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Abstrakt 

 
Nyckelord: Europeiska Unionen, Europaparlamentet, European database, kvinnlig representation 
 
Syftet med denna uppsats är att redogöra hur den kvinnliga representationen ser ut i 
Europaparlament under perioden januari 2009 – december 2015 och undersöka om det råder 
kausalitet mellan kvinnlig representation och antagna texter relaterade till kvinnofrågor 
(genomröstade resolutioner).  Studien är av en kvalitativ karaktär med drag av kvantitativa inslag. 
Detta då jag strävar efter att studera och förklara ett samband samt redovisa hur den rådande 
kvinnliga representation ser ut, vilket gjorts med statistisk insamling från European database. 
Genom att använda teorin agenda setting har jag undersökt hur många antagna texter som röstas 
igenom i Europaparlamentet i relation till kvinnlig representation och resultaten indikerar på att 
kausalitet råder mellan de två variablerna. Resultatet pekar också på att kvinnliga parlamentariker i 
en större utsträckning engagerar sig i ”kvinnofrågor” än vad deras manliga kollegor gör.  
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Del I: Inledning  

Innan Europeiska unionen (1993) etablerades hette samarbetet Europeiska kol- och 
stålgemenskapen. Gemenskapen grundades under 1950–talet och har sedan dess växt från sex 
medlemsländer till 28 medlemsländer. År 2002 upphörde de samarbeten som funnits kvar inom 
gemenskapen att gälla och alla samarbeten kom att inkluderas i Europeiska unionen (hädan efter 
kommer EU att användas synonymt). Europaparlamentet har idag stort inflytande och delad makt 
med andra europeiska institutioner när det gäller beslutsfattning. Men så har det inte alltid varit, 
först under 1980–talet röstade Europarådet genom ett förslag utan att konsultera med 
Europaparlamentet (hädan efter kommer parlamentet att användas synonymt). Detta ledde till en 
ändring inom beslutsfattning, vilken kom att innebära att Europarådet inte kunde agera utan att 
först rådfråga och invänta en åsikt från parlament. Parlamentet fick med detta beslut lite större 
inflytande. 1993 infördes medbeslutandeproceduren, vilket innebar att Europarådet och 
parlamentet var tvungna att komma överens för att en lagstiftning skulle kunna genomföras, en 
medlingsgrupp infördes om dessa institutioner inte kom överens och 1999 utvecklades 
beslutsfattningens omfattning kring medlingsgruppen. 2009 byttes namnet på 
medbeslutandeproceduren till ordinarie lagstiftningsförfarande och lät metoden gälla för alla EU–
lagstiftande områden. Sedan parlamentet fått mer makt inom beslutsfattningen har det lett till en 
spill–over effekt där kvinnoorganisationer fått mer tillgång till inom lagstiftningsförfarande 
processen.1  

I denna uppsats kommer jag att studera hur kvinnliga representation ser ut i Europaparlamentet. 
Vidare kommer det att undersökas om det finns ett samband mellan kvinnlig representation i 
parlamentet och plenarsammanträdenas antagna texter. Genom att använda denna vinkel vid studie 
av kvinnlig representation kan jag studera vilka effekter den kvinnliga representationen har på 
dagordningen (i detta sammanhang syftar dagordning på agenda setting och den aktiva politiska 
sfären), det vill säga om det råder kausalitet.  I ett plenarsammanträde ”avslutas det 
lagstiftningarbete (sic) som gjorts i parlamentets utskott och de politiska grupperna. Vid 
plenarsammanträdet fattar EU-medborgarnas företrädare, parlamentsledamöterna, beslut i EU–
frågor vid sidan av kommissionen och rådet.”2 Antagna texter innebär ”resolutionsförslag och 
betänkanden som ledamöterna och utskotten utarbetar läggs fram för omröstning i kammaren, 
(…). Efter att man röstat om och antagit de slutgiltiga texterna publiceras de och översänds till 
berörda instanser.”3 Inspirationen till denna uppsats kommer från Johanna Kantolas studie 
”Women's Political Representation in the European Union” publicerad 2009. I Kantolas studie 

                                                
1 Hix, 2011, sid 10ff 
2 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/20150201PVL00011/Så-fungerar-plenarsammanträdet citerat 
29/11 2015 
3 http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/texts-
adopted.html;jsessionid=641C377074EB52ACDAA0A4B06AAF1D70.node2#sidesForm citerat 12/12 2015 
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inkluderar hon bland annat Europaparlamentets kvinnliga representation under fem nedslag under 
perioden 1979 – 2007. Kantola menar att studier av kvinnlig representation på EU nivå är 
komplicerat. Detta beror på att EU inte består av en beslutfattande riksdag/regering som 
medlemsländerna utan består av flera beslutfattande organ som delar makten lika, bland annat via 

lagstiftningsförfarande. EU har en policy om könsbalans inom beslutsfattande organ där man 

strävar efter att ha ett mål på 50/504 gräns inom EU:s beslutsorgan samt på nationell nivå. EU har 
satsat stort på att höja kvinnlig representation inom nationella parlament och Europaparlamentet 
med flera kampanjer och mål. Under 2007 var medelvärdet för EU–275 23.1 procent vilket är under 
det mål som Kommission hade på 40 procent. Sammanfattningsvis menar Kantola på att kvinnlig 
representation har ökat, i vissa länder snabbare än i andra, med olika förklaringar till varför, kvoter 
bland annat. Vidare använder sig EU mycket av soft law vilket är verbal uppmuntring och 
träningsprogram (motsatsen är hard law som är en lag). Även i Europaparlamentet kan man se en 
ökning över tid med goda framtidsutsikter.6 

I dagsläget är majoriteten av forskningsfältet kring detta ämne understuderat. Mycket av 
forskningen fokuserar på att förklara varför och hur kvinnlig representation går till, både i nationella 
regimer men också på EU–nivå (se tidigare forskning). Bland annat förklarar Kantola kvinnlig 
representation i Europaparlamentet i relation till representationen i nationella parlament. Jag 
menar, med stöd i min tidigare forskning (se tidigare forskning nedan), att sambandet mellan 
antagna texter och kvinnlig representation är understuderat, det vill säga studier som studerar vilka 
effekter den kvinnliga representationen faktiskt har/ får i den politiska sfären är få. Vidare har det i 
förarbetet till uppsatsen framkommit att parlamentets inflytande vid lagstiftningsförfarande har 
ökat, lika så har den kvinnliga representationen gjort. Ökningen har skett under en relativ kort 
tidsperiod och därför blir det intressant att se hur denna ökning har påverkat agenda setting (hur 
man sätter och påverkar en dagordning och i detta fall den aktiva politiken i form av antagna texter 
i plenarsammanträden) i parlamentet.  

Som en ung institution/ union/ gemenskap och organisation har Europeiska unionen haft en 
unik möjlighet att inkludera kvinnor i maktstrukturen. Eftersom det är en ung organisation med 
”absence of entrenched incumbents, codified procedures, institutional hierarchies and official data 
base”7 öppnas alla möjliga dörrar där genuspolitik med kvinnofrågor kan behandlas och kvinnor 
kan inkluderas i beslutsfattning och diskussioner. Det finns forskare som menar på att det 
demokratiska underskottet i EU inte enbart handlar om avståndet mellan beslutsfattarna och 
medborgarna utan även om avsaknad på kvinnlig närvaro.8  

                                                
4 Directorate of Justice, European Commission, 2013 Sid 28.  
5 Kantola skrev sin artikel 2009 med siffror från 2007, då var det 27 medlemsstater, idag är det 28. 
6 Kantola, 2009, sid 398. 
7 Mushaben & Abels, 2012, sid 231.  
8 Strid, 2009, sid 118, 196.  
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Sedan Defrenne9 fallet ”close links had (sic) been developed between women members of the 
European Parliament and European women’s groups, (...) women groups gained increasing 
opportunities to place women’s rights on the EU policy agenda”10 

Det mesta av dagens forskning kring Europeiska unionen handlar om hur EUs regler, råd och 
lagar påverkar medlemsländernas nationella politik, det vill säga europeiseringen. Europeiseringens 
innebörd ”beskrivs ibland som att en europeisk reglering och organisering tar över den nationella”11 
och det är ofta detta orsakssamband som studeras.  När det kommer till genuspolitiska studier ur 
ett EU–perspektiv kretsar mycket av forskningen kring genuspolitiska regler, råd och lagar än ur 
ett perspektiv som studerar interaktionen mellan EU och dess medlemsländer. Många studier 
handlar om strategier och innehållet av politiken snarare än om hur kvinnofrågor når EUs 
maktstruktur.12 Detta innebär att det därmed finns en brist och lucka i det aktuella forskningsfältet.  

Som nämnt ovan är forskningsfältet kring kvinnlig representation på EU–nivå bristande, det vill 
säga det saknas omfattande forskning kring hur kvinnlig representation i Europaparlamentet 
påverkar agenda setting och de antagna texterna.  

Syfte och frågeställning  

I denna uppsats ämnar jag att bidra till den vetenskapliga forskningen inom Europeiska Unionen 

mer specifikt mot Europaparlamentet. Uppsatsen kommer att komplettera den existerade 

forskningen kring EU:s interna påverkan, det vill säga vad som sker mellan EU:s olika institutioner. 

