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1. Inledning 

Sedan år 2006 bedriver riksdagen ett kontinuerligt jämställdhetsarbete med att förbättra arbets-
villkoren för riksdagens ledamöter. För varje valperiod ska jämställdhetsarbetet följas upp och 
utvärderas samt ett nytt handlingsprogram för jämställdhet fastställas. På förslag av riksdagens 
arbetsgrupp för jämställdhet har Riksdagsstyrelsen beslutat att under innevarande mandatperiod 
genomföra en studie där ledarskap står i fokus, mer specifikt huruvida villkoren för män och 
kvinnor på riksdagens ledande positioner är jämställda och hur ledarskap kan bidra till en mer 
jämställd arbetsmiljö. Studien har genomförts i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen 
vid Uppsala Universitet där docent Josefina Erikson och forskare Cecilia Josefsson har genom-
fört alla analyser och sammanställt rapporten. 

Studien bygger på statistiska uppgifter insamlade av Riksdagens utredningstjänst (RUT) samt 
36 djupintervjuer med ledare i riksdagen och en enkät som skickats ut till alla riksdagsledamö-
ter. Vi vill rikta ett stort tack till RUT, forskningsassistent Anna Svensson som har transkriberat 
intervjuerna samt alla de personer som medverkat i studien!  

Efter ett inledande stycke som introducerar teoribildning och tidigare forskning kring politiskt 
ledarskap och kön, är rapporten indelad i två huvuddelar. I den första delen presenteras en kart-
läggning och analys av ledarskap och kön i riksdagen 1988–2020. Här undersöker vi andelen 
män och kvinnor på olika typer av ledarskapspositioner över tid och tittar närmare på om män 
och kvinnor på ledande positioner skiljer sig åt i olika avseenden. I den andra delen av rapporten 
presenteras resultaten från en intervjustudie med nuvarande ledare i riksdagen som genomför-
des under hösten 2020 samt resultaten från en enkät som skickades ut till alla ledamöter under 
våren 2021. I den här delen av rapporten kartlägger vi och presenterar hur dagens riksdagsledare 
och riksdagsledamöter ser på ledarskap, jämställdhet och sin arbetsmiljö. Av utrymmesskäl har 
vi lagt diagram och fördjupade analyser av enkätstudien i Appendix. 

Vi vill betona att kön och genus används synonymt i rapporten och förstås som analytiska, 
relationella kategorier som är föränderliga och skapas och omskapas i sociala processer (Scott 
1986). Notera att användningen av uttrycken ”manlig ledare” och ”kvinnlig ledare” används av 
språkliga skäl för att beteckna ”en man/kvinna på ledande position” och inte åsyftar någonting 
annat. 

 

Josefina Erikson och Cecilia Josefsson  

Uppsala, juni 2021 
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2. Teorier och tidigare forskning om politiskt ledarskap 
och kön 

En teori som kan vara hjälpsam för att förstå vissa av resultaten i den här studien är teorin om 
”roll-överenstämmelse” (role congruency theory) som belyser hur seglivade könsstereotyper 
kopplade till ledarskap skapar olika förväntningar på män respektive kvinnor som innehar le-
dande positioner (Eagly & Karau, 2002). Kvinnor på ledande positioner får svårare att ”passa 
in” till följd av att det som betraktas som typiskt feminina egenskaper inte ses som typiska för 
en ledare. I korthet handlar dessa könsstereotyper om att kvinnor ses som mer omhändertagande 
och kollektivt orienterade (communal) medan män ses som mer handlingskraftiga, ambitiösa 
och individualistiska (agentic). De senare egenskaperna ses alltså även som typiska för ledare, 
särskilt i mansdominerade branscher. Följaktligen riskerar kvinnliga ledare medveten eller 
omedveten diskriminering därför att de uppför sig på ett sätt som uppfattas som otypiskt för en 
ledare. Om de istället eftersträvar typiskt (manliga) ledaregenskaper riskerar de att diskrimine-
ras för att de beter sig på ett sätt som anses otypiskt för en kvinna. För en manlig ledare blir 
situationen lättare att hantera eftersom könsstereotypen för hur en man förväntas vara, i högre 
grad överensstämmer med hur en ledare förväntas vara.  

Forskning om politiskt ledarskap har bland annat visat att kvinnliga presidentkandidater för att 
bli framgångsrika bör balansera typiskt maskulina egenskaper med feminina attribut (Murray 
2010). Också i en svensk kontext finns indikationer på att det är en framgångsfaktor för kvinn-
liga partiledare att balansera maskulina och feminina egenskaper (Berkqvist och Johansson 
2019). En annan studie från Sverige har visat att könsstereotyper också kan spela roll för riks-
dagsledamöters möjligheter att avancera till ledarpositioner. Kvinnor som bryter mot vad som 
kan betraktas som ett typiskt feminint beteende, genom att sitta i ett maskulint kodat utskott 
eller avvika från partilinjen, har lägre sannolikhet att bli utsedda till ministrar än sina manliga 
motsvarigheter (Bauman m.fl. 2019). 

När det gäller politiska ledares kompetens noterar flera studier att kraven och förväntningarna 
generellt tenderar att vara högre ställda på kvinnliga toppolitiker, vilket märks i att de uppvisar 
mer erfarenhet och kompetens än sina manliga motsvarigheter (Escobar-Lemmon och Taylor 
Robinson 2009, Jalalzai 2016). Studier från Sverige har visat att kvinnliga ministrar är mer 
kompetenta än sina manliga motsvarigheter i den meningen att de har mer parlamentarisk och 
politisk erfarenhet och utbildning (Bäck m.fl. 2009). Även kvinnliga partiledare på kommunal 
nivå har visats vara mer kompetenta än de manliga (O’Brien och Rickne 2016).1  

I slutdiskussionen kommer vi att beakta betydelsen av könade föreställningar och förväntningar 
samt relatera vissa av resultaten till den forskning som finns på området.   

                                                

1 För en genomgång av forskning om politiskt ledarskap och kön, se Erikson, J. 2021 ”Politiskt ledarskap och kön- 
en forskningsöversikt”, Bilaga 2 till Jämys huvudrapport 2021-1. 
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3. Ledarskap i riksdagen 1988–2020 

I denna första del av rapporten kartläggs och analyseras ledarskap och kön i riksdagen över 
drygt trettio års tid. Med hjälp av riksdagens utredningstjänst har vi sammanställt data över 
ledande positioner i riksdagen – utskottsordförande, vice utskottsordförande, gruppledare och 
vice gruppledare – från oktober 1988 fram till december 2020.  Totalt sett har 657 individuella 
ledarskapspositioner analyserats. Av dessa positioner har 376 innehafts av män (57 procent) 
och 278 positioner av kvinnor (43 procent).  Totalt har 343 personer olika personer haft en eller 
fler ledarskapspositioner under den studerade tidsperioden: 155 kvinnor (45 procent) och 188 
män (55 procent).  

Andel män och kvinnor på ledande positioner i riksdagen 

Sett till hela den studerade tidsperioden, 1988–2020, har män innehaft 57 procent av alla ledar-
skapspositioner och kvinnor 43 procent. Sett i relation till den genomsnittliga andelen män och 
kvinnor i riksdagsgruppen under den studerade tidsperioden – 57,5 procent män och 42,3 pro-
cent kvinnor – måste utnämningen av ledare ses som numerärt jämställd på aggregerad nivå. 
Lika stor andel manliga som kvinnliga riksdagsledamöter har utnämnts till ledare och den man-
liga överrepresentationen på ledarskapspositioner är i linje med den manliga överrepresentat-
ionen i riksdagsgruppen i stort. Om vi istället tittar på föredelningen av män och kvinnor på 
olika typer av ledarskapspositioner ser vi att utskottspresidierna generellt sett varit mer jäm-
ställda än partiernas gruppledningar. 60 procent av posterna som utskottsordförande och 58 
procent av posterna som vice utskottsordföranden har innehafts av män. Positionen som 
gruppledare är mer mansdominerad – 70 procent av dessa poster har innehafts av män, 30 pro-
cent av kvinnor. Positionen som vice gruppledare sticker ut åt andra hållet så till vida att 36 
procent av dessa positioner har innehafts av en man, 64 procent av en kvinna (se Tabell 1 och 
Figur 1).  

Tabell 1. Antal män och kvinnor på olika typer av ledande positioner 1988–2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ordförande Vice ordförande Gruppledare Vice gruppledare Totalt 
Män  130 (60%) 142 (58%) 71 (70%) 33 (36%) 376 (57%) 
Kvinnor 88 (40%) 101 (42%) 31 (30%) 58 (64%) 278 (43%) 
Totalt 218 243 102 91 654 
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Figur 1. Andel kvinnor och män på olika ledande positioner i riksdagen (1988–2020) 

 
Notera: Den röda linjen markerar den genomsnittliga andelen manliga riksdagsledamöter 1988–2020. 

