debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20130909+ITEM-

024+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=1-217-000 (Hämtad 

2017-04-21). 

 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2012j 24/5 2012 5. Tillämpning av principen om lika 

lön för manliga och kvinnliga arbetstagare för samma eller likvärdigt arbete (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20120524+ITEM-

005+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-051-000 (Hämtad 

2017-04-21). 

 

 

 

Vidare läsning kring uttalande angående jämställdhet i plenarsammanträden  

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2010 18/10 2010 13. Åtgärder för att förbättra 

säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn 

eller ammar – Kvinnor med otrygga anställningsförhållanden (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20101018+ITEM-

013+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=1-069 (Hämtad 2017-04-

21). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2013 19/11 2013 14. Jämn könsfördelning bland icke 

verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20131119+ITEM-

014+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-707-000 (Hämtad 

2017-04-21). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2011 5/4 2011 5. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20110405+ITEM-

005+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-205-000 (Hämtad 

2017-04-21). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2014 10/4 2014 12. Jämställdheten mellan kvinnor 



71 
 

och män 2012 (debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20140310+ITEM-

012+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=1-078-000 (Hämtad 

2017-04-21). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2012 24/5 2012 5.Tillämpning av principen om lika 

lön för manliga och kvinnliga arbetstagare för samma eller likvärdigt arbete (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20120524+ITEM-

005+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-043-000 (Hämtad 

2017-04-21). 

 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2013 4/2 2013 17. Avskaffandet och förebyggandet 

av alla former av våld mot kvinnor och flickor (debatt). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20130204+ITEM-

017+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=1-102-000 (Hämtad 

2017-04-21). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2009 24/ 10 2009 9. Flerårigt program 2010-2014 

om ett område med frihet, säkerhet och rättvisa (Stockholmsprogrammet) (debatt)  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20091124+ITEM-

009+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-323 (Hämtad 2017-04-

21). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2014 16/4-2014 8.5. Konsumentprodukters säkerhet 

(A7-0355/2013 - Christel Schaldemose) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20140416+ITEM-008-

05+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-273-000 (Hämtad 2017-

04-22). 

 

Europaparlamentet Socialdemokraterna 2012 3/7 2012 3. Tillgång till grundläggande 

banktjänster (debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20120703+ITEM-

013+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-619-000  (Hämtad 

2017-04-22). 
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Europaparlamentet Socialdemokraterna 2014 27/2 2014 13.19. Avgifter för privatkopiering 

(A7-0114/2014 - Françoise Castex) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20140227+ITEM-013-

19+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-430-875(Hämtad 2017-

04-22). 

 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna  

 

Mänskliga rättigheter och asylfrågor  

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2010a 24/ 2 2010 16. Parlamentets prioriteringar för 

FN:s råd för mänskliga rättigheter (Genève den 1-26 mars 2010) (fortsättning på debatten) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20100224+ITEM-

016+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-126 (Hämtad 2017-04-

30). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2014a 16/4 2014 18. Religionsfrihet och kulturell 

mångfald (debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20140416+ITEM-

018+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-110-981 (Hämtad 

2017-04-22). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2014b 12/3 2014 13. EU:s prioriteringar inför det 

25:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20140312+ITEM-

013+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-826-000 (Hämtad 

2017-04-22). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2013a 10/ 12 2013 19. Mänskliga rättigheter i världen 

2012 och EU:s politik på området (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20131210+ITEM-

019+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-879-000  (Hämtad 

2017-04-22). 
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Europaparlamentet Kristdemokraterna 2011a 6/7 2011 13. EU:s utrikespolitik till stöd för 

demokratisering (debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20110706+ITEM-

013+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-482-000  (Hämtad 

2017-04-29). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2012a 11/ 9 2012 11. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20120911+ITEM-

011+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-342-500  (Hämtad 

2017-04-24). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2012b5/7 2012 14. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20120705+ITEM-

014+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-187-500  (Hämtad 

2017-04-24). 