Med uppsatsen hoppas jag på att bidra till en djupare förståelse om kvinnlig representation bland 

Europeiska parlamentets ledamöter under den givna perioden och hur det har påverkat 

parlamentets antagna texter. Där med blir uppsatsens frågeställningar:  

- Hur ser den kvinnliga representationen ut i Europeiska Unionen från 2009 till 2015?  

samt:  

- Finns det något samband mellan antagna texter plenarsammanträden relaterade till kvinnofrågor och 
kvinnlig representation?  

Syftet med uppsatsen är att studera om det finns ett samband mellan kvinnlig representation och 
antagna texter. I och med att jag väljer att studera två variabler i relation till varandra (första 
frågeställningen och andra frågeställningen) blir mitt syfte med precis att både beskriva den 

                                                
9 Ett fall från 1975 där en belgisk flygvärdinna inte fick samma pension för samma jobb som män i samma ålder. 
Principen ”equal pay for equal work” användes och kan ses som en vägdelare då fallet har använts som praxis.   
10 Strid, 2009, sid 118.  

11 Jacobsson, 2000, sid 5. 

12 Forest & Lombardo, 2012, sid 8.  
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kvinnliga representationen och undersöka om förändringar i kvinnorepresentation samvarierar 
med förändringar av uppmärksamhet mot kvinnofrågor i parlamentet.  

Historisköverblick  
– genuspolitikens utveckling inom Europeiska Unionen 

För ungefär 60 år sedan jobbande kvinnorna i Belgien för mycket lägre lön än männen, en lön som 
de inte heller fick behålla. Kvinnorna fick nämligen inte tillgång till ett eget bankkonto (eller äga 
fastigheter) utan en med–signatur från sin partner, med andra ord hade mannen tillgång till 
kvinnans pengar via lagstiftning.13 Idag är det ovanstående till mesta dels olagligt, mycket tack vare 
EU:s socialpolitik som etablerats inom medlemsstaterna, vilket kan ses som ett exempel av 
europeiseringen.14  

När föregångaren till EU bildades under 1950–talet bestod unionen av endast sex länder. Sedan 
dess har unionen förstorats till att inkludera 28 medlemsländer. För varje ny utvidgning krävs det 
att de nya medlemsländerna adopterar genuspolitiken, för vissa länder kan detta innebära ett stort 
åtagande då det kan kräva att man ändrar mycket av sin nationella lagstiftning för att kunna följa 
EU:s lagstiftning. För de länder som varit med från början och varit delaktiga under lagarnas 
utveckling har relativt enkelt att adoptera nya lagstiftningar då de redan är insatta i processen och 
en anpassad nationell lagstiftning.15 Woodward menar att EUs genuspolitik har utvecklats i tre 
stadier, även om man kan utskilja tre stadier menar Woodward att dessa i stort fortfarande är 
pågående.16 Varje nytt medlemsland behöver genomgå samma process som nuvarande 
medlemsländer har genomgått sedan 1950–talet, det vill säga i cirka 65 års tid. Denna 65 år långa 
process måste nya medlemsländer genomgå på ett par år enligt lagstiftning, vilket ganska uppenbart 
kan komma att skapa konflikter och politisk stress inom det nya medlemslandet.   

I det första stadiet, cirka 1950 – 1970, var den stora kampen och hjärtefrågan formell jämlikhet, 
lika rättigheter och lika behandling. Framför allt poängterades det att ekonomiska begränsningar 
bidrog till orättvisor och fokus blev att öka de ekonomiska rättigheterna för kvinnor, främst så att 
de skulle kunde försörja sig själva. Formell jämlikhet innebär att män och kvinnor skall behandlas 
lika i lika situationer, detta ledde till arbetet av lika rättigheter, vilket bland annat innebär samma 
lön för samma jobb. Lika behandling står för rättigheten att bli behandlad likvärdigt och inte bli 
diskriminerad på grund av kön, ålder etcetera. Även om lagstadgor underlättade det för kvinnor 
ekonomiskt och på arbetsplatsen kom det att medföra andra problem, bland annat reagerades det 
på att man använde män som en mätstock mot vilken kvinnor mättes, kvinnan inkluderades i 

                                                
13 Woodward, 2012, sid 85.  
14 Woodward, 2012, sid 86. 
15 Galligan & Clavero, 20012, sid 104-105, 109. 
16 Woodward, 2012, sid 88.  



7 

”arbetar”-facket utan att man visade hänsyn till kvinnans vilja och behov.17 Den första stora 
genuspolitiska åtgärden kom 1957 i Romfördragets artikel 119 och innebar ”lika betalt för lika 
jobb”. Flera av medlemsländerna kände att den långsamma implementeringen av ”lika betalt” 
förhindrade den inre marknaden och bland annat Frankrike vägrade att gå vidare i arbetet mot en 
gemensam marknad förens alla medlemsländer tagit till sig artikeln. Tryck från engagerade 
kommissionärer och kvinnorörelser pressade EU och nationell ledning till att utveckla 
genuspolitiken under 1970 – 1980-talet, bland annat kom direktiven om ”lika betalt för lika jobb” 
och ”jämlika på arbetsplatsen”. 18   

Under den andra fasen, cirka 1975 – 1992, tog kvinnor mer plats inom beslutsfattningen. 
Andelen kvinnor ökade inom nationell politik. Europaparlament fick en högre andel kvinnliga 
ledamöter och internationella kvinnoorganisationer bildades, organisationer vars fokus var på 
kvinnan (genuspolitik och kvinnofrågor), dessutom fick de ekonomiskt forskningsbidrag av 
Europeiska kommissionen. Det är främst två bedrifter som är framstående under denna fas, den 
första var en utveckling inom jämställdheten på arbetsmarknaden, främst vinklande man in sig på 
kvinnor som arbetade på gårdar (tidigare ansågs detta tillhöra arbetet som hustru och man 
inkluderades inte i det sociala skyddsverket) samt på unga mödrar och kvinnors hälsa under 
graviditeten. Den andra bedriften man införde var åtgärden ”positive action” vars innebörd är att 
man erbjuder erfarenheter till de som saknar erfarenheter, exempelvis genom arbetsträning. I och 
med åtgärden kom kvinnornas erfarenhet och arbetskunskap att öka och de blev mer tilltalande för 
arbetsmarknaden.19 Två andra nya direktiv infördes, jämlik behandling vid anställning och 
yrkesträning och socialtjänst.20 

I den tredje utvecklings fasen, cirka 1992 – 2005, har fler kvinnor börjat organisera sig och 
engagera sig i politiken. Man uppmärksammar också att kvinnor är en heterogen grupp vilket leder 
till nya diskussioner om nya strategier. En sådan strategi var en sorts pågående politik, som skulle 
integrera ett genusperspektiv i alla förhandlingar och beslutsfattningar, med andra ord gender 
mainstreaming.21 När Sverige diskuterade inträdandet i EU gick diskussionerna varma. Partierna 
var inte överens med varandra, Vänsterpartiet var oroliga för det demokratiska underskottet som 
förknippades med EU och vänstersidan var generellt oroliga att EU–medlemskapet skulle påverka 
den svenska välfärdsstaten och den genuspolitik som redan fanns etablerad i landet. Det svenska 
inträdet i EU bidrog istället till att genus- och kvinnofrågor fick en ny och större uppmärksamhet 
i Kommissionen och parlamentet, detta då genuspolitiskt engagerade politiker (parlamentariker och 
kommissionärer) tog med sig sitt engagemang från Sverige till Bryssel. 22 

                                                
17 Woodward, 2012, sid 89-92.  
18 Galligan & Clavero, 2012, sid 105-107. 
19 Woodward, 2012, sid 92-96. 
20 Galligan & Clavero, sid 109.  
21 Woodward, 2012, sid 96-99. 
22 Galligan & Clavero, 2012, sid 111.  
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Idag använder EU kontinuerligt strategin gender mainstreaming under sitt arbete av beslutsfattning 
och beredning av nya bestämmelser, strategin genomsyrar allt arbete. Gender mainstreaming är 
”the integration of the gender perspective into every stage of policy process (…) and into all policies 
of the Union, with a view to promoting equality between women and men.”23 Vidare innebär det att 
ett kontinuerligt arbete av genus integration i olika processer bidrar till att skapa en verklighet där 
män och kvinnor behandlas som jämlikar.24 

 

Del II: Teori  

Teorin jag har valt att använda är agenda setting och av det som har framgått i mitt förarbete 
används främst teorin agenda setting (dagordning) inom studier för hur media influerar politiska 
prioriteringar och frågor hos medborgarna.  