Många personer har haft fler än en ledarposition under tiden de har suttit i riksdagen. I genom-
snitt har ledare i riksdagen innehaft 1,9 ledarskapspositioner och antalet positioner per person 
varierar mellan en och åtta positioner.2 Kvinnor har i genomsnitt haft något färre positioner än 
män: 1,8 positioner, jämfört med männens 2 positioner. I kontexter där kvinnor är numerärt 
underrepresenterade finns ibland en tendens till att kvinnor i genomsnitt har suttit på fler ledar-
positioner – samma kvinna roterar på ett stort antal ledarpositioner för att kompensera för den 
underliggande numerära ojämställdheten. Detta är alltså ingenting som vi finner i den svenska 
riksdagen under den studerade tidsperioden.  

Om vi ser till andelen män och kvinnor på ledarskapspositioner över tid (Figur 2) så kan vi se 
hur ledarskapet i riksdagen har blivit alltmer numerärt jämställt. Sett i relation till andelen in-
valda män och kvinnor i riksdagen kan vi se att kvinnor under de två senast mandatperioderna 
varit något överrepresenterade på ledarpositioner. Värt att notera är också att andelen kvinnor 
på ledande positioner sjönk markant under två mandatperioder (2006–2010, 2010–2014). En 
annan aspekt som är värd att notera är att andelen kvinnor på ledande positioner inte systema-
tiskt minskar under varje mandatperiod (Figur 2). Ett mönster med hög kvinnorepresentation i 
början av varje mandatperiod följt av markant lägre kvinnorepresentation mot slutet av man-
datperioden skulle kunna vara ett tecken på att jämställdhetsarbetet i någon mån är ett spel för 
gallerierna. I ett sådant fall skulle det handla om att fördela positionerna jämställt då den medi-
ala uppmärksamheten är stor i början av en mandatperiod, för att sedan vara mindre noggrann 
med detta vid senare utnämningar då uppmärksamheten är mindre. Det finns alltså inga tecken 
på att detta skulle vara fallet i den svenska riksdagen. Även om andelen kvinnor på ledande 
positioner sjunker under några mandatperioder ser vi också att andelen kvinnor består eller ökar 
under andra mandatperioder.  

                                                

2 Beatrice Ask är den riksdagsledamot som innehaft flest ledarskapspositioner, totalt åtta olika positioner. 
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Figur 2. Andel kvinnor på ledande positioner i riksdagen 1988–2020.   

 

Om vi enbart ser till andelen kvinnor i utskottspresidierna kan vi att konstatera att utnämningen 
till dessa positioner också blivit alltmer numerärt jämställda över tid (se Figur 3). De senaste 
åren har kvinnor till och med varit något överrepresenterade på dessa positioner, sett i relation 
till andelen kvinnor i riksdagsgruppen (mörkgrå linje).  

Figur 3. Andel kvinnor i utskottspresidierna 1988–2020.   

 
Notera: Den mörkgrå linjen markerar andelen kvinnor valda till riksdagen. 
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Om vi ser till partiernas gruppledningar kan vi konstatera att positionen som gruppledare har 
varit mansdominerad under i stort sett hela den studerade tidsperioden och att positionen som 
vice gruppledare dominerats av kvinnor. Över tid har dock allt fler kvinnor blivit gruppledare, 
även om kvinnor fortfarande är i minoritet på positionen (se Figur 4).   

Figur 4. Andel kvinnor i partigruppernas gruppledningar 1988–2020.  

 
Notera: Den mörkgrå linjen markerar andelen kvinnor valda till riksdagen. 

Slutligen har vi undersökt andelen kvinnor i utskottspresidier i ”hårda” respektive ”mjuka” ut-
skott. Tidigare forskning har nämligen visat att det i vissa kontexter finns en tydlig könsupp-
delning mellan olika typer av ansvarsområden, där kvinnor i högre grad ansvarar för typiskt 
mjuka eller feminina frågor så som jämställdhet, omsorg och hälsa. Män ansvarar istället för 
typiskt hårda, maskulina frågor så som militär, utrikespolitik och ekonomi (Goddard 2019, 
Escobar-Lemmon och Taylor-Robinson 2009). Sådana mönster har tidigare påvisats i den 
svenska riksdagens fördelning av utskottsplatser (Wängnerud 1998). Som vi kan se i Figur 5 
finns ett sådant könat mönster också när det gäller ledarpositioner. Kvinnliga ledare har under 
de flesta mandatperioderna varit överrepresenterade i mjuka utskott och underrepresenterade i 
hårda utskott. Även om skillnaderna har minskat sedan 2010 så ser vi tendenser till att ett hi-
storiskt mönster— där kvinnor leder mjuka utskott och män leder hårda utskott—  återupprepas 
under innevarande mandatperiod.  
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Figur 5. Andel kvinnor i utskottspresidier i hårda respektive mjuka utskott.  

 
Notera: Mjuka utskott: KrU, SfU, SoU och UbU. Hårda utskott: FiU, FöU, NU, SkU, TU och UU. Andelen kvinnor 
i utskottspresidier i utskott som ansetts vara neutrala (AU, BoU, CU, EUN, JuU, KU, LU och MjU) redovisas inte 
i grafen. Mörkgrå linje markerar andelen valda kvinnliga riksdagsledamöter över tid.   
 
Antal dagar på ledarpositionen 

Hur länge sitter män och kvinnor på ledande positioner i riksdagen i genomsnitt? Sett till hela 
den studerade tidsperioden och alla fyra studerade ledarpositioner i riksdagen sitter män i ge-
nomsnitt längre på sina positioner än kvinnor. Män sitter i genomsnitt 929 dagar (~2,5 år) på 
en ledarposition i jämförelse med kvinnor som i genomsnitt sitter 849 dagar (~2,3 år) – en 
statistiskt signifikant skillnad. Könsskillnaden är särskilt påtaglig för gruppledarpositionen, en 
position som kvinnor i genomsnitt innehaft 200 dagar, eller över ett halvår, kortare än män. 
Könsskillnaden i antal dagar på en ledarposition har inte förändrats särskilt mycket över tid. 
Kvinnor satt i genomsnitt något längre på sina positioner än män under tre mandatperioder 
(2002-2006, 2006-2010, 2018-2020). Under övriga sex mandatperioder har män i genomsnitt 
suttit längre på sina ledarskapspositioner än kvinnor.  

Tabell 2. Genomsnittligt antal dagar på positionen för män och kvinnor på olika typer av ledande positioner 1988–
2020.  

 Ordförande Vice ordförande Gruppledare Vice gruppledare Totalt 
Män  917 886 1012 982 929 
Kvinnor 835 861 807 869 849 
Totalt 884 876 951 909 895 
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Figur 6. Genomsnittligt antal dagar på olika ledarskapspositioner för män och kvinnor 

 

Viktigt att poängtera är att kvinnors kortare tid vid makten kan bero på en mängd olika orsaker, 
såsom kvinnors större svårigheter att kombinera ledarskap med familj, kvinnliga politikers 
större utsatthet för våld och trakasserier på ledarskapspositioner (se Håkansson 2020) såväl som 
att män och kvinnor tillsätts i olika typer av utgångslägen.  

Tidigare erfarenheter  

En annan viktig fråga kopplat till kön och ledarskap är huruvida män och kvinnor som får le-
darpositioner skiljer sig åt i olika avseenden. Här har tidigare forskning från såväl Sverige som 
andra kontexter visat att det ofta krävs mer av kvinnliga politiker för att nå toppositioner och 
att kvinnliga ledare i många fall ofta har högre utbildning och längre politisk erfarenhet än män 
på jämförbara positioner (Bäck m.fl. 2009, Escobar-Lemmon och Taylor Robinson 2009, Ja-
lalzai 2016, O’Brien och Rickne 2016). När vi ser till ledare i riksdagen de senaste trettio åren 
visar analysen ett delvis motsatt mönster:  kvinnor har generellt sett suttit kortare tid i riksdagen 
än män när de tillträder en ledarposition och har mindre erfarenhet av ledarskap i riksdagen. 
Vidare är kvinnor yngre än män vid tidpunkten för tillträdet och kommer oftare än män till ett 
utskottspresidium via ett annat utskott. När det gäller ledarnas kompetens från andra områden 
och erfarenheter från tiden innan riksdagen, har vi emellertid inte uppgifter som möjliggör en 
fördjupad analys. Viktigt att poängtera är också att även om det finns en viss könsskillnad i 
tidigare erfarenheter så är såväl män som kvinnor som tillträder ledande positioner i riksdagen 
generellt sett mycket erfarna politiker med lång erfarenhet av riksdagsarbetet. Nedan redogör 
vi för dessa skillnader mer i detalj. 

Antal dagar som riksdagsledamot 

Hur lång riksdagserfarenhet har män och kvinnor när de tillträder en ledarposition i riksdagen? 
Sett till hela den studerade tidsperioden har ledare i riksdagen suttit i genomsnitt 9,5 år i riks-
dagen då de tillträder en ledarposition. Kvinnor har i genomsnitt ca 1000 dagar (knappt 3 år) 
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kortare erfarenhet av riksdagsarbetet än män när de tillträder en ledarposition (en statistiskt 
signifikant skillnad). Återigen är könsskillnaden störst när vi ser till positionen som grupple-
dare. Värt att notera är också att utskottspresidierna generellt sett har längre erfarenhet av riks-
dagsarbetet i jämförelse med partiernas gruppledningar (se tabell 3, figur 7).  