 

 

Vidare läsning kring uttalande angående mänskliga rättigheter och asyl i 

plenarsammanträden  

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2013 10/10 2013 2. Diskriminering baserad på 

kasttillhörighet (debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20131010+ITEM-

002+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-010-000 (Hämtad 

2017-04-22). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2013 13/4 2013 12. Situationen i Egypten (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20130313+ITEM-

012+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-215-000 (Hämtad 

2017-04-24). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2013 13/4 2013 18. Förbindelserna mellan EU och 

Kina (debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20130313+ITEM-

018+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-404-000  (Hämtad 

2017-04-24). 
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Europaparlamentet Kristdemokraterna 2012 12/ 12 2012 8. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20121212+ITEM-

008+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-364-000 (Hämtad 

2017-04-24). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2012 12/ 12 2012 11. Årsrapport om de mänskliga 

rättigheter och demokrati i världen 2011 och Europeiska unionens politik på området - 

Översyn av EU:s strategi för mänskliga rättigheter (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20121212+ITEM-

011+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-380-000 (Hämtad 

2017-04-24). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2012 12/6 2012 9. EU:s särskilda representant för 

mänskliga rättigheter (debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20120612+ITEM-

009+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-361-000 (Hämtad 

2017-04-24). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2012 14/3 2012 15. Situationen i Nigeria (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20120314+ITEM-

015+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-540-000 (Hämtad 

2017-04-25). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2011 13/ 12 2011 11. Mänskliga rättigheter (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20111213+ITEM-

011+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-452-000 (Hämtad 

2017-04-25). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2011 9. Brister i skyddet av de mänskliga 

rättigheterna och rättsskipningen i Demokratiska republiken Kongo (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20100922+ITEM-

009+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-337 (Hämtad 2017-04-

29). 
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Europaparlamentet Kristdemokraterna 2010 17/6 2010 8. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20100617+ITEM-

008+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-903 (Hämtad 2017-04-

29). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2010 10/3 2010 12. Kuba (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20100310+ITEM-

012+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-394 (Hämtad 2017-04-

30). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2009 14/12 2009 14. Anföranden på en minut om 

frågor av politisk vikt http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20091214+ITEM-

014+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=1-066 (Hämtad 2017-04-

30). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2009 15/9 2009 4. Invandring, Frontex roll och 

samarbete mellan medlemsstaterna (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20090915+ITEM-

004+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-046 (Hämtad 2017-04-

31). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2011 19/1 2011 13. Ramavtal mellan EU och Libyen 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20110119+ITEM-

013+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-562-000 (Hämtad 

2017-04-29). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2011 15/9 2011d 2. Hungersnöd i Östafrika (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20110915+ITEM-

002+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-029-000 (Hämtad 

2017-04-29). 

 

Ett friskt Europa  
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Europaparlamentet Kristdemokraterna 2011b 13. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20101007+ITEM-

013+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-358 (Hämtad 2017-04-

29). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2013b 10/ 12 2013 10.30. Sexuell och reproduktiv 

hälsa och rättigheter (A7-0426/2013 - Edite Estrela) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20131210+ITEM-010-

30+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-647-000 (Hämtad 2017-

04-22). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2013c 4/7 2013 14.9. Krisens konsekvenser för utsatta 

gruppers tillgång till vård (A7-0221/2013 - Jean Lambert) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20130704+ITEM-014-

09+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-331-000 (Hämtad 2017-

04-22). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2010b 25/3 2010 11. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20100325+ITEM-

011+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-984 (Hämtad 2017-04-

30). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2010c 9/3 2010 7. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20100309+ITEM-

007+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-178 (Hämtad 2017-04-

30). 

 

Ekonomiska krisen  

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2012c 14/3 2012 10. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20120314+ITEM-

010+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-297-750 
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(Hämtad 2017-04-24). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2012d 13/6 2012 8. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20120704+ITEM-

008+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-400-390 (Hämtad 

2017-04-24). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2012e 13/6 2012 10. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20120613+ITEM-

010+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-293-875  (Hämtad 

2017-04-24). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2011c 8/6 2011 7. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20110608+ITEM-

007+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-519-500 (Hämtad 

2017-04-29). 