Kathleen A. Bratton och Kerry L. Haynie använder teorin agenda setting i en studie där de 
studerar i vilken utsträckning afro–amerikanska kvinnor och vita amerikanska kvinnor kan påverka 
lagstiftningar och agenda setting i delstatsparlament i USA i relation till vita manliga parlamentariker 
(hur den kvinnliga representationens etniska variation påverkar agenda setting). Forskarna 
använder sig av agenda setting i form av ”bill introduction, as the number of bills introduced that 
year in that state in a particul issue category”25 vilket innebär antalet lagstiftningsförfarande som 
introducerats under en viss period och ett inom ett specifikt ämne. För att ett lagförslag skall få 
genomslag krävs ett visst stöd och Bratton och Haynie menar att afro–amerikanska kvinnor och 
vita amerikanska kvinnor tar hjälp av varandra för att få tillräckligt med stöd (ett sorts byta tjänster 
system).26 De kommer fram till att etnisk tillhörighet påverkar afro–amerikanska kvinnors intressen 
och introduktion av lagstiftningsförslag och att afro–amerikanska kvinnor tenderar att prioritera 
etniska lagstiftningsförslag mer än andra lagstiftare.27 Vidare menar Bratton och Haynie att även 
parti- och kommittétillhörighet spelar en viktig roll och i detta fall lägger Demokraterna fram fler 
etniska lagstiftningsförslag än Republikanerna. Dessutom menar författarna att kommittéer som är 
relevanta för ett förslag också lägger fram lagstiftningsförslag som påverkas av den kvinnliga 
närvaron. De kommer alltså fram till att afro–amerikanska kvinnor är mer troliga att lägga fram ett 
lagstiftningsförslag som är etniskt relevant för dem (black issues) och att vita amerikanska kvinnor 
är mer troliga att lyfta kvinnofrågor. Sätt tillsammans är båda grupperna mer troliga att introducera 
lagstiftningsförslag som är relevanta för kvinnor mer än de manliga parlamentarikerna.28 Det 

                                                
23European Commission, 2011, Strategy for equality between women and men 2010 – 2015, sid 25  
24 Ibid  
25 Bratton & Haynie, 1999, sid 665. 
26 Bratton & Haynie, 1999, sid 665.  
27 Bratton & Haynie, 1999, sid 667.  
28 Bratton & Haynie, 1999, sid 670.  
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viktigaste som Bratton och Haynie kommer fram till är att förutom parlamentarikernas politiska 
tillhörighet påverka också kön och etnisk tillhörighet stödet för agenda setting.29  

Agenda setting som teori och arbetsmetod kan användas även på andra områden. Bland annat 
har man i USA under ett presidentval använt teorin för att ta reda på hur deras väljare ställer sig i 
vissa frågor. Det man kom fram att de ”fem frågor som dominerade mediernas och allmänhetens 
dagordning: utrikespolitiken, ekonomin, lag och ordning, medborgerliga rättigheter och den 
allmänna välfärden.”30 De menar på att individerna i undersökningen rangordnade dessa fem frågor 
i linje med hur mycket utrymme varje fråga fått i media, vilket undersökningen menar ger stöd till 
att media sätter dagordningen hos de osäkra. Andersson skriver att de frågor som dominerar media 
och nyheter också kommer att uppfattas som de mest prioriterade samhällsfrågorna.31 Vidare finns 
det antaget att de frågor som uppmärksammas av media har ett samband mellan individers åsikter 
om prioritering och att media faktiskt påverkar hur vi som läsare uppfattar rapporterade situationer 
och deras huvudpersoner.32  

Professorn Sebastiaan Princen har i en artikel utarbetat och strukturerat upp hur agenda setting 
går till på EU–nivå. Professorn menar att agenda setting på EU–nivå handlar om att 
uppmärksamma beslutsfattarna på ett problem och då även hoppa på ett stöd för en aktuell 
sakfråga. Princen menar att detta sätt att uppmärksamma problem i EU också medför 
problematik.33 Det är främst två problem som Princen noterar.  

Det första problemet, är att få beslutsfattarna att faktiskt lyssna. Agenda setting handlar om att 
”controlling agendas is about controlling participation”34 och att ”every change in the number of 
participants, every increase or reduction in the number of participants affects the result”.35 En viktig 
poäng är också vikten av vilken instans man väljer att lyfta en agenda i, rätt instans kan hjälpa ett 
förslag vidare.36 Det andra problemet som Princen nämner är att man måste se till vilken nivå inom 
den politiska strukturen en fråga hör hemma, vissa frågor är mer lämpade att regleras på nationell 
nivå. För frågor som inte är självklara gäller det, förutom att uppmärksamma och fånga intresse, 
att övertyga beslutsfattare att en fråga ska skötas på EU–nivå istället för på nationell nivå och för 
att detta ens skall tilltänkas krävs det rättsligt stöd i fördragen.37  

Vidare skriver Princen om strategier för att nå en lyckad agenda setting. När det gäller att få 
uppmärksamhet, menar författaren att det finns främst två strategier, venue shopping och venue 
modification. Venue shopping handlar om att välja rätt sorts forum för en fråga. Det kan krävas 

                                                
29 Bratton & Haynie, 1999, sid 670.  
 
30 Andersson, 2011, sid 14.  
31 Andersson, 2011, sid 14.  
32 Andersson, 2011, sid 14.  
33 Princen, 2011, sid 928. 
34 Princen, 2011, sid 929. 
35 Princen, 2011, sid 929.  
36 Princen, 2011, sid 929.  
37 Princen, 2011, sid 930. 
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att en fråga relateras till en annan, Princen ger här ett exempel där sport politiska frågor först 
relaterades till den interna marknaden innan den kunde stå som en egen.  

När det gäller valet av arean är en strategi, menar Princen, att bygga upp en stor organisation 
och trovärdighet kring problemet. Exempel på dessa organisations- och trovärdighetssamarbeten 
är Europaparlamentens utskott, här kan alltså parlamentarikerna samlas i grupper för att organisera 
intresset. Genom att binda ihop en fråga med en redan existerade fråga ökar chansen EU skall 
uppmärksamma frågan och ta upp den på dagordningen.38  

Agenda-setting är inte bara ros utan teorin har också fått utstå en del ris. En av dem som står 
bakom denna kritik är Gerald M. Kosicki. Det Kosicki kritiserar främst är problematiken med att 
använda agenda-setting teorin i massmedieforskning. Kosicki menar att ”news not only tell us what 
to think about; it also tells us how to think about it.”39 Han menar att media inte påverkar alla 
medborgare och att man därför inte kan använda resultat för att göra generaliseringar. Vidare menar 
Kosicki att man skall ta hänsyn till innehållet och tiden vid användning av agenda setting. Med 
innehåll menar han att man strävar efter att studera flera olika ämnen samtidigt men att det i 
slutändan oftast enbart blir ett ämne som studeras. Tiden som aspekt menar Kosicki handlar om 
hur dagordning via media påverkar medborgarna långsiktigt och kortsiktigt. Vidare menar han att 
man skall skilja mellan dagordning och ”agenda reflection”. Att blanda ihop dessa två innebär att 
”istället för att hävda att medierna sätter agendan, speglar de en agenda över viktiga frågor”.40 
Koiscki menar att den bästa formen av agenda setting är när en händelse fortgår och massmedia 
kommer och går, det vill säga att rapporterna inte är konstanta.41   

Sammanfattningsvis kan det sägas att jag kommer i denna uppsats att använda mig av Bratton 
och Haynies form av agenda setting. Det vill säga vilken mängd lagstiftningsförslag som röstas 
igenom i Europaparlamentet. Att använda denna form av agenda setting är mest relevant för min 
uppsats, detta eftersom jag studerar i stort sätt samma process som författarna gör, enda skillnaden 
är att jag studerar Europaparlamentet. Problematiken med teorin, som det framkommit av 
förarbetet till uppsatsen, är att den inte är renodlad. Med det menas att den inte har en fast form 
utan är snarare anpassningsbar beroende på vad som studeras, exempelvis media och politik.  
Vidare innebär det att den är mer öppen för forskaren att tolka, vilket kan innebära att teorin får 
olika innebörd beroende på vem som väljer att använda den. Även om agenda setting teorin är 
formbar är den mest lämplig att använda för denna uppsats, dels på grund av Bratton och Haynies 
teori definition och dels på grund av Princens agenda settings upplägg som kan antas ligga bakom 
arbetet för utformningen av de antagna texterna.  

                                                
38 Pricen, 2011, sid 935-936. 
39 Andersson, 2012, sid 15. 
40 Andersson, 2012, sid 15. 
41 Andersson, 2012, sid 16. 
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Tidigare forskning  

Som nämnt tidigare så är forskningsfältet kring detta område spatiöst och därför kommer den 
tidigare forskningen främst att fokusera på deskriptiv- och substantiell representation. Deskriptiv 
representation är själva representationen i antal, statistik och siffror. Substantiell representation 
fokuserar på vilka effekter den deskriptiva representationen får. I denna uppsats kan vi se den 
deskriptiva representationen i form av framtagen statistik och den substantiella representationen 
förekommer i jämförelsen mellan antagna texter och den deskriptiva representationen. I denna 
tidigare forskning kommer jag nämna Lena Wängnerud (2009), Karen Celis och Sarah Childs 
(2008) och Karen Beckwith (2007) samt Sofia Strid (2009) och Malin Johansson (2013). Vidare 
kommer jag också nämna några studier som behandlat förklaringar och orsaker till kvinnlig 
representation skrivna av Jessica Fortin-Rittberger och Berthold Rittberger (2014) och Pamela 
Paxton, Melanie M. Hughes och Matthew A. Painter II (2010).  