Tabell 3. Genomsnittligt antal dagar män respektive kvinnor tjänstgjort som riksdagsledamöter vid tidpunkten för 
tillträdet till olika typer av ledande positioner 1988–2020.  

 Ordförande Vice ordförande Gruppledare Vice gruppledare Totalt 
Män  4395 4188 3675 2585 4022 
Kvinnor 3408 3139 2437 2224 2955 
Totalt 3996 3752 3299 2355 3569 

 
 
Figur 7. Genomsnittligt antal dagar som män och kvinnor tjänstgjort som riksdagsledamöter vid tidpunkten för 
tillträdet till olika typer av ledande positioner 1988–2020.  

 

Könsskillnader i riksdagserfarenhet har minskat över tid, i sannolikhet i takt med att könsskill-
nader bland gruppen riksdagsledamöter i stort har minskat (se Figur 8). Värt att notera är dock 
könsskillnader kvarstår: kvinnliga ledare har fortfarande mindre erfarenhet av riksdagsarbetet 
än män.  
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Figur 8. Genomsnittligt antal dagar män respektive kvinnor tjänstgjort som riksdagsledamöter vid tidpunkten för 
tillträdet till olika typer av ledande positioner, per mandatperiod (1988–2020).  

 

Erfarenhet av andra ledarskapspositioner i riksdagen  

Män har i genomsnitt mer ledarerfarenhet från riksdagen när de tillträder en ledarskapsposition 
i riksdagen än kvinnor. Vid tillträdet av en ledarposition har kvinnor i genomsnitt erfarenhet 
från 0,8 tidigare positioner. Män har haft 1,1 position tidigare (en statistiskt signifikant skill-
nad). Ett annat sätt att beskriva ledarerfarenhet är att i 44 procent av de fall då en ledarposition 
tillträds av en man, har den mannen ingen tidigare ledarerfarenhet i riksdagen. För kvinnor är 
den siffran 54 procent, tio procentenheter större.  

Ministererfarenhet 

Även om kvinnor har mindre riksdagserfarenhet och mindre erfarenhet av ledarskap i riksdagen 
när de tillträder en position så är det samtidigt vanligare att kvinnor har tidigare ministererfa-
renhet: 16,8 procent av kvinnorna och 13,9 procent av männen hade ministererfarenhet vid tid-
punkten för tillträdet (en icke statistiskt signifikant skillnad). Om vi bara ser till utskottspresi-
dierna är könsskillnaden större och statistiskt signifikant: 21,8 procent av kvinnor som tillträdde 
som ordförande och vice ordförande hade tidigare haft ministerposter, jämfört med 14,0 procent 
av männen. Om vi enbart ser till utskottsordföranden är skillnaden än större: 23 procent av de 
kvinnliga utskottsordförandena hade ministererfarenhet vid tillträdet, jämfört med 10 procent 
av männen. För gruppledare är skillnaderna det omvända: 18 procent av de manliga grupple-
darna har tidigare ministererfarenhet, jämfört med 7 procent av de kvinnliga gruppledarna. Inga 
större skillnader återfinns över tid; kvinnliga ledare har oftare ministererfarenhet i jämförelse 
med manliga ledare under de flesta av de studerade mandatperioderna.  
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Tabell 4. Antal och andel män och kvinnor med ministererfarenhet vid tidpunkten för tillträdet till olika typer av 
ledande positioner 1988–2020.  

 Ordförande Vice ordförande Gruppledare Vice gruppledare Totalt 
Män  13 (10,2%) 25 (17,6%) 13 (18,3%) 1 (3,0%) 52 (13,9%) 
Kvinnor 20 (23,0%) 21 (20,8%) 2 (6,9%) 3 (5,3%) 46 (16,8%) 
Totalt 33 (15,4%) 46 (18,9%) 15 (15%) 4 (4,4%) 98 (15,1%) 

Ordinarie i utskottet  

Sett till positionerna utskottsordförande och vice utskottsordförande är det något mer vanligt 
förekommande att dessa positioner tillsätts av en person som suttit som ordinarie i samma ut-
skott i direkt anslutning till utnämningen. Det är dock något mindre vanligt att kvinnor har suttit 
som ordinarie i utskottet i direkt anslutning till att de utses som utskottsordförande eller vice 
utskottsordförande. Av männen är det 62 procent och av kvinnorna 56 procent som hade suttit 
som ordinarie i utskottet i direkt anslutning till att de blev tillsatta. För utskottsordförande är 
den siffran 50 procent för kvinnor och 55 procent för män. Det är vanligare att vice utskotts-
ordföranden tas direkt från utskottet: 68 procent av de manliga vice ordförandena och 60 pro-
cent av de kvinnliga vice ordförandena satt som ordinarie i utskottet innan de fick positionen. 
Viktigt att påpeka är dock att könsskillnaderna i detta avseende primärt kommer från de tidigare 
mandatperioderna. Sett enbart till de två senast mandatperioderna (2014–2018 och 2018–2020) 
finns ingen större skillnad mellan män och kvinnor.  

Ålder vid tillträdet  

Kvinnor som får ledande positioner i riksdagen är något yngre än män vid tidpunkten för till-
trädet: 47 år, i jämförelse mot männens 49 år (en statistiskt signifikant skillnad). Generellt sett 
är personer i utskottspresidierna något äldre vid tillträdet i jämförelse med personer i partiernas 
gruppledningar. Åldersskillnaden mellan män och kvinnor har sett ungefär likadan ut över den 
studerade tidsperioden. Värt att notera är dock att ledare i riksdagen över tid blivit allt yngre. 
Medelåldern har gått från i genomsnitt 52 år vid tillträdet av en ledande position i början 90-
talet till 46 år de senaste åren.  

Tabell 5. Mäns och kvinnors genomsnittliga ålder vid tidpunkten för tillträdet till olika typer av ledande positioner 
1988–2020.  

 Ordförande Vice ordförande Gruppledare Vice gruppledare Totalt 
Män  50,4 50,2 46,1 47,5 49,3 
Kvinnor 47,2 47,8 44,4 47,6 47,2 
Totalt 49,1 49,2 45,6 47,6 48,4 

 

Vad dessa skillnader i mäns och kvinnors erfarenheter beror på och är ett uttryck för, är svårt 
att uttala sig om i den här rapporten. Resultaten reser frågor för vidare forskning, exempelvis 
när det gäller vart manliga respektive kvinnliga ministrar tar vägen efter avslutat ministerupp-
drag och vilka positioner som har högst status och är mest åtråvärda för personer med politiska 
karriärambitioner.  
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Sammantaget har den här delen av rapporten visat att utnämningar till ledarskapspositioner i 
riksdagen i stort sett är numerärt jämställt på en aggregerad nivå. Om vi tittar närmare på olika 
positioner och olika politikområden framkommer dock ojämlikheter. Fler män än kvinnor blir 
gruppledare och fler kvinnor än män blir vice gruppledare. Det har varit och är fortfarande i 
någon mån vanligare att kvinnor leder ”mjuka” utskott medan ”hårda” utskott i högre utsträck-
ning leds av män. Sammantaget har vi också visat att kvinnor generellt sett har mindre riks-
dagserfarenhet än män när de tillträder en ledande position, både mätt i tid som ledamot och 
från ledarpositioner. 
 

4. Ledarskap i riksdagen idag: en intervju- och  
enkätstudie 

Denna andra del av rapporten utgör en redovisning av två studier: en intervjustudie som ge-
nomförts med ledare i riksdagen under hösten 2020 samt en enkät som skickats ut till alla riks-
dagsledamöter under våren 2021. Huvudfokus i presentationen ligger på intervjustudien med 
ledare. Enkätstudien används för att komplettera den bild som ledarna själva ger med ledamö-
ternas syn på hur ledarskapet utövas. Stämmer den bild som ledarna har av sig själva med hur 
de upplevs av ledamöterna? Vi har även använt enkätstudien för att ställa frågor till ett större 
antal ledamöter med tidigare erfarenheter av ledande positioner i riksdagen för att på så vis 
komplettera intervjuerna med ett större antal respondenter.  

