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I Europaparlamentet finns i dagsläget 751 platser, eftersom Storbritannien ännu inte 
lämnat EU. Det har i tidigare faktablad (2019:6) beskrivits hur platserna i parlamentet 
har förändrats över tid och planerna för framtida förändringar. Detta faktablad 
kommer däremot visa hur fördelningen av platser i parlamentet ser ut mellan kvinnor 
och män. Figuren nedan visar hur fördelningen av andelen platser mellan kvinnor och 
män har sett ut i parlamentet sedan det första Europaparlamentsvalet år 1979 fram tills 
det senaste valet år 2014. Efter det första valet till Europaparlamentet år 1979 var det 
83,6 procent män och endast 16,3 procent kvinnor som var invalda som ledamöter. 
Succesivt varje år därefter har fördelningen mellan män och kvinnor blivit mer 
jämställd. Vid det senaste valet 2014 hade skillnaden mellan könen minskat till 26,2 
procentenheter. Utvecklingen mot en mer jämställd representation i Europaparlamentet 
har skett inom alla delar av EU. Tidigare fanns det geografiska skillnader där kvinnor 
och män var mer jämlikt representerade i vissa geografiska områden än andra, 
exempelvis var det mer jämlikt i de västra delarna av EU än i de östra och södra delarna 
av unionen, men även i det avseendet har jämställdheten gått åt rätt håll (Stockemer & 
Sundström, 2019).  

 
Figur 1. Fördelningen av platser i Europaparlamentet mellan kvinnor och män (procent). 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Europaparlamentet. (2014). European and National Elections figured out. Luxemburg: Public Opinion Monitoring Unit. 
Resultat av fördelningen av platser i Europaparlamentet mellan kvinnor och män över tid. 
Kommentar: Figuren visar den procentuella utvecklingen av platsfördelningen mellan män och kvinnor över tid i  
Europaparlamentet. 
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