I ”Women in Parliaments: Descriptive and Substantive Representation” från 2009 behandlar 
Lena Wängnerud både kvinnlig deskriptiv representation (antal) och kvinnlig substantiell 
representation (effekter) i parlament. Forskningen inom deskriptiv representation fokuserar på att 
studera bakomliggande faktorer som leder till att kvinnor väljs in till representanter i parlament. 
Wängnerud menar att proportionella valsystem och partilistor ger de bästa förutsättningarna för 
att kvinnor skall väljas.42 Vidare menar författaren att partiers politiska prioriteringar och ideologi 
samt partiernas organisation påverkar mängden valda kvinnor.43 Substantiell representation handlar 
inte om vad kvinnor gör i parlamentet utan snarare om ”the extent to which rhe number of women 
elected affects women’s interests.”44 Wängnerud finner i forskningen kring substantiell 
representation att det finns en skillnad mellan lagstiftningsförfarande och ”lagstiftnings produkter”. 
Skillnaden mellan dessa begrepp är att den förra inkluderar exempelvis tal, samarbeten med 
kollegor samt förhandlingar och den senare inkluderar röstningar, attityder och prioriteringar. 
Wängnerud menar att gapet mellan män och kvinnor inom lagstiftningsförfarandet minskar men 
att gapet inom lagstiftnings produkter inte gör detta. 45 Vidare menar författaren att det finns en 
skillnad bland manliga och kvinnliga attityder, bland annat attityder mot politisk prioritering som 
tenderar att kvalificeras som kvinnofrågor. Forskaren menar också att kvinnliga politiker ser det 
som sin arbetsuppgift att behandla och prioritera kvinnofrågor som också de kvinnliga väljarna 
prioriterar.46 

I ”Introduction: The Descriptiv and Substantive Representation of Women: New Directions” 
från 2008 diskuterar Karen Celis och Sarah Childs deskriptiv och substantiell representation bland 

                                                
42 Wängnerud, 2009, sid 54. 
43 Wängnerud, 2009, sid 55. 
44 Wängnerud, 2009, sid 59. 
45 Wängnerud, 2009, sid 61-62. 
46 Wängnerud, 2009, sid 62.  
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kvinnor. Författarna menar på att det finns relationer mellan dessa två typer av representationer. 
Många forskare förutsätter att deskriptiv leder till substantiell, bland annat  görs detta inom det 
feministiska förhållningssättet där man förutsätter att kvinnor troligen kommer i större 
utsträckning att agera för kvinnor. Forskarna menar att även om kvinnor inte är en homogen grupp 
och att kvinnor inte delar en identitet så har de tillräckligt många gemensamma erfarenheter för att 
kunna representera en hel grupp.47 Vid studier av relationerna mellan deskriptiv och substantiell 
representation används oftast ”critical mass theory”, teorin menar att så fort kvinnor får tillräckligt 
med representation i ett parlament så kommer institutioner, politiskt beteende och politik överlag 
att förvandlas till det ”bättre”.48 Celis och Childs menar att idag är sambandet mellan deskriptiv 
representation och substantiell representation inte längre är lika starkt, antalet kvinnliga 
parlamentariker leder inte nödvändigtvis till en politisk förändring, förändringen kan ske utan ett 
stort antal kvinnor närvarande.49  Författarna finner i kritiken till critical mass theory istället att det 
finns tre anspråk på vad som kan ske, (1) en relativ ökning i antal kan göra att minoriteter bildar 
koalition, finna allierade och påverka mentaliteten (kulturen) i en grupp, (2) en relativ ökning i antal 
kan göra att minoriteter börjar att särskilja sig från andra på ett individuellt plan, och (3) trots 
avsaknad av en relativ ökning kan feminism bidra till att minska trycket, minska och förhindra 
isolering och stereotypiska roller.50 I slutändan handlar det om det forskarna benämner som 
”critical act” vilket innebär att ”change the postion of minority and lead till further change”. Vidare 
kan det tolkas att minoriteters förmåga att mobilisera sina styrkor leder till att de kan organisera 
och förändra institutioner både för sin egen vinning men också för andras har ökat.  

Karen Beckwith strävar efter i ”Numbers and Newness: The Descriptive and Substantive 
Representation of Women” att förklara och förutsätta vilken påverkan kvinnor har på politiken 
genom att använda teorin ”critical mass” och proportions modellen. När teorin ”critical mass” 
används inom genusforskning förutsätter teorin att när antalet kvinnor överstiger en viss nivå 
kommer politiken och lagstiftningsarbetet att förändras per automatik, forskning visar också på att 
det sker en förändring i kvinnligt deltagande.51 Massan anses behöva vara mellan 15 – 30 procent 
för att ha en påverkan.52 Beckwith menar att del av problematiken med teorin är att den kräver en 
longitudinell undersökningsdesign och många fall med varierad mängd kvinnor för att ett samband 
skall kunna tydas.53 Den proportionella modellen bygger på antalet enskilda kvinnor i en 
organisation (i detta fall politiska institutioner) istället för en massa. Modellen ser till hur olika 
gruppers proportioner påverkar olika utfall och vilka följer dessa påverkningar får.54 Det finns fyra 

                                                
47 Celis & Childs, 2008, sid 419.   
48 Celis & Childs, 2008, sid 420. 
49 Celis & Childs, 2008, sid 420. 
50 Celis & Childs, 2008, sid 420.  
51 Beckwith, 2007, sid 28.  
52 Beckwith, 2007, sid 29.  
53 Beckwith, 2007, sid 32.  
54 Beckwith, 2007, sid 34.  
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olika sorters proportioner, uniform, skev, lutad och balanserad, Beckwith fokuserar på den skeva 
fördelningen där det finns en mycket överrepresenterad och en mycket underrepresenterad grupp. 
Beckwith gör också i sin artikel skillnad mellan ”gammal” och ”ny” representation. Med det menar 
hon ”gamla rävar” i politiken och nyvalda politiker och att det finns en skillnad i hur dessa grupper 
för politik. Beckwith kommer fram till att nyvalda politiker kommer att vara en skev grupp under 
en inlärningsperiod och att detta leder till att nyvalda kvinnor kommer bli en osäker grupp tills det 
att de lärt sig vilket ansvar och uppgifter arbetet medför. Hon menar att det finns både positiva 
och negativa möjligheter för nyvalda kvinnor. Vidare kommer Beckwith fram till att kvinnor 
behöver influera sina manliga kollegor för att substantiell representation skall förekomma och detta 
görs bäst när kvinnorna är fler och det substantiella är beroende av nyvalda kvinnor. Beckwith 
menar att när ett parti står inför en förlust kommer partiets interna struktur att förändras, detta 
inkluderar avgång av gamla medlemmar som öppnar upp nya platser för kvinnor, vilket leder till 
en ökad deskriptiv och substantiell representation.55  

Sofia Strid har i sin artikel ”Gendered Interests in the European Union. The European Women’s 

Lobby and the Organisation and Representation of Women’s Interests.” undrat hur politisk 

struktur och auktoritär närvaro möjliggör eller förhindrar kvinnor att ”generate, sustain and control 

their presence in politics as women.”56 Strid menar att den största kvinnliga närvaron finns 

representerad i form av the European Women’s Lobby (EWL), en paraplyorganisation som med 

cirka 4000 kvinnorepresenterade organisationer existerar på EU–nivå som har stöd från både 

kommissionen och parlamentet. EWL är en icke–statlig organisation, initiativet till organisationen 

kom från kommissionen och det är även därifrån som organisationen får sin huvudsakliga 

finansiering.57 EWL är också delaktiga som formell konsult till kommissionen i frågor om 

exempelvis lika möjligheter mellan män och kvinnor.58 EWL har ett stort inflytande över 

parlamentet och beslutsfattningen. Rapporteurs (är individuella parlamentariker som är ansvariga 

för att skriva ett förslag på förändring/svar på kommissionens förslag) från Women’s Rights and 

Gender Equality kommittén i parlamentet skickar ofta sina utkast på förslag till EWL för att få 

synpunkter och utvecklade kommentarer. Detta innebär att EWL i praktiken har ett inflytande över 

parlamentet och då även ett indirekt inflytande över kommissionen.59 EWL arbetar primärt bland 

annat med, förutom att hjälpa rapporteurs, att förbättra genus förhållandet mellan män och 

kvinnor, våld mot kvinnor (ett kommission finansierat projekt), kvinnlig mångfald och 

diskriminering på grund av detta samt inkludera fler kvinnor i beslutsfattning.60 

                                                
55 Beckwith, 2007, sid 43-45.  
56 Strid, 2009, abstract.  
57 Strid, 2009, abstract.  
58 Strid, 2009, sid 218. 
59 Strid, 2009, sid 52-53.  
60 Strid, 2009, sid 125.  



14 

Underrepresentation av kvinnor inom olika politiska nivåer menar EWL är ett bidrag till det 

demokratiska underskottet och Strid menar att detta är en form av diskriminering.61 Strid menar 

att EWL förespråkar jämlik demokrati som bygger på antaget ”based on the idea that women are 

not a minority: they represent more than half of the humanity”62 och att detta skulle vara mer 

effektivt än kvoter.   

Maria Johansson skriver om kvinnlig representation och menar att en idépolitisk representation 
är bra och välfungerande när ”den speglar och främjar väljarnas åsikter”63 (något som kan 
observeras i proportionerliga valsystem). I min uppsats syftar representation till en könsmässig– 
(kvinnlig och manlig) och närvarorepresentation. Närvarorepresentation (politisk närvaro) innebär 
istället att fokusen ligger på den jämställda representationen mellan män och kvinnor, minoriteter 
och majoriteter, etniska skillnader etcetera. Det innebär också att fokusen hamnar mer på vilka som 
representerar och hur dessa påverkar vad som representeras på dagordningen.64 Problematiken 
med närvarorepresentation är bland annat argumentet för att kvinnor inte är en homogen grupp 
utan är en grupp med mångfald. Ett argument som stödjer detta är exempelvis att vita kvinnor inte 
har samma intressen som svarta kvinnor och därför inte är lämpliga att representera en grupp som 
helhet.65 Det jag menar med könsmässig representation är skiljeväggen mellan kvinnor och män i 
positioner av representation.  