I intervjustudien riktade vi oss till nuvarande ledare i riksdagen och teman för intervjuerna har 
handlat om ledarskap, jämställdhet och arbetsmiljö. Urvalet av respondenter har inkluderat 
samtliga av de mest framträdande ledarpositionerna i riksdagen så som talmän, gruppledare, 
vice gruppledare samt utskottsordföranden och några vice utskottsordföranden. Många av in-
tervjupersonerna har erfarenhet från flera olika positioner i riksdagen och vi har även inkluderat 
några före detta ledare för att få mer information och bättre inblick i vissa positioner. I urvalet 
ingår även personer med inblick i nominerings- och rekryteringsprocesser. Viljan att delta i 
studien har varit god och nästan alla ledare som fått förfrågan har medverkat. Endast tre perso-
ner har trots upprepade påminnelser inte svarat på vår förfrågan. Totalt har 36 intervjuer ge-
nomförts med män och kvinnor på ledande positioner, 15 män och 21 kvinnor. Alla partier finns 
representerade i urvalet. Intervjuerna genomfördes mellan oktober och december 2020. Med 
några få undantag där det var möjligt att ses fysiskt, har intervjuerna genomförts digitalt via 
dator eller på telefon. Intervjuerna har spelats in och transkriberats. I presentationen är alla 
intervjuer anonymiserade, namnen är ersatta med ett slumpmässigt valt nummer. I vissa fall har 
även numret utelämnats för att undvika indirekt identifiering och i vissa citat har information 
om exempelvis personer, parti eller utskott utelämnats av samma skäl. Att urvalet i princip 
innefattar samtliga ledare i riksdagen ger oss goda möjligheter att ge en rättvisande bild av 
riksdagens ledarskap.  
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Under våren 2021 skickades en enkät ut till alla riksdagsledamöter som en uppföljning till in-
tervjustudien. Syftet var primärt att undersöka ledamöternas syn på hur ledarskap i riksdagen 
utövas. I enkäten ställdes frågor kring hur ledamöterna upplevde arbetsklimatet i utskottet och 
partigruppen, sin utskottsordförande och gruppledare samt sin relation med dessa ledare. Vidare 
undersöktes ledamöters attityder till kriterier för tillsättning av ledare i riksdagen, samt hur le-
dare bemöts.3 Svarsfrekvensen är relativt god – 75,9 procent av ledamöterna har svarat på åt-
minstone en enkätfråga och sammanlagt 232 riksdagsledamöter, eller 66,5 procent av alla leda-
möter har besvarat hela enkäten. Överlag är enkätrespondenterna representativa för riksdagsle-
damöterna i stort, även om kvinnor och ledamöter från  vissa partier är något överrepresenterade 
(se Appendix: Sammanställning av enkätresultat). Vi har även ställt frågor om personligt be-
mötande till den grupp ledamöter som har indikerat att de har egna erfarenheter av ledarskap i 
riksdagen (totalt 88 personer). 

Allmänt om trivsel, stöd och arbetsklimat 

Den stora majoriteten av ledarna som vi intervjuat trivs mycket bra med sitt uppdrag. Endast 
ett par personer ger uttryck för att kraven och pressen är alltför hög (R27) eller att personen i 
fråga inte vill fortsätta sitt uppdrag (R34). När det gäller olika typer av stöd är en majoritet av 
ledarna nöjda och tycker att de får det stöd som de behöver för att kunna sköta sitt uppdrag på 
ett bra sätt. Många är mycket nöjda med utskottskanslierna, även om ett fåtal påpekar att tjäns-
temännen ibland har för många synpunkter på hur arbete eller ärenden bör hanteras (R28, R25). 
Flera av ledarna har gått någon typ av ledarskapsutbildning och många anser att riksdagens 
egen ledarskapsutbildning har varit givande även om vissa menar att den delvis haft för gene-
rellt fokus och varit för tidsödande (R10). Några personer skulle vilja ha mer stöd i form av 
politiska sekreterare eller liknande (R11, R16, R8) och flera av ledarna efterfrågar någon typ 
av utbildning om riktlinjer och formalia i riksdagen och under möten.  

Det jag hade behövt är en bättre utbildning i formalia i riksdagen. Det tycker jag att vi 
misslyckades med i början av mandatperioden när vi som var nya fick vår introduktion. 
Det hade jag önskat. Nu är det lite mer ’learning by doing’. Det är inte helt superbra (R14) 

När det gäller det allmänna arbetsklimatet beskrivs det överlag som gott av en stor majoritet av 
intervjurespondenterna, även om flera även påpekar att saker kan bli bättre. De mer generella 
problemen med arbetsklimatet som nämns handlar bland annat om en kultur med hård jargong 
(R12), att konkurrensen är hög (R30) och det förekommer även vissa problem med härskartek-
niker, även om dessa inte beskrivs som vanligt förekommande eller systematiskt riktade mot 
enskilda personer (R5, R19). Vi kommer i resten av rapporten att återkomma till mer specifika 
problem som ledarna lyfter fram som har att göra med mäns och kvinnors villkor att utöva 
ledarskap samt andra kvarvarande problem kopplade till jämställdheten i arbetet. 

                                                

3 Utöver frågor kring ledarskap ställdes också frågor i enkäten kring hur ledamöterna upplevt sin arbetssituation 
under den pågående covid-19 pandemin. Svaren på dessa frågor analyseras inte i den här rapporten utan kommer 
att presenteras vid ett senare tillfälle.  
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I enkäten har vi ställt frågor till alla ledamöter om hur de upplever arbetsklimatet i utskottet och 
i partigruppen samt hur nöjda de är med sin utskottsordförandes och gruppledares ledarskap. 
Dessutom har vi frågat dem som uppgett att de har eller har haft en ledande position i riksdagen 
hur de upplever att de blivit bemötta i sin roll som ledare.  

Överlag anser ledamöterna i likhet med ledarna att arbetsklimatet är gott i det utskott de sitter 
i. Skillnaden mellan mäns och kvinnors svar är väldigt små och inte statistiskt signifikanta.4 
Endast ett fåtal personer, sju stycken, upplever att arbetsklimatet i utskottet är ganska dåligt 
eller mycket dåligt. Värt att uppmärksamma är också de förhållandevis små variationerna ut-
skott emellan – i det utskott där ledamöterna upplever arbetsklimatet som sämst ligger medel-
värdet på 3,9 (motsvarande: ”ganska bra”) medan i det utskott som får högst betyg i arbetsklimat 
ligger medelvärdet på 4,7. En annan anmärkningsvärd aspekt är att manliga ledamöter som 
sitter i utskott ledda av män generellt sett är nöjdare med arbetsklimatet i jämförelse med män 
som sitter i utskott ledda av kvinnor (4,4 vs. 4,0). För kvinnor är sambandet det motsatta, även 
om skillnaden är märkbart mindre: kvinnor som sitter i utskott som leds av kvinnor är något 
mer tillfreds med arbetsklimatet i utskottet än kvinnor som sitter i utskott som leds av män (4,24 
vs. 4,16) (Se Tabell 4 och Figur 4 i Appendix). 

När det gäller hur nöjda ledamöterna är med sin utskottsordförandes ledarskap uppger såväl 
män som kvinnor att de i genomsnitt är ”ganska nöjda” (män svarar 4,2 i genomsnitt och kvin-
nor 4,1 på en skala från 1: ”inte alls nöjd” till 5: ”mycket nöjd”). Hur nöjd en ledamot är med 
sin utskottsordförandes ledarskap beror till stor del på huruvida ledamoten tillhör samma parti 
som ordföranden eller inte, vilket inte är helt oväntat. De 44 ledamöter som svarat på enkäten 
som tillhör samma parti som sin utskottsordförande tycker generellt sett att ordföranden gör ett 
mycket bra jobb (medelvärde 4,8), att jämföra med de 178 ledamöter som kommer från ett annat 
parti än sin utskottsordförande, som generellt sett är ”ganska nöjda” med ordförandens ledar-
skap (medelvärde 4,0). Anmärkningsvärt är att såväl män som kvinnor med manliga ordföran-
den är något mer nöjda med ledarskapet än män och kvinnor med kvinnliga ordföranden (me-
delvärde 4,4 jämfört med 4,0). Den gruppen som är mest nöjd med sin utskottsordförandes 
ledarskap är män med manliga ordförande. Bland männen är skillnaden i hur manliga och 
kvinnliga ordförandes ledarskap skattas större än den är bland kvinnorna (se Figur 5 i Appen-
dix).5 Varför ledamöterna är mer nöjda med manliga utskottsordförandes ledarskap är förstås 
svårt att uttala sig om i den här studien. Det faktum att män med manliga ordförande är den 
mest nöjda gruppen, såväl vad gäller upplevelser av arbetsklimatet i utskottet som synen på 
utskottsordförandes ledarskap, är dock en indikation på att det kan handla mäns och kvinnors 
delvis skilda syn på ledarskapsstil och på manliga och kvinnliga ledare. Män trivs helt enkelt 

                                                

4 På frågan: ”Hur upplever du arbetsklimatet i utskottet?” (på en skala från 1: ”Väldigt dåligt” till 5: ”Mycket 
bra”) svarar män i genomsnitt 4,25 och kvinnor i genomsnitt 4,22.  
5 På frågan ”På det hela taget, hur nöjd är du med din gruppledares ledarskap?” svarar män med manlig utskotts-
ordförande i genomsnitt 4,5 på en skala från 1: inte alls nöjd- 5: mycket nöjd. Män med kvinnor som ordförande 
svarar i genomsnitt 4,0 – en statistiskt signifikant skillnad på ett halvt skalsteg. Bland de kvinnliga respondenterna 
är skillnaderna mindre: kvinnor med män som ordförande har i genomsnitt svarat 4,2 på frågan hur nöjda de är 
med sin ordförandes ledarskap, medan kvinnor med kvinnliga ordförande i genomsnitt har svara 4,0 på den frågan.  
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bättre när de leds av manliga utskottsordförande. För kvinnor har utskottsordförandes kön en 
mindre betydelse för hur arbetsklimat och ledarskap upplevs i utskotten.   