 

Konfliktlösande  

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2014c 24/2 2014 22. En europeisk frivilligkår för 

humanitärt bistånd (debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20140224+ITEM-

022+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=1-178-000 (Hämtad 

2017-04-22). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2012f 1/2 2012 15. Situationen i Ryssland (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20120201+ITEM-

015+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-223-000 (Hämtad 

2017-04-25). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2011d 12/ 10 2011 16. Situationen i Jemen, Bahrain, 

Syrien och Egypten (debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20111012+ITEM-

016+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-197-000 (Hämtad 

2017-04-29). 
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Europaparlamentet Kristdemokraterna 2011e 14/9 2011 11. Situationen i Libyen (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20110914+ITEM-

011+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-383-000 (Hämtad 

2017-04-29). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2010d 11/3 2010 9. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20100311+ITEM-

009+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-995 (Hämtad 2017-04-

30). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2013d 22/5 2013 12. Situationen för de syriska 

flyktingarna i grannländerna (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20130522+ITEM-

012+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-437-000 (Hämtad 

2017-04-22). 

 

Vidare läsning kring uttalande angående konfliktlösande i plenarsammanträden  

 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2011 15/9 2011d 2. Hungersnöd i Östafrika (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20110915+ITEM-

002+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-029-000 (Hämtad 

2017-04-29). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2011 6/7 2011 12. Situationen i arabländerna och 

Nordafrika - Situationen i Jemen - Situationen i Syrien (fortsättning på debatten) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20110706+ITEM-

012+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-455-000 (Hämtad 

2017-04-29). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2011 8/6 2011 7. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20110608+ITEM-
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007+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-519-500 (Hämtad 

2017-04-29). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2011 2/2 2011 15. Situationen i Medelhavsområdet, 

särskilt i Tunisien och Egypten (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20110202+ITEM-

015+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-168-000 (Hämtad 

2017-04-29). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2010 8/9 2010 11. Vapenexport (debatt) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20100908+ITEM-

011+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-267 (Hämtad 2017-04-

29). 

 

Miljö och energi  

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2012g 11/9 2012 11. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20120911+ITEM-

011+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-403-000 (Hämtad 

2017-04-24). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2010e 25/11 2010 9. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20101125+ITEM-

009+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-848 (Hämtad 2017-04-

30). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2014d 6/2 2014 10.2. En ram för klimat- och 

energipolitiken fram till 2030 (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20140206+ITEM-010-

02+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-175-906 (Hämtad 2017-

04-22). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2011f 15/2 2011 20. Världsbankens energistrategi 

(debatt) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
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//EP//TEXT+CRE+20110215+ITEM-

020+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-708-000 (Hämtad 

2017-04-29). 

 

Ett nära Europa  

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2013e 3/7 2013 9.13. Situationen vad gäller 

grundläggande rättigheter: standarder och praxis i Ungern (A7-0229/2013 - Rui Tavares) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20130703+ITEM-009-

13+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-413-000 (Hämtad 2017-

04-22). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2012h 10/5 2012 13. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20120510+ITEM-

013+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=4-289-000  (Hämtad 

2017-04-25). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2011g 16/ 11 2011 7. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20111116+ITEM-

007+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-274-625 (Hämtad 

2017-04-25). 

 

 

Jämställdhet  

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2014e 11/ 3 2014 10.23. Jämställdheten mellan 

kvinnor och män 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20140311+ITEM-010-

23+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-568-000 (Hämtad 2017-

04-22). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2013f 20/12 2013 9.17. Jämn könsfördelning bland 

icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag (A7-0340/2013 - Evelyn Regner, 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20131120+ITEM-009-

17+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-425-875 (Hämtad 2017-
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04-22). 

 

 

Vidare läsning kring uttalande angående jämställdhet i plenarsammanträden  

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2010 10/ 2 2010 10. Röstförklaringar 
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010+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=3-400 (Hämtad 2017-04-

30). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2011 8/3 2011 10. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20110308+ITEM-

010+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-444-000 (Hämtad 

2017-04-29). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2010 7/9 2010 7. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20100907+ITEM-

007+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-859 (Hämtad 2017-04-

29). 

 

Europaparlamentet Kristdemokraterna 2010 18/5 2010 9. Röstförklaringar 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20100518+ITEM-

009+DOC+XML+V0//SV&language=sv&query=INTERV&detail=2-943 (Hämtad 2017-04-

30). 
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 10. Bilagor 

 10.1 Bilaga 1  

  

  

    
(Naurin 2006a: 99)  
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10.2 Bilaga 2  

 
(Naurin 2006a: 102)  
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