 Jessica Fortin-Rittberger och Berthold Rittberger undrar i sin artikel ”Do electoral ruls matter? 
Explaining national differences in women’s representation in the European Parliament” vilken roll 
valsystemet (proportionellt valsystem främst) spelar i valet till Europaparlamentet. De föreslår att, 
trots utsträckt forskning, att det empiriska sambandet mellan valsystem och beskrivande 
representation kan vara mer endogen66 än ett orsakssamband.67 Den allra viktigaste slutsatsen 
forskarna kommer fram till är att proportionerligt valsystemet spelar roll för den kvinnliga 
representationen i Europaparlamentet, men menar samtidigt att ett proportionerligt valsystems 
normala uppbyggnad inte påverkar valet till Europaparlamentet.68 Fortin-Rittberger och Rittberger 
menar på att det finns medlemsstater som praktiserar olika valsystem, ett för de nationella valen 
och proportionerligt val för EU (efter EU–regler), vilket de menar påverkar den kvinnliga närvaron 
inom EU positivt.69 Att det finns skillnader menar Fortin-Rittberger och Rittberger, beror på att 
EU–valet är ett sekundärt val med lågt deltagande. En annan förklaring är att EU är mer 
kvinnovänligt än de nationella parlamenten, vilket är kopplat till förklaringen om att EU är en ung 

                                                
61 Strid, 2009, sid 196.  
62 Strid, 2009, sid 196. 
63 Johansson, 2013, sid 14. 
64 Johansson, 2013, sid 15. 
65 Johansson, 2013, sid 16.  
66 Förändrande krafter som har sitt ursprung från det inre. Exempel på endogena krafter är magma och jordens inre 
krafter. Det kan också vara som i det här fallet en inre struktur.   
67 Fortin-Rittberger & Rittberger, 2014, sid 496.  
68 Fortin-Rittberger & Rittberger, 2014, sid 497.  
69 Fortin-Rittberger & Rittberger, 2014, sid 499. 
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institution som inte har en etablerad manlig hegemoni. Ytligare förklaringar menar forskarna beror 
kvinnliga aktivismen, främst the European Women’s Lobby som haft stort inflytande över EUs 
beslutsfattande.70 Slutligen kommer Fortin-Rittberger och Rittberger fram till att valsystemets 
regler har en mindre påverkan på deskriptiv representation i EU–valen jämfört med nationella val. 
Kontextuella faktorer av nationell karaktär påverkar EU–valen i större utsträckning och menar att 
”party systems are still largely determined nationally (…) and therefore there is limited scope for 
influence here by EP electoral system design”.71 

Pamela Paxton, Melanie M. Hughes och Matthew A. Painter publicerade artikeln ”Growth in 
women’s political representation: A longitudinal exploration of democracy, electoral system and 
gender quotas” 2010. De vill reda ut hur den kvinnliga representationen ökat över tid med hjälp av 
longitudinella teorier. De har studerat ”electoral systems, national-level gender quotas and growth 
of democracy – both political rights and civil liberties” i 110 länder och undersökt hur dessa 
variabler påverkar kvinnlig representation inom lagstiftningsorgan.72 Forskarna menar på att det 
saknas forskning som stödjer att demokrati ger en positiv (eller negativ) effekt på den kvinnliga 
representationsutvecklingen. Därför menar Paxton, Hughes och Painter att om man tar 
demokratiutvecklingen och graden av demokrati i beaktning så bör demokrati spela roll för 
representationsutvecklingen.73 Med det menar forskarna att beroende på vilken grad av demokrati 
ett land har så följer olika grader av politiska rättigheter och civila rättigheter som påverkar kvinnlig 
rörlighet och tillgång till den politiska sfären.74 Paxton, Hughes och Painter kommer fram till att 
”(h)igher average early levels of democracy set women onto a path of higher growth in 
representation over time.”75 Demokratin gynnar alltså kvinnlig representation sett till över tid, mer 
precist menar forskarna att det är utvecklingen av civila rättigheter och dess efterföljder som 
påverkar representationsutvecklingen snarare än de politiska rättigheterna.  
 

Material, urval och metod  

Sedan 2003 har EU en databas som samlat in information om ”the numbers of men and women 
in key decision-making positions”76, databasen inkluderar olika områden där det finns positioner 
för beslutsfattning, exempelvis media, politik (bland annat EU-parlamentet och nationella 
parlament), juridiska områden, miljö och ekonomi. Den europeiska databasen har samlat in 
information från 35 länder, utöver medlemsländerna är fem eventuella medlemsländer inkluderade 

                                                
70 Fortin-Rittberger & Rittberger, 2014, sid 499-500. 
71 Fortin-Rittberger & Rittberger, 2014, sid 514.  
72 Paxton, Hughes & Painter, 2010, sid 25. 
73 Paxton, Hughes & Painter, 2010, sid 28-29. 
74 Paxton, Hughes & Painter, 2010, sid 30.  
75 Paxton, Hughes & Painter, 2010, sid 43.  
76 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm citerat 29/11 2015. 
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(Montenegro, Island, Makedonien, Turkiet och Serbien) samt Norge och Liechtenstein. 
Informationen samlas in årligen och kvartalsvis i det politiska området (parlamentet och nationella 
parlament).77 Det finns också på samma hemsida som datainsamlingen, en beskrivning på EUs 
insamlingsmetod till denna databas. Att denna finns tillgänglig för allmänheten på ett öppet och 
tillgängligt sätt bidrar till en ökad trovärdighet i materialet. Att statistiken för de politiska områdena 
uppdateras fyra gånger per år, bidrar också till en kontinuitet och jämn statistik. Tillsammans med 
tillgängligheten och kontinuerlig datainsamling ökar också reliabiliteten för EU:s databas. Vilket i 
sin tur leder till att också reliabiliteten i min uppsats ökar.  I databasen har jag också genomfört en 
begränsning och urval.  

I och med att uppsatsen handlar om Europaparlamentet är det första urvalet också valet av 
databasen över Europaparlamentets representanter. Vidare har det här gjorts en begränsning sett 
till årtalen som kommer att studeras. I och med att denna uppsats börjar där Kantolas slutar faller 
valet på 2009 – 2015, att 2008 har uteslutits beror på att det i databasen saknas statistik för detta 
år. Vidare saknas det statistik för de tre första kvartalen under 2009 men är befintlig för det fjärde 
kvartalet. Därmed väljer jag att fortsätta med det fjärde kvartalet kontinuerligt för att undvika att 
det skall ske en statistikförändring tidigare under året.  

Som det framgår i frågeställningen kommer jag att söka kausalitet mellan kvinnlig representation 
och antagna texter från plenarsammanträden. Analysen kommer att studera om det finns ett 
samband, det vill säga om det råder kausalitet, mellan en ökad kvinnlig representation och en 
ökning av kvinnofrågor i parlamentet. Att det råder kausalitet innebär att det finns ett 
orsakssamband mellan två variabler, kvinnlig representation och antagna texter relaterade till 
kvinnofrågor. För att det skall råda kausalitet krävs det att en variabel är orsak (kvinnlig 
representation) och den andra variabeln är verkan (antagna texter).  

För att komma åt så mycket material som möjligt väljer jag att se till hela årets antagna texter. 
Det förekommer cirka tre – fyra sammanträden per månad under hela perioden 2009 – 2015. 
Anledningen till att jag väljer att se till hela året och inte begränsa mig till en specifik tidpunkt och 
månad beror på att materialet inte blir tillräckligt för att kunna uttyda ett samband.  Jag har valt att 
inte läsa de antagna texterna i sin helhet utan har istället valt att enbart se till rubrikerna. 
Anledningen till att jag väljer att se till rubrikerna istället för att läsa texterna är främst på grund av 
tidsbrist. Generellt sätt används rubriker för att tala om ett innehåll, väcka ett intresse hos läsaren 
och lika så kan rubrikerna på de antagna texterna syfta. Genom att enbart se till rubrikerna får jag 
ett generellt intryck och översikt över vad de antagna texterna behandlar. Det innebär också att jag 
kan dra generella slutsatser kring om en antagen text handlar om en kvinnofråga eller ej, jag får 
även uppfattning om vad som kan prioriteras i parlamentet. I och med att gender mainstreaming 
är en stor del av EUs arbete och målsättning kan det antas att alla antagna texter på ett eller annat 