I genomsnitt upplevs arbetsklimatet i partigruppen som ungefär lika gott som arbetsklimatet i 
utskottet.6 Arbetsklimatet i partigrupperna upplevs generellt som något bättre än 4:”ganska 
bra”. Män upplever arbetsklimatet i partigrupperna som något bättre än kvinnor, även om skill-
naden är ganska liten (medelvärde 4,3 för män jämfört med 4,1 för kvinnor – en statistiskt 
signifikant skillnad på 90 % signifikansnivå). Värt att notera är dock att 12,4 procent av kvin-
norna tycker att arbetsklimatet i partigruppen är ”ganska dåligt” eller ”mycket dåligt”, i jämfö-
relse med 5,1 procent av männen som tycker att arbetsklimatet i partigruppen är ”ganska dåligt” 
(ingen man upplever att arbetsklimatet är ”mycket dåligt” i partigruppen). Här finns det också 
ganska stora skillnader partier emellan, med medelvärden som varierar mellan 2,77 i det parti 
där ledamöterna är minst nöjda med arbetsklimatet i partigruppen, och 4,71 i det parti där leda-
möterna är mest nöjda. Män i partier med manliga gruppledare (C, KD, L, M och SD) är lika 
nöjda med arbetsklimatet i partigruppen som män i partier med kvinnliga gruppledare (MP, S 
och V).7 Kvinnor med manliga gruppledare utgör generellt sett den grupp som är minst nöjd 
med arbetsklimatet i partigruppen (se Figur 8 i Appendix). Huruvida detta har något med grupp-
ledarens kön att göra eller om det handlar om andra aspekter och skillnader i exempelvis parti-
kulturer är dock svårt att säga något om. 

Ytterligare en könsskillnad som är värd att notera är att även om såväl män som kvinnor gene-
rellt sett är nöjda med sin gruppledares ledarskap är kvinnor något mindre nöjda i jämförelse 
med män, oavsett vilket kön gruppledaren har. På frågan ”På det hela taget, hur nöjd är du med 
din gruppledares ledarskap?” svarar kvinnor i genomsnitt 4,1 på en skala från 1: inte alls nöjd- 
5: mycket nöjd, och män svarar 4,4 – en statistiskt signifikant skillnad. Generellt sett är män 
med manliga och kvinnliga gruppledare ungefär lika nöjda min sin gruppledares ledarskap (me-
delvärde 4,4 för manliga gruppledare vs. 4,5 för kvinnliga gruppledare). Kvinnor som har  män 
som gruppledare är dock signifikant mindre nöjda med sina gruppledare i jämförelse med kvin-
nor som har kvinnor som gruppledare (medelvärde 4,0 för kvinnor med manliga gruppledare 
och 4,3 för kvinnor med kvinnliga gruppledare). Värt att betona här är alltså skillnader i hur 
män och kvinnor upplever gruppledarskapet och arbetsklimatet i partigrupper som leds av män: 
här är kvinnor generellt sett mindre nöjda med såväl arbetsklimatet som ledarskapet (se Figur 
9 i Appendix). I dessa partigrupper upplever också männen att de manliga gruppledarna känns 
som ”en i gruppen” i större utsträckning än kvinnor, att de får bättre återkoppling från sin 
gruppledare och att deras åsikter och input värderas högre, i jämförelse med hur kvinnor upp-
lever gruppledaren och sin relation till denne. Viktigt att notera är att detta mönster är mer 
uttalat i vissa partier än i andra. Det finns också exempel på undantag – det vill säga manligt 

                                                

6 Frågan löd: ”Hur upplever du arbetsklimatet i partigruppen?” (på en skala från 1: ”Väldigt dåligt” till 5: ”Mycket 
bra”).  
7 Män i både kvinnligt ledda och manligt ledda partigrupper svarar i genomsnitt 4,3 på en skala från 1 till 5. 
Kvinnor i partigrupper som leds av män svarar i genomsnitt 4,0 medan kvinnor i partigrupper som leds av män i 
genomsnitt svarat 4,2 på en skala från 1 till 5.  
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ledda partigrupper där skillnaden mellan mäns och kvinnors upplevelser av gruppledarskapet 
är små eller mycket små.  

Sammantaget tyder alltså flera av resultaten på att ledarens kön har betydelse för hur män re-
spektive kvinnor upplever ledarskapet och arbetsklimatet i såväl utskotten som partigrupperna. 
Manliga ledamöter är generellt sett nöjdare med ledarskapet och arbetsmiljön i utskott som leds 
av män, medan utskottsordförandes kön är av mindre betydelse för kvinnliga ledamöters upp-
levelser av arbetsklimat och syn på ledarskap i utskotten. I partigrupperna ser det lite an-
norlunda ut. I motsats till utskotten verkar gruppledarens kön spela mindre roll för männens 
bedömningar av arbetsklimatet och ledarskapet. Här står istället kvinnor som leds av manliga 
gruppledare ut som den grupp som är minst nöjd med gruppledarskapet och arbetsmiljön i par-
tigruppen. 

Attityder till jämställdhet 

Stödet för en jämn könsbalans på ledande positioner i Riksdagen framstår som brett såväl bland 
ledare som bland riksdagsledamöter. Bland ledarna finns stöd för att fördelningen av ledarpo-
sitioner ska vara jämnt fördelad och att villkoren för män och kvinnor ska vara likvärdig. Många 
uttrycker dessutom en vilja och ambition att arbeta för jämställdhet, såväl inom partierna till 
vänster som till höger (R1, R16, R15, R21, R22, R7). I intervjuer med personer som har erfa-
renhet av nomineringsförfaranden framgår att stor hänsyn tas till könsbalansen vid tillsättningar 
av olika positioner och grupper och att det finns ett samförstånd över partigränserna för detta 
(R22). Även om det inte finns några formella regler som slår fast hur könsfördelningen ska se 
ut på ledande positioner, så menar flera respondenter att det vuxit fram en praxis av könsbalans 
över partigränserna (R7, R22). En respondent uttrycker det så här: ”Alla tycker det är någonting 
som ska fortsätta” men framhåller också att ”Partierna skulle kunna, om de nu gjorde det, bara 
föreslå män eller bara kvinnor. Det har de sin fulla rätt att göra” (R22). 

I enkäten har vi också ställt en fråga kring hur ledamöterna tycker att ledarskapspositioner bör 
fördelas.8 Riksdagsledamöter tycker generellt att det är viktigt att ledare i riksdagen har kom-
petens såväl på sakområdet som i ledarskap. Dessutom anser de att en jämn könsbalans är vik-
tigt att ta i beaktande när ledande positioner tillsätts. Att ledande positioner tillsätts så att de 
bryter mot könsstereotypa mönster ses emellertid som något mindre viktigt (här finns det dock 
en stor variation i ledamöternas svar). Om vi jämför mäns och kvinnors svar ser vi att kvinnor 
i något högre utsträckning värderar ledarkompetens, en jämn könsbalans och att tillsättning av 

                                                

8 Frågan löd: ”Här kommer några påståenden om hur ledarskapspositioner i riksdagen bör fördelas. Kryssa i det 
alternativ som passar dig bäst:  (1) Det är viktigt med en jämn könsbalans på ledande positioner i riksdagen ; (2) 
Det är viktigt att ledande positioner fördelas efter kompetens inom sakområdet; (3) Det är viktigt att ledande 
positioner fördelas efter ledarskapskompetens; (4) Det är viktigt att ledande positioner fördelas så att de bryter 
mot könsstereotypa mönster” (Skala från 1: ” stämmer inte alls” till 4: ”stämmer helt och hållet”). 
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positioner bryter mot könsstereotypa mönster, medans män prioriterar sakkunskap något högre 
(se Figur 19 i Appendix).9 

I intervjuerna med ledare har vi även ställt frågor om hur de ser på möjligheten att kombinera 
sitt uppdrag med familj. Här noterar en ledare med lång riksdagserfarenhet att det skett en atti-
tydförändring över tid. ”[Förr i tiden] var det… skulle någon vara föräldraledig var det ett 
tecken på att den inte var riktigt intresserad av uppdraget” (R23). Nu för tiden finns det däremot 
flera exempel på både män och kvinnor från alla partier som är föräldralediga. Flera respon-
denter påpekar att riksdagens jämställdhetsarbete har varit viktigt för att underlätta för ledamö-
ter med familj och lyfter både barnverksamheten och förändringen av voteringstiderna som be-
tydelsefullt (R3, R23, 35, R25). Trots attitydförändringen när det gäller föräldraskap framgår 
det senare i rapporten att många fortfarande upplever det svårt att kombinera familj med ledande 
uppdrag. 

Hur står det till med jämställdheten i praktiken? 

Stödet för ett jämställt ledarskap i riksdagen framstår alltså som brett och många av ledarna 
som intervjuats framhåller att de även tycker att riksdagen har kommit långt i att uppnå jäm-
ställda villkor för ledarskap i praktiken. När det gäller såväl utnämningar som möjligheten att 
utöva ledarskap är den dominerande uppfattningen att det har blivit mer jämställt över tid, ingen 
uttrycker motsatsen. Samtidigt är det flera respondenter som också understryker att det är vik-
tigt att fortsätta att uppmärksamma och synliggöra kvarvarande problem och arbeta vidare med 
jämställdhetsfrågor (R1, R14, R22, R28, R21). En respondent beskriver situationen på ett sätt 
som är återkommande i flera intervjuer:  

Jag skulle vilja påstå att vi har kommit långt. När man pratar med kollegor som har varit 
i riksdagen under en längre tid, att det har skett en resa, en bra resa. Man blir framför allt 
uppmärksammad kring det när man befinner sig i internationella sammanhang att vi har 
kommit långt i Sverige. Men att vi är framme är det nog ingen som kan vittna om. (R11) 

En annan respondent menar att riksdagen kommit långt med jämställdhetsarbetet i ett formellt 
avseende och att de orättvisor som finns kvar framförallt är kopplade till normer och förvänt-
ningar i det omgivande samhället. 

Det finns säkert många saker kvar men jag tror att det stora problemet, eller där ojäm-
ställdheten blir tydligast, är i omvärlden runt omkring. Vad du förväntas leverera om du 
är en man eller en kvinna och det påverkar. Men det formella uppdraget i ett utskott eller 
hur man fördelar ansvar eller vem som får ordet eller liknande – där tänker jag att vi ändå 
har kommit längre tack och lov (R12) 

Ytterligare en respondent med lång politisk erfarenhet instämmer i att villkoren förändrats till 
det bättre så till vida att män och kvinnor inte längre tilldelas olika typer av ledarskapsroller. 

                                                

9 Skillnaderna i mäns och kvinnors svar är statistiskt signifikanta på 90% signifikansnivå vad gäller könsbalans 
och könsstereotyper. 
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Det har vi kommit bort från. Så var det för. Vi har väl också varit det här partiet där 
kvinnorna kokar kaffe och männen bestämde, en gång i tiden. Så är det verkligen inte 
längre. Idag tar kvinnorna för sig. Det finns ingen sådan, det är klart, vi har haft fler män 
som har varit partiledare (R26) 

Flera av respondenterna från olika partier lyfter fram det faktum att det blivit allt vanligare att 
kvinnor innehar ledande positioner som ett tydligt tecken på att det har skett en förändring (R14, 
R2, R22, R30). Det faktum att många kvinnor får ledande positioner problematiseras dock av 
en respondent som menar på att det fortfarande kan finnas orättvisa villkor även när kvinnor 
lyckas ta sig till toppen: 

Jag har upplevt några kvinnliga ledare för riksdagsgruppen och det har varit ganska starka 
kvinnor som verkligen kan ta för sig även i tuffa miljöer. Det kan man fundera på om det 
bara är därför som de har kunnat få den rollen, har det varit en förutsättning, hade det 
kunnat gå med någon annan – det är svårt att veta. Min bild är att allihop över de här [xx] 
åren av kvinnliga [ledare] som vi har haft [..], så har det varit ganska bestämda kvinnor 
(R23) 

Trots de positiva erfarenheterna av att ledarskapet blivit mer jämställt, framgår det av intervju-
erna att många av ledarna samtidigt upplever att det finns orättvisor kvar. Tidigare rapporter 
har pekat på kvarvarande problem med jämställdhet i den interna arbetsmiljön som har att göra 
med informella aspekter av riksdagsarbetet10. Nedan framgår att även när det gäller ledarskap 
finns det sådana subtila, informella problem där respondenterna upplever att kvinnorna förför-
delas.  

Kvarvarande problem för att uppnå jämställt ledarskap 

De problem som lyfts fram i intervjuerna med ledare handlar om könade mönster i utnämningar, 
ojämlika villkor i debatten samt att förväntningar och krav är olika för män och kvinnor. Ge-
mensamt för många av de problem som lyfts fram är att det handlar om informella och subtila 
aspekter av ledarskap som mer eller mindre systematiskt missgynnar kvinnor. Det finns också 
en tydlig könsskillnad så till vida att det är framförallt kvinnorna som uppmärksammar kvarva-
rande problem. 

Könade mönster i utnämningar 

Några ledare menar att det fortfarande finns könade mönster när det gäller utnämningar som 
inte syns vid första anblicken. Det handlar exempelvis om hur presidieposter fördelas. 

Om man räknar statistiskt är det nog rätt exakt 50/50 men det är en skillnad mellan att 
vara ordförande och vice ordförande. Det kan säkert bli mer saker som vi behöver göra 
där för att det ska bli bättre (R32) 

                                                

10 Erikson, J. och Josefsson, C (2016) “Jämställdheten i riksdagen- en enkätstudie” Rapport till riksdagens arbets-
grupp för jämställdhet, Erikson, J. (2017) “Riksdagsledamöters erfarenheter och upplevelser av jämställdheten i 
riksdagen- en intervjustudie” Rapport till riksdagens arbetsgrupp för jämställdhet. 
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Några respondenter från olika partier menar även att det finns en könad uppdelning när det 
gäller typen av politiska ledarroller, där kvinnor och män får olika funktioner. 

Alltså det finns mer administrativa ledarskapsroller som organisationschef, kanslichef 
som råkar vara kvinnor [..] Medan policychef, presschef, kommunikationschef, partisek-
reterare, partiledare, gruppledare är män (R28) 

Ser man till den politiska ledningen är det framför allt män som har de ledande rollerna 
(R15) 

Det är väldigt mycket män som premieras, män som blir chefer utan att ha personalansvar 
(R17) 

När det gäller typiskt manliga och typiskt kvinnliga politikområden noterar flera av ledarna att 
kvinnor kommit in och blivit ledare på de typiskt hårda eller maskulina områdena, men några 
uppmärksammar att det tvärtom inte är lika vanligt med män som tar ledande roller i de typiskt 
feminina områdena (R13, R2, R16, R26). Få män engageras i socialpolitiska frågor (R2, R16) 
och de företräder sällan jämställdhetsfrågor (R26). Detta kan tolkas som att det fortfarande finns 
en föreställning om att frågorna är feminint kodade och även om männen kan sägas missgynnas 
i detta avseende, verkar det snarare handla om ett bristande intresse från männens sida. Ingen 
av respondenterna ger uttryck för att män som vill engagera sig i dessa frågor hindras eller 
missgynnas. Notera att dessa upplevelser i viss mån får stöd i den statistiska sammanställningen 
i del 1 där vissa könsmönster framträder när det gäller utnämningar till gruppledarposten och 
ordförandeposten till hårda respektive mjuka utskott. 

Könade mönster i debatter 

Ett annat problem som tas upp av ledarna är att det fortfarande finns tendenser till att kvinnor 
inte respekteras på samma sätt som män i politiska debatter i kammaren och i partigruppen. 
Några menar att kvinnor inte får samma uppmärksamhet som männen då de gör ett anförande i 
kammaren, detta märks exempelvis i att andra ledamöter ser ointresserade ut och håller på med 
andra saker under anförandet (R1, R35). Vissa erfar även att männen tar mer plats och talartid 
samt sätter agendan i högre grad i partigruppen (R23, R28, R9). Ytterligare ett exempel är att 
kvinnliga ledare osynliggörs genom att de inte får bekräftelse för sitt inlägg och andra istället 
får äran för deras idéer (R28). 

Förväntningar och krav är olika för män och kvinnor 

Flera av ledarna upplever att det finns olika krav och förväntningar på män och kvinnor som 
innehar ledande positioner och att detta skapar hinder för kvinnor men inte för män. Kvinnorna 
måste bevisa sig kompetenta och förväntas också vara feminina. Dessutom granskas och kriti-
seras såväl deras kompetens som utseende hårdare.   

När det gäller kraven är det flera av respondenterna som menar att det krävs mer av kvinnor, de 
förväntas vara mer pålästa och kompetenta.  
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Om man tittar på hela organisationen kan man klart se att det ändå krävs mer av oss 
kvinnor på ett sätt. Vi kommer inte lika lätt undan med att vara lite slarviga. [..]  Du måste 
vara felfri på något sätt. Annars är det lätt hänt att kritiken ändå finns där. Det är svårt att 
sätta ord på (R27) 

Du får oftast jobba hårdare som kvinna för att få en position. Det krävs mer av kvinnor 
på något sätt. Vi vet att kvinnor idag är mer välutbildade än vad män är, men ändå har vi 
inte uppnått jämställdhet inom en massa olika områden [..] (R26) 

Jag vet inte vad man ska säga. Det tycker jag ändå är tydligt att män är kompetenta ’per 
se’ medan vi kvinnor behöver visa att vi är kompetenta på ett annat sätt (R36) 

En respondent med inblick i nomineringsprocesser ger ett talande exempel på hur könade för-
väntningar kan få negativa konsekvenser för kvinnor då kandidaters lämplighet och meriter 
bedöms.  