                                                
77 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm citerat 29/11 2015. 
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sätt behandlar en fråga ur ett genusperspektiv. Dock finns det problematiken i att enbart se till de 
rubrikerna på de antagna texterna, bland annat att kan jag missa enstaka frågor som rör 
kvinnofrågor i texterna om dessa inte framgår i rubriken. Detta kan då innebära att mitt resultat 
inte blir fullständigt eftersom det finns en risk att inte alla texter relaterade till kvinnofrågor räknas 
in i beräkningen.  Dessutom kan det hända att rubriker som innehåller korrekta begrepp missas, 
detta då man riskerar att stirra sig blind på rubrikerna samt att sammansättningen av orden kan 
göra det svårt att urskilja specifika begrepp. Eftersom jag strävar efter att finna ett samband mellan 
kvinnlig representation och antagna texter, kommer jag fokusera på rubriker som innehåller 
kvinnorelaterade begrepp. De begrepp jag valt att hålla mig efter är; kvinnor, sexualitet, barn, 
ungdom(ar), unga, jämlik(het), hälsa(o), sociala(t) och kön. Även påbyggnads ord kommer att 
inkluderas i undersökningen, exempelvis könsstympning och hälsoproblem. Jag har valt att utgå 
från ovanstående begrepp efter att jag studerat några av de antagna texternas rubriker har jag funnit 
att de ovanstående begreppen ofta förekommer, därför har jag valt dem som mina analysbegrepp. 
I tabell II redovisas antalet antagna texter vars rubrik inkluderar något av begreppen. Om en rubrik 
innehåller flera av de valda begreppen kommer dessa att kategoriseras under stapeln ”kvinna” 
(förutsatt att kvinna finns med i rubriken). Förekommer det flera begrepp men inte ordet kvinna 
kommer rubriken att kategoriseras under det första begreppet som nämns. Vidare kommer jag 
också notera om det är en kvinnlig eller manlig rapporteur som ansvarar för förslaget samt vilket 
utskott/ kommitté rapporteuren tillhör. Genom att notera rapporteurs tillhörighet hoppas jag på 
att kunna se vilken kommitté/ utskott som lyfter flest kvinnofrågor, förhoppningsvis kommer 
också andra utskott att lyfta vissa kvinnofrågor. Om andra utskott lyfter kvinnofrågor kan det antas 
att gender mainstreaming är en lyckad genomförd strategi från EUs håll samt att teorin agenda 
setting stämmer till stora delar. Om det förekommer fler än en rapporteurs per antagen text 
kommer denna antagna text att kategoriseras in i begreppsdelen av tabell II men inte i 
kvinnlig/manlig rapporteurs. Detta val görs på grund av att det inte framkommer om det finns en 
rapporteur som har huvudansvaret och kategoriseringen kvinnligt/ manligt blir svårt att 
genomföra. 

Jag kommer också att använda ett referensår, 2005. Med referensår menas att jag kommer att 
jämföra med resultatet jag får för tidperioden 2009 – 2015 med referensåret 2005 för att kunna 
tolka en utveckling, det vill säga en utveckling i relation till referensåret. Även här kommer jag att 
använda hela årets antagna texter med samma rubriksbegrepp som för perioden 2009 – 2015.   

 Även om mitt material sträcker sig över en period på sex år, är materialet jag använder 
begränsat, det vill säga endast en tabell per år från databasen vilket innebär att statistiken från de 
tre övriga kvartalen går förlorat. Dessa tabeller talar om hur den kvinnliga representationen ser ut 
både per individuellt land och för Europaparlamentet i helhet. Det finns en viss skevhet till att se 
till de siffror som talar om helheten, även om helheten talar om en god kvinnlig representation 
finns det stor variation mellan medlemsländerna. Detta innebär att helheten är sammanfattande 
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och inte talar för att den kvinnliga representationen är korrekt representerad. Det vill säga att 
medlemsländerna inte har fördelat sina parlamentsplatser proportionerligt mellan kvinnor och 
män. I en perfekt värld bör parlamentsplatserna fördelas procentuellt mellan medlemsländernas 
befolkning, det vill säga har ett land 40 procent kvinnor skall platserna i Europaparlamentet också 
ges till 40 procent kvinnor från det landet. Även om denna uppsats ser till Europaparlamentet som 
helhet är det av vikt att ha i åtanke att parlamentets platser inte är helt proportionerligt fördelat 
mellan kvinnor och män sett från medlemsländerna perspektiv.     

Operationalisering  

Genom att genomföra en operationalisering gör man svårmätbara begrepp enklare att mäta. Det 
första begreppet som behöver en operationalisering är kvinnofrågor (gender issues, women’s 
issues). Kvinnofrågor kommer att definieras som ”an issue as a women’s issue if women are more 
likely than men to raise the issue or if women raise the issue in a greater volume than do men.” 78 
Volden, Wiseman och Wittmers operationalisering av kvinnofrågor (ovan) innebär att kvinnofrågor 
kännetecknas genom att det är frågor som kvinnor är mer troliga att lyfta fram eller trycka på. En 
mer konservativ definiering av kvinnofrågor, som använts mycket i tidigare forskning, är 
”particularly salient to women”79, exempelvis frågor rörande abort, förskola, kvinnors hälsa, 
familjeliv etcetera, frågor som kunde påverka kvinnan direkt eller indirekt ansågs vara en 
kvinnofråga. Men i denna uppsats kommer jag att utgå från den operationalisering som Volden, 
Wiseman och Wittmer skapat.  

Här kan också begreppet genusfrågor (genuspolitik) nämnas vars operationalisering avser jämlikhet 
mellan könen, både ur ett kvinnligt och ett manligt perspektiv. Det kan handla om jämlikhet på 
arbetet, i hemmet, om pension, förhandlingar, politiska val etcetera. Genusfrågor skiljer sig från 
”gender issues” i och med att genusfrågor behandlas från två perspektiv medan gender issues ses 
och behandlas från ett perspektiv. Exempel på vad genuspolitiken har åstadkommit är EU:s princip 
om ”equal pay for equal work”. Genom att skilja på begreppens innebörd ökar validiteten, det vill 
säga att bedömning av de slutsatser som generats från en undersökning hänger ihop eller ej.80 
Dessutom stärks begreppsvaliditet som i grunden handlar om huruvida ett mått för ett begrepp 
verkligen speglar det som begreppet anses beteckna.81 Detta innebär att operationaliseringen 
försöker garantera att det är två olika områden som mäts, det vill säga att kvinnofrågor inte skall 
misstas för genusfrågor och tvärt om. Detta ger också en ökad reliabilitet, vilket innebär att 
förhoppningsvis blir resultaten från uppsatsen desamma om undersökningen skulle genomföras på 

                                                
78 Volden, Wiseman & Wittmer, 2013, sid 7.  
79 Volden, Wiseman & Wittmer, 2013, sid 8. 
80 Bryman, 2012, sid 717. 
81 Bryman, 2012, sid 713.  
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nytt. Just på grund av reliabiliteten är operationaliseringen och validiteten för dessa begrepp viktiga 
för att försäkra sig att det är rätt område som studeras och analyseras.   

 

Del III: Undersökning  

Genus inom kommissionen och parlamentet  

I Europakommissionen är varje kommissionär ansvarig för en visst politisk domän.82 Detta kan 
förklara varför genuspolitik fick ett upphov efter att Sverige gick med i EU, svenska 
kommissionärer kan ha valt att uttrycka sitt engagemang i det domän denna tillhörde. Utöver dessa 
domäner är kommissionen uppdelad i 25 generaldirektorat, vilket kan jämföras med departement, 
varje generaldirektorat är ansvariga för ett politiskt område. Det är generaldirektoratets uppgift att 
sammanställa dokumentation och förslag till den sittande kommissionen. Idag ligger 
genuspolitikens frågor främst hos generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och 
inkludering (EMPL). Inom denna avdelning ingår också ”inter-services group on gender equality”83 
vilka ansvarar för att sammanstråla ansvariga i de olika generaldirektoraten för att bearbeta fram 
förslag inom genuspolitiken och kontrollera att de andra politiska områdena applicerar gender 
mainstreaming.84 

Europaparlamentet består av 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsstater. Platserna i 
parlamentet är fördelade proportionerligt till medlemsländernas storlek, de mindre länderna 
ockuperar sex platser och det största 96 platser.85 Ledamöterna väljs direkt i nationella val vart 
femte år och representerar ett parti, inte en nationalitet. Det vill säga att ledamöter från exempelvis 
Socialdemokraterna representerar partiet och kommer i parlamentet sitta tillsammans med 
likasinnade ledamöter från andra länder och inte med sina landsfrälse. I dag är den största 
partigruppen the European peopels’s party, EPP, i vilken de svenska Moderaterna och 
Krisdemokraterna är inkluderade.86 Ledamöterna tillhör en eller flera utskott som behandlar olika 
politiska områden. Inom genuspolitiken och kvinnors rättigheter arbetar Utskottet för Women’s 
Rights and Gender Equality (FEMM)87 vars ansvar är att föreslå ändringar/ förbättringar på alla 
förslag som handlar om kvinnors rättigheter, åtgärder mot diskriminering och jämställhet mellan 
kön. Gruppen sammankallar också föreläsningar från organisationer som arbetar med och från 
experter på ”kvinnor och krig, muslimska kvinnor och sexuella och mödar hälsa och rättigheter”88 

                                                
82 van der Vleuten, 2012, sid 43. 
83 van der Vleuten, 2012, sid 43.   
84 van der Vleuten, 2012, sid 43.  
85 van der Vleuten, 2012, sid 47. 
86 http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/hemicycle.html  
87 van der Vleuten, 2012, sid 48. 
88 van der Vleuten, 2012, sid 48. 