[..] vi tittade på alla kandidater, gjorde en lista på vilka vi kunde tänka oss som [ledare]. 
Då slogs vi av—  jag tror att det har förändrats nu, jag hoppas verkligen det—  varför är 
listan på män mycket längre än på kvinnor? Det är ganska ofta som man tar hänsyn till 
brister när det handlar om kvinnor men inte när det gäller män. Då kan det vara mer 
förlåtande på något vis när det är män. Att man såhär ’ja, han är ju jättebra på de här 
politiska frågorna men han är ju inte alltid så trevlig’. I stället för kvinnor kan det, ’ja, 
hon har ju verkligen en brist för att hon är inte så bra på att samla ledamöterna omkring 
sig och göra det trevligt’. Då blir det mer… förstår du… det negativa blir hårdare för 
kvinnor än vad det är för män (R7) 

Flera av ledarna, varav merparten är kvinnor, instämmer i att kvinnor i högre grad än män 
granskas, ifrågasätts och kritiseras (R27, R17, R19, R22, R24, R31, R5, R7). Det gäller såväl 
deras kompetens, beteende som utseende och kritiken kan komma både från kvinnor och män.  

Jag tror att män kommer undan lättare än kvinnor. Jag tror att kvinnor granskas mer. 
Framför allt tror jag att kvinnor pratar mer om kvinnliga chefer eller ledare. Jag vet inte 
varför men det är så jag upplever det. En kvinna alltifrån hur hon klär sig till hur hon beter 
sig vilket man kanske inte skulle ha kommenterat om det skulle ha varit en man. Gärna 
lite negativt då. Om man är för snygg eller ful. Vad det än är. Det kommenteras mycket 
mer på kvinnor. Om hon inte är tillräckligt tydlig är inte det bra. Är hon för tydlig är det 
inte heller bra (R22) 

Jag tror att det går snabbare, fortare, lättare att ifrågasätta. Tittar jag på [kvinnliga] parti-
ledare […] det går fortare att döma kvinnor på något vis. (R17) 

Rastret är jättetydligt. Synpunkter på vad kvinnor säger, hur kvinnor klär sig, hår – det 
kan de ha på män också i och för sig… Men det är inte särskilt mycket (R24) 

Skillnader i mäns och kvinnors uppfattningar av jämställdheten 

När det gäller de kvarvarande problemen är det värt att notera att det finns en tydlig könsskillnad 
i intervjuerna. Medan en övervägande majoritet av kvinnorna (15/21) framhåller att det i vari-
erande grad fortfarande finns problem med jämställdhet, är det endast en tredjedel av männen 
som tar upp och diskuterar problem (5/14). Kvinnornas berättelser är också mer utförliga och 
de ger fler konkreta exempel. Männen är mer kortfattade och flera uttrycker viss tveksamhet 
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om hur omfattande problemen är. En man som ändå instämmer i att det troligen finns kvarva-
rande problem, svarar exempelvis så här på frågan huruvida han upplever att manliga och 
kvinnliga ledare i riksdagen blir bemötta på olika sätt. ”Nej jag upplever det inte men jag kan 
mycket väl tänka mig att det är så. Jag har inte sett det i min omedelbara närhet” (R23). Bland 
kvinnorna är det flera som uttryckligen svarar att det finns orättvisor och många svarar med att 
ge några exempel på orättvisor som de noterat. Dessa könsskillnader indikerar att även om såväl 
män som kvinnor uttrycker ett stöd för jämställdhetsarbete, så upplever män och kvinnor situ-
ationen på olika sätt. Kvinnor tycks i högre grad lägga märke till jämställdhetsproblem.  

Ett illustrativt exempel på mäns och kvinnors skilda erfarenheter kan tas från en kontext som 
män respektive kvinnor beskriver på diametralt olika sätt. Flera kvinnor beskriver samstämmigt 
kontexten som präglad av manliga strukturer som missgynnar kvinnor. Några av de problem 
som lyfts fram är att män gärna lyfter män (RNN), att kvinnor osynliggörs (RNN), att män 
premieras (RNN) och att det finns undermedvetna fördomar om att män klarar vissa uppgifter 
bättre (RNN). Män med inblick i samma kontext beskriver emellertid inte dessa problem utan 
menar att villkoren är relativt jämställda. En man pekar tvärtom på att fördelningen av posit-
ioner är relativt god och att detta bör uppmärksammas mer, även om han även medger att det 
alltid finns saker som kan bli bättre (RNN). Ytterligare en man med erfarenhet från samma 
kontext upplever att kvinnor har samma möjligheter. ”Det tycker jag också att jag ser när jag 
tittar runt”(RNN).  

En kvinna uttrycker frustration över att det är svårt att få till stånd förändring på grund av att 
alla inte delar samma problembild. Hon beskriver situationen så här: 

Jag upplever att… Inte överallt och inte alltid, men det finns fortfarande gamla sunkiga 
strukturer kvar. Jag tror att de i många fall inte är medvetna. Vi är ganska många kvinnor 
som försöker att gång på gång åskådliggöra dem. Jag känner inte riktigt att man ser pro-
blemet. Jag tror att man genuint inte tror att det är ett problem (RNN) 

Intervjuerna ger stöd för den här tolkningen, det finns en tydlig tendens till att kvinnor i högre 
grad än män upplever och uppfattar problem kopplade till ojämställda villkor i ledarskap.  

Bemötande av män och kvinnor på ledande positioner 

Hittills har det handlat om ledarnas upplevelser av jämställdhet och ledarskap i riksdagen mer 
generellt. Vi har även undersökt hur de själva blir bemötta i sin ledarskapsroll.  

Till att börja med kan konstateras att en stor del av ledarna, både männen och kvinnorna, upp-
lever att de överlag blir bemötta på ett bra och respektfullt sätt (24/35). Med detta sagt, är det 
viktigt att även notera att det finns en grupp som i varierande grad har blivit bemötta på ett 
olämpligt sätt och/eller som upplever att de har blivit ifrågasatta i sin roll som ledare. Bland 
dessa personer är flertalet kvinnor (9 av 13). De kvinnor som har blivit ifrågasatta har alla olika 
erfarenheter, men gemensamma nämnare är att deras beslut och agerande har ifrågasatts på ett 
sätt som kan betraktas som illegitimt eller olämpligt, och därmed har även kvinnornas kompe-
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tens och lämplighet som ledare ifrågasatts. Notera alltså att det inte handlar om vanliga situat-
ioner av meningsskiljaktigheter eller kritik. En av kvinnorna som utsatts för ifrågasättande be-
skriver situationen när hon tillträdde enligt följande:  

I början kändes det som att man var vikarie på högstadiet därför att det var så många av 
de äldre männen som tyckte att det var märkligt att jag som ung kvinna hade fått det här 
fina uppdraget. [De] provade alla härskartekniker, alla knep, allting och det pågick väl 
ungefär ett halvår. Sedan hade de tröttnat på att försöka sätta dit mig (RNN)  

De situationer hon beskriver närmare handlar om att hennes auktoritet som ledare ifrågasattes 
inför hela gruppen och att hon anklagades för att ha bristande kunskap om regelverket trots att 
det var uppenbart för merparten i gruppen att så inte var fallet. Vidare berättar hon om en upp-
repad och återkommande kritik av formalia som snarast syftade till att störa ordningen. 

En annan kvinna med liknande erfarenheter av att känna sig i ifrågasatt berättar om en grupp 
män som i början av hennes period som ledare återkommande försökte påverka hennes beslut 
på ett olämpligt sätt. Särskilt påtagligt blev detta i frågor som normalt ligger på ledarens bord 
att själv besluta om, men där flera män hade synpunkter och kritiserade hennes beslut (RNN). 
Hennes erfarenheter bekräftas av två andra respondenter som upplevt att hon blivit ifrågasatt 
på ett sätt som tidigare manliga ledare på hennes position inte har blivit (RNN, RNN). Så här 
beskrivs situationen av en av dem: 

Det [är] större ifrågasättande nu när det är en kvinna som ledare. [..] när det är kvinna, då 
är det mer att man ifrågasätter att ”va, ska hon ha synpunkter på detta”, och också framför 
det till henne. Det skulle man inte gjort med våra före detta [manliga ledare], det kan jag 
säga helt säkert. Det har jag lyft upp och det har vi också pratat om att det är på det sättet. 
Man ser antagligen… På något sätt blir det att flera ser att männen som har positioner har 
högre status så man säger inte vad som helst eller ifrågasätter. Man kan säkert prata om, 
men inte till och ifrågasätter [inte] ledarskapet, men det tycker flera tydligen att det är 
legitimt att göra när det är en kvinna som är ledare (RNN) 

Ytterligare exempel på ett bemötande som anses olämpligt handlar om kvinnor som erfarit att 
tjänstemän har ifrågasatt deras beslut trots att det ligger utanför deras mandat (RNN, RNN), 
kollektivt ifrågasättande och kritik av beslut framför en hel grupp (RNN) samt att människor 
utan ledande position eller speciell kompetens tar sig rätten att recensera ledarskapet och ha 
synpunkter på hur det bedrivs (RNN). 