20 

för att få en utvidgad insikt och förståelse kring situationen och insikt på vad som behöver 
förbättras.89 Den kvinnliga närvaron i parlamentet har lett till att genuspolitiken och kvinnofrågor 
har fortsatt att vara en viktig punkt på agendan, parlamentet förespråkar genuspolitik och har 
många gånger begärt kommissionen att utveckla detta område. ”En enskild parlamentsledamot får 
också lägga fram ett förslag till unionsrättsakt inom ramen för denna initiativrätt (…)”90 vilket 
utskottet för Women’s Rights and Gender Equality’s medlemmar utnyttjat och har lagt fram 43 
olika föredrag under en period av sex år, fördrag som handlande om allt mellan handikappade 
kvinnor till kvinnors rättigheter i Turkiet.91  

I texten ovan nämns två grupper, EMPL och FEMM som båda arbetar med frågor rörande 
genuspolitiken. Det kan förtydligas att EMPL arbetar i Kommissionen och FEMM arbetar i 
Parlamentet. Även om det är kommissionen som har den primära lagstiftande rättigheten får 
parlamentet ”med en majoritet av sina ledamöter bakom sig, uppmana kommissionen att lägga 
fram vilka lagstiftningsförslag som helst som den finner lämpliga.”92  

Undersökning  

Under perioden 2009 – 2015 har antalet kvinnor i Europaparlamentet ökat, från 257 till 278. Detta 
innebär också att antalet män i parlamentet har minskat i proportion till den ökning kvinnor står 
för. Procentuellt har den kvinnliga representationen i parlamentet ökat från 35 till 37 
procentenheter. Vilket ger en median på 35 procentenheter. I en jämförelse mellan referensåret 
2005 och det sista året i undersökningen 2015 har det skett en ökning på nio procentenheter. Detta 
är i genomsnitt en ökning på strax under en procentenhet per år och antalet kvinnor har ökat med 
totalt 74 stycken sedan 2005. Det går att tyda ut en uppåtgående trend hos den kvinnliga 
representationen men det är fortfarande en relativt stor skillnad mellan kvinnor och män. Sett till 
EU:s mål på 50/50 inom EU:s beslutsfattandeorgan är det långt kvar, fortsätter man i takten som 
den uppåtgående trenden har idag kommer det dröja minst tio år till innan man är inom räckhåll 
för målet. Den kvinnliga representationen har i sin helhet ökat sedan 2009, ökningen är som 
tydligast i antalet kvinnliga parlamentariker och inte i en procentuell ökning. Att den procentuella 
ökningen under 2009 – 2015 inte har ökat i en större utsträckning kan bero att nya medlemsländer 
tillkommit och att antalet platser i parlamentet har ökat.  
 

 
 
 

                                                
89 Ibid.  
90 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/20150201PVL00004/Legislative-powers citerat 27/11 2015 
91 van der Vleuten, 2012, sid 48.  
92 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sv/20150201PVL00004/Legislative-powers citerat 27/11 2015 
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Tabell	I:	Antalet	parlamentariker	i	Europaparlamentet	 	
År	 Antal	kvinnor	 Antal	män	 Kvinnor	i	%	 Män	i	%	

2005	 204	 527	 28	 72	
2009	 257	 479	 35	 65	
2010	 255	 481	 35	 65	
2011	 254	 482	 35	 65	
2012	 265	 488	 35	 65	
2013	 275	 491	 36	 64	
2014	 276	 473	 37	 63	
2015	 278	 472	 37	 63	
Källa:	European	database	 	 	 	

 
Efter att studerat rubrikerna i de studerade antagna texterna för perioden januari 2009 – december 
2015 har totalt rubrikerna från 172 antagna texter inklusive referensåret 2005 inkluderats i studien 
(exklusive referensåret 153 antagna texter). Av dessa rubriker handlar 54 antagna texter (exklusive 
referensåret) om kategorin kvinnor/ flickor. Har en rubrik innehållit fler av de begrepp som mätts 
(exempelvis jämlikhet och kön) inklusive begreppet kvinna har rubriken inkluderats under 
kategorin kvinna. Detta val gjordes på grund av enkelheten och för att vara fortsatt konsekvent i 
rubriker med begreppet kvinna, resultatet av detta val har lett till att kategorin kön blivit relativt 
liten (totalt fyra antagna texter på sju år, exklusive referensåret) i förhållande till kategorin kvinna. 
Liten är också kategorin jämlik(het), åter igen beror detta på att flera av rubrikerna med begreppet 
har inkluderats under kategorin kvinna. I relation till kvinnofrågor kan det också tydas ut att barn, 
unga och ungdomar är en prioriterad fråga samt frågor kring kategorin social.  

 

Tabell II: Antalet antagna texter vars rubrik innehåller något av följande begrepp  
År/begrepp Kvinnor/ 

flickor 
Barn/ung/ 
ungdom 

Jämlik(het)  Sexuell-  Kön- Hälsa Social Summa Kvinnliga 
rapporteurs 

Manliga 
rapporteurs 

2015 5 13 1 1   1 1 22 18 2 
2014 5 2   2     5 14 8 4 
2013 8 5   1 3 5 4 26 17 6 
2012 11 5       3 4 23 13 4 
2011 10 2   3   4 2 21 12 3 
2010 7 2 2 1   3 6 21 13 5 
2009 8 4 4 2 1 1 6 26 15 5 
2005 6 4         9 19 8 8 
 60 37 7 10 4 17 37 172 104 37 
Källa: Plenarsammanträden - Antagande texter mellan januari 2009 - december 2015 + referensår 2005 

 
Sett till antalet antagna texter var året 2014 det år som minst kvinnofrågor antogs, detta i relation 
till alla undersökta år. Vad detta beror på enbart spekuleras i, men en anledning kan vara att det 
2014 genomfördes ett nytt EU–val och att detta påverkande arbetet kring antagna texter. Flest 
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antagna texter antogs under året 2009 och året 2013, under båda åren antogs 26 texter var av åtta 
stycken av dessa texter kategoriserades in under kategorin kvinnor under båda åren.  Flest antagna 
texter vars rubrik innehöll begreppet kvinna antogs under året 2012 och 2013, tio respektive elva 
texter.  

Det har i undersökningen kommit fram att det är flest kvinnliga rapporteurs som lagt fram de 
antagna texterna, totalt sett har 96 kvinnliga parlamentariker (exklusive referensåret) haft det 
huvudsakliga ansvaret jämfört med 29 manliga parlamentariker (exklusive referensåret). Det som 
inte framgår i tabell II är att manliga parlamentariker har oftast lagt fram de antagna texterna som 
handlat om kategorin socialt, medan kvinnor i större utsträckning har lagt fram texter rörande 
kvinnor och barn, vilket går i linje med operationaliseringen av kvinnofrågor.  

 

 
Det har ur undersökningen framkommit att på de 172 (inklusive referensår) antagna texterna har 
14 olika utskott varit inblandade. Det har förekommit att flera rapporteurs och utskott varit 
inblandade i en och samma text, dessa har inte noterats som kvinnlig eller manlig rapportuers och 
inte heller under ett specifikt utskott utan är samlade under benämningen ”flertalet ansvariga 
utskott och rapporteurs” (se tabell III). Som nämnt tidigare valde jag att inte kategorisera in flera 
rapporteurs under kvinnligt/manligt på grund av att det inte går att tyda ut vem som har ett 
huvudansvar. Det förekommer också flera ansvariga utskott där det inte heller framkommer vilket 

Tabell III: Utskott i Europaparlamentet som varit delaktiga i framtagningen av de antagna texterna vars rubriker innehåller 
genusrelaterade begrepp 
Utskott 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Flera ansvariga utskott och rapporteurs 3 6 3 6 7 3 1 3 
Utskottet för rättsliga frågor           2   3 
Utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet 

1 1   2 1 2   4 

Utskottet för kultur och utbildning 1 1 1 1 1 1   1 
Utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män 

4 8 8 7 8 9 5 1 

Utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor 

7 6 4 3 4 5 4 8 

Utskottet för utveckling 1 1 1       2 3 
Utskottet för regional utveckling     2     1 1 1 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor         1   1   
Utskottet för internationell handel     1   1       
Utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

  2   1         

Särskilda utskottet för den finansiella, 
ekonomiska och sociala krisen 

    1 1         

Utskott för utrikesfrågor    1             
Fiskeutskottet  1               
Utskottet för transport och turism 1               
Källa: Plenarsammanträden - Antagande texter mellan januari 2009 - december 2015 + referensåret 2005 
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utskott som har det primära ansvaret, därför har dessa antagna texter placerats in under 
benämningen ”flertalet ansvariga utskott och rapporteurs”. Det utskott som är ansvariga för 
majoriteten av de antagna texterna är ”Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 
kvinnor och män”, utskottet har sedan januari 2009 till december 2015 legat bakom totalt 46 
stycken texter (exklusive referensår), flest texter producerade utskottet under 2013 och minst under 
2015. Det utskott som producerat näst flest texter under den studerade perioden är ”Utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor” exklusive referensår. Kategorin ”flertalet ansvariga utskott och 
rapporteurs” har under perioden 2009 – 2015 ansvarat för 26 antagna texter, alltså har rapporturer 
och utskott samarbetat utöver sina gränser.   

Analys 

I tabell I redovisades en överblick för helheten över den kvinnliga och manliga representationen i 
Europaparlamentet. Johansson menar att representation är fungerande när ”den speglar och 
främjar väljarnas åsikter”93 och att närvarorepresentation fokuserar på att jämställd representation 
mellan kvinnor och män och hur närvarorepresentationen påverkar dagordningen. Även om min 
undersökning tyder på att representationen mellan kvinnor och män inte än är jämlik kan man 
ändock se att den kvinnliga representationen i Europaparlamentet påverkar dagordningen för 
kvinnofrågor och genus i en relativ stor utsträckning. Att representationen fortfarande inte är 
jämlik, det vill säga EU:s 50/ 50 mål inte är uppfyllt, kan kopplas till det demokratiundersunderskott 
som råder inom EU:s maktstruktur.  Paxton, Hughes och Painter menar att graden av demokrati i 
ett land påverkar kvinnors civila rättigheter och att detta leder till uppåtgående 
representationsutveckling för kvinnor.94 Med detta i beaktan kan man hävda att EU:s maktstruktur 
lider av ett demokratiunderskott och till följd av detta har inte den kvinnliga representation ökat i 
Europaparlamentet vars kvinnliga representation är relativt hög i jämförelse med andra EU 
institutioner.   

 Celis, Childs och Beckwith menar att när proportionen kvinnor i en organisation (deskriptiv 
representation) kommer politiska beteenden, institutioner och politiska intressen överlag blir 
bättre.95 Det innebär att när den deskriptiva representationen ökar kommer också den substantiella 
representationen påverkas positivt. Celis och Childs menar på att sambandet mellan deskriptiv och 
substantiell representation inte alltid är ett klart samband. I undersökningen framkommer det att 
den deskriptiva representationen inte självklart leder till en ökning i det substantiella. I tabell I och 
tabell II kan det uttydas att antalet kvinnor i parlamentet påverkan på det substantiella är marginell.  

                                                
93 Johansson, 2013, sid 14. 
94 Paxton, Hughes & Painter, 2010, sid 43.  
95 Celis & Childs, 2008, sid 420. 
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Volden, Wiseman och Wittmer definierar kvinnofrågor som ”an issue as a women’s issue if 
women are more likely than men to raise the issue or if women raise the issue in a greater volume 
than do men.”96 Bratton och Haynie kommer fram till i sin artikel (och teori) att afro–amerikanska 
kvinnor i de amerikanska delstatsparlamenten är mer angelägna att lyfta lagstiftningsförslag rörande 
”black issues” än vita amerikanska kvinnor amerikanska delstaternas parlament. Forskarna menar 
generellt sett att kvinnor (oavsett etnisk tillhörighet) i delstatsparlamenten är i större utsträckning 
mer angelägna att lyfta kvinnofrågor eller frågor relaterade till kvinnor än deras manliga kollegor. 
Mitt resultat i undersökningen tyder på samma resultat som Bratton och Haynies. Den agenda 
setting som Princen står för stämmer inte överens med det jag kan se i min undersökning, i och 
med att jag enbart sett till rubrikerna och inte själva innehållet på de antagna texterna kan jag inte 
se till själva processen så som Princen har beskrivit den. Dock kan det antas att man i utskotten 
har använts sig av själva lobbying verksamheten/ organiseringen genomfört inom utskotten i 
utformningen av de antagna texterna. Det kan antas att Princens agenda setting används  i större 
utsträckning i kategorin flera ansvariga utskott och rapporteurs, här har man jobbat över gränser 
och fått ett ökat stöd bland parlamentarikerna, därför kan det antas att Princens agenda setting har 
förekommit kring utformningen av dessa antagna texter.  

 Detta är ett antagande jag baserar på Princens teori om behovet av att organisera och bilda 
trovärdighet kring en fråga för att vinna kraft i agenda setting. Bratton och Haynies menar på att 
politisk tillhörighet påverkar hur en agenda setting sätts, de menar också på att kön är en bidragande 
faktor för agenda setting. Jag har i min undersökning sätt till könsaspekten i och med att noteringen 
av kvinnliga och manliga rapporteurs och mina resultat går i linje med Bratton och Haynies, det 
vill säga att aspekten kön spelar roll när det handlar om att sätta agenda setting för kvinnofrågor. 
Det innebär också att även på EU–nivå spelar könsaspekten roll när det gäller agenda setting i 
Europaparlamentet.   

I min operationalisering var avsikten att skilja mellan genuspolitik och kvinnofrågor som två 
skilda kategorier, men undersökningen tyder på att kvinnofrågor och genuspolitik behandlas 
likgiltigt. Detta kan dels tyda på att flera av rubrikerna med begreppet jämlikhet (det genuspolitiken 
i stor del handlar om) har kategoriserats in i kategorin kvinna på grund av att begreppen 
förekommit tillsammans, dessutom kommer majoriteten av de antagna texterna från utskottet för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Enbart benämningen på utskottet 
tyder på att kvinnofrågor och genuspolitik inte skiljs åt utan behandlas som likvärdiga frågor. Det 
kan också tydas ut i tabell III är ett skifte i vilka utskott som är ansvariga. Under 2015 sker det ett 
skifte bland utskotten, utskottet för sysselsättning och sociala frågor har tagit över majoriteten av 
de antagna texterna och agerar som ansvarig medan utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män under 2015 ansvarade för enbart en antagen text.  

                                                
96 Volden, Wiseman & Wittmer, 2013, sid 7.  
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 Slutsatser och avslut  

De frågeställningar som jag önskat svara på i denna uppsats är: Hur ser den kvinnliga representationen 
ut i Europeiska Unionen från 2009 till 2015? och Finns det något samband mellan antagna texter 
plenarsammanträden relaterade till kvinnofrågor och kvinnlig representation? 

Den kvinnliga representationen under perioden 2009 till 2015 har ökat, från 35 procent till 37 
procent. Under perioden 2009 – 2012 befann sig den kvinnliga representationen stadigt på 35 
procent, 2013 ökandes representationen till 36 procent och perioden 2014 – 2015 befann sig 
representationen på 37 procent. Vidare sett till antalet individer har de kvinnliga parlamentarikerna 
ökat från 257 (2009) till 278 parlamentariker (2015). Mellan 2012 och 2013 ökade de kvinnliga 
parlamentarikerna från 265 till 275 (manliga parlamentariker ökade från 488 till 491) och denna 
relativt stora ökning av parlamentariker kan ha sin förklaring i att Kroatien blev EU–medlem tidigt 
under 2012. Den deskriptiva representationen bland kvinnor är fortfarande relativt låg för en så 
pass ung union som Europeiska Unionen faktiskt är, den har haft all potential att bli enastående 
och föregå som ett gott exempel men där har tyvärr unionen brustit Den deskriptiva 
representationens svaga ökning indikerar på att Europeiska Unionen lider av ett demokratiskt 
underskott då en jämlik representation mellan kvinnor och män är en del av en rättvis demokrati 
och är fortfarande ganska långt ifrån EU:s mål för en 50/50 gräns. 

Under den studerade perioden har det i plenarsammanträdena antagits 153 texter relaterade till 
kvinnofrågor. Totalt har 125 enskilda rapporteurs stått som ansvarig för en antagen text, på de 
resterande 28 antagna texterna har det varit minst två ansvariga rapporteurs och har därför inte 
räknats in under kategorierna ”kvinnlig rapporteurs” och ”manliga rapporteurs”. Bakom 96 av de 
153 antagna texterna står det en kvinnliga rapporteurs som ansvarig, vilket innebär bakom 57 
antagna texter står det en manlig rapporteur. Sett till tabell II går det att uttyda en substantiell 
representation, det vill säga det går att se ett samband mellan kvinnliga rapporteurs (som är 
kvinnliga parlamentariker) och antagna texter relaterade till kvinnofrågor. Enligt tabell II och 
uppsatsens undersökning är det fler kvinnor som ansvarar för kvinnofrågor än män, vilket tyder på 
att den kvinnliga närvaron i Europaparlamentet påverkar kvinnofrågor. Dock är denna substantiella 
representation svår att finna om man inte ser till en specifik fråga. Enbart sett antalet kvinnliga 
representanter (tabell I) i parlamentet är den deskriptiva representationen svagt uppåtgående och 
enbart sett till denna aspekt kan inte en substantiell representation uttydas. Den substantiella 
representationen blir först tydlig när närmare studier görs, som exempelvis denna uppsats eller 
Johanna Kantolas artikel nämnt ovan. Sammantaget är svaret på den andra forskningsfrågan i 
denna uppsats att det finns ett samband mellan antagna texter relaterade till kvinnofrågor och 
kvinnlig representation. Dock är sambandet inte tydligt sett till den deskriptiva representationen 
(tabell I) utan den substantiella representationen blir först tydlig när mer djupgående analyser och 
studier görs.   
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Avslutningsvis var mitt syfte att både beskriva den kvinnliga representationen och undersöka 
om förändringar i kvinnorepresentationen samvarierar med förändringar av uppmärksamhet mot 
kvinnofrågor i parlamentet. Jag har med min undersökning, analys och slutsatser kommit fram till 
ett resultat som dels svarar på mina frågeställningar och dels går i linje med mitt syfte. Vidare har 
jag bekräftat Bratton och Haynies forskning, det vill säga att könsaspekten spelar roll i agenda 
setting i ett samband med kvinnofrågor samt att kvinnor tenderar att lyfta fler kvinnorelaterade 
frågor än män. Paxton, Hughes och Painter menar att demokrati påverkar kvinnlig representation 
och tendenser till detta kan jag finna i mina resultat och analyser. Även i Volden, Wiseman och 
Wittmers operationalisering av kvinnofrågan, att en kvinnofråga är en kvinnofråga om det är så att 
kvinnor lyfter frågan i större utsträckning än män, vilket jag finner stöd för i min undersökning (se 
tabell II). Jag har förutom att finna stöd i och bekräfta den tidigare forskningen också kompletterat 
det existerande forskningsfältet kring kvinnlig representation och agenda setting (dagordning) med 
forskning kring Europeiska Unionens Europaparlament.  
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