Endast ett par av männen har liknande upplevelser där de känt att deras ledarskap varit ifråga-
satt, medan de andra två männen som blivit olämpligt bemötta har utstått kritik därför att de 
hamnat i en konflikt mellan partier, som de själva beskriver som opersonlig (RNN, RNN). Även 
här framträder alltså en tydlig könsskillnad där kvinnliga ledare i högre grad än de manliga ger 
exempel på situationer där de bemötts på ett sätt som de finner problematiskt. 
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I enkäten har vi ställt frågor till ledamöter med ledarerfarenhet om hur de upplever att de blir 
bemötta.11 I linje med intervjusvaren framgår att bemötandet av ledare generellt sett tycks vara 
gott i riksdagen, men att det också finns vissa kvarvarande problem (se sid 17 f. i Appendix). 
Kvinnor upplever i något högre utsträckning än män att deras utnämningar, kompetens och 
beslut ifrågasätts, vilket stämmer med intervjusvaren. Dessa skillnader är dock små och inte 
statistiskt signifikanta. När det gäller trakasserier eller sexistiska kommentarer är andelen ledare 
som utsatts visserligen liten, men här finns en statistiskt signifikant skillnad mellan män och 
kvinnor. Av männen var det 21 procent och av kvinnorna 44 procent som hade utsatts för tra-
kasserier i sin roll som ledare i riksdagen, även om det för många enbart skett ”sällan”. Några 
kvinnor med har dock utsatts mer regelbundet för trakasserier i sin roll som ledare i riksdagen. 
När det gäller utsatthet för sexistiska kommentarer uppger 11 procent av de manliga ledarna 
och 40 procent av de kvinnliga ledarna att de någon gång har utsatts. Ett fåtal kvinnliga ledare 
uppger att de får ta emot sexistiska kommentarer regelbundet.  

Det kan avslutningsvis vara värt att notera att en ung ålder av några ledare pekas ut som en 
aspekt som kan generera kritik. En av de manliga ledarna som har erfarenheter av att ifrågasättas 
som ledare beskriver själv detta som kopplat till ålder, liksom en av kvinnorna (RNN, RNN). 
Arbetarklassbakgrund är ytterligare en aspekt som kan leda till ifrågasättande enligt några av 
respondenterna (RNN, RNN). 

Manligt och kvinnligt ledarskap 

Ytterligare en aspekt vi undersökt i intervjuerna är om ledarna upplever att män och kvinnor 
leder på olika sätt. Ledarskapsstil har i tidigare forskning beskrivits som manligt och kvinnligt 
kodat och det har även visats att kvinnor tenderar att missgynnas på grund av att de inte upp-
fyller förväntningar om hur en ledare förväntas vara.  

Merparten av respondenterna, såväl kvinnor som män, anser i varierande grad att det finns vissa 
skillnader i hur män respektive kvinnor leder. Samtidigt påpekar många att det är svårt att fullt 
ut generalisera, att det finns individuella skillnader och att kontexten och partikulturen spelar 
stor roll. Viktigt att notera är att dessa ”stilar” inte ska betraktas som biologiskt betingade, tvärt 
om är det flera respondenter som reflekterar över att mäns och kvinnors ledarskap formas på 
olika sätt av deras omgivning och dess förväntningar. Flera av respondenterna ger även exempel 
på ledare som går emot föreställningar om typiskt manligt och kvinnligt beteende. 

Vad kännetecknar kvinnor när de leder? 

En egenskap som många menar är typisk för kvinnliga ledarna är att de i högre grad tar ett 
socialt ansvar för den grupp som de leder (R1, R10, R16, R18, R21, R27, R35, R36, R8). 

Det är mindre vanligt att män trots allt kollar hur människor mår (R1) 

                                                

11 Totalt 88 personer har angivit att de har eller har haft en ledande position i riksdagen och har svarat på frågorna 
om bemötande i enkäten.  
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Mina fördomar kanske men jag tror att det är lite trevligare stämning när kvinnorna är 
ordförande. Det blir lite lättare till skratt (R18)  

En respondent reflekterar över att det handlar om omgivningens förväntningar på att kvinnor 
ska vara sociala. 

Lite schablonmässigt är det väl ändå så att fler kvinnor än män är lite mer sociala. Män 
kan vara lite mer korthuggna utan att det anses vara ett problem. De behöver liksom inte 
vara sociala. De kan bara leda mötet och det är okej. Medan kvinnor uppfattas väldigt 
negativt om vi skulle göra samma (R36) 

I linje med detta resonemang om omgivningens förväntningar på kvinnliga ledare som mer 
sociala och tillgängliga, ger en annan respondent ett konkret exempel på hur detta kan märkas. 
Assistenten till den manliga ledaren fick lov att uppmuntra besökare att gå in ”jo, det går bra 
att gå in, han är ledig, jo gå in, du kan gå in, han är ledig”, medan assistenten till den kvinnliga 
ledaren istället var tvungen att stoppa besökare från att bara stiga in och förklara att hon var 
upptagen ”nej, hon ser ledig ut men hon är inte ledig” (R5). 

Närbesläktade egenskaper som lyfts fram som typiska för kvinnor är att kvinnorna i sitt ledar-
skap är inkluderande (R26, R8, R21), inlyssnande (R19, R4) och prioriterar det gemensamma 
(R1, R36, R31).  

Andra kännetecken för ett kvinnligt ledarskap är enligt flera respondenter att de är ambitiösa, 
arbetar hårt och är noggranna, även om flera påpekar att det även finns individuella undantag 
(R11, R17, R18, R31, R9).  

[Kvinnor som är ledare] är mer duktiga flickor generellt i vårt parti (R9)  

Jag tycker att kvinnor är noggrannare med att göra jobbet. Också [får de] täcka upp för 
snubbar som inte gör jobbet. Det tycker jag är ett problem (R31)  

Min upplevelse är att kvinnor jobbar hårdare (R17) 

Även i det här avseendet finns respondenter som uppmärksammar hur omgivningens förvänt-
ningar spelar in. 

[K]vinnor kanske är mer ambitiösa… eller att det kan finnas ett behov av att visa att man 
är mer ambitiös. Nu måste jag bevisa att jag duger, att jag lever upp till detta (R11) 

Avslutningsvis är det några av respondenterna som framhåller att kvinnor ibland tvingas vara 
mer auktoritära i sitt ledarskap för att kunna hävda sig. 

Kvinnor ibland i ledande roller får vara lite överauktoritära för att verkligen visa att de 
har förmågan att vara ledare (R28) 

[K]vinnor har ibland varit mer utsatta och därför har de varit tvungna att markera hårdare 
för att patriarkala män ska fatta det (R32) 

Några av respondenterna menar emellertid, delvis i motsats till detta resonemang att kvinnor 
ofta är mer prestigelösa och avslappnade i sitt ledarskap (R36, R5, R12).  
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Vad kännetecknar män som leder? 

När det gäller de egenskaper som pekas ut som typiskt för manliga ledare är en återkommande 
synpunkt att de är mer formella och håller på hierarkier (R1, R18, R26, R5, R8).  

Om jag ska titta på min grupp har jag fler män som är formella, som inte är så fria att de 
går utanför…. de vill uppfattas i sin roll, kanske mer formella (R5) 

Om man ska generalisera så tycker jag nog att den manliga ledarstilen är mer auktoritär 
helt enkelt. [även om det också finns män som är väldigt demokratiska och bra ledare] 
(R26) 

Jag tror fortfarande det finns olika måttstockar faktiskt [..] Om en kvinna lutar över åt det 
mer formalistiska ledarskapet märks det mer än om en man gör det. Och vice versa- om 
en man är alltför relationistisk så märker man det men om en kvinna gör det så märker 
man det inte (R8) 

Vidare lyfter flera respondenter att männen är mer fokuserade på resultat i den meningen att de 
är snabbare att gå till beslut och i högre grad fattar beslut själva (R16, R19, R24, R26, R27). Så 
här beskriver några respondenter typiskt manliga ledare: 

Hans sammanträden var kända för att vara 5-minuterssammanträden. Det var bara in och 
klubba av beslutspunkterna och sedan ut igen. Han var, enligt uppgift, inte så intresserad 
av processerna. Hade det varit en kvinna där som hade gjort samma sak tror jag att hon 
hade blivit väldigt kritiserad. När man pratar om [den manligen ledarens] 5-minutersmö-
ten är det nästan lite som – fan vilken man alltså. Han la tiden på något annat. Ungefär så 
(R16) 

Män kan vara lite mer korthuggna utan att det anses vara ett problem. De behöver liksom 
inte vara sociala. De kan bara leda mötet och det är okej. Medan kvinnor uppfattas väldigt 
negativt om vi skulle göra samma (R36) 

Jag skulle nog säga att män har en större tendens att tala om hur det är medan kvinnor har 
en större tendens att säga att det här är det gemensamma målet… (R31) 

I flera av intervjusvaren finns en indirekt kritik av det som respondenterna beskriver som typiskt 
manliga ledaregenskaper vilket framgår av flera av citaten ovan. Det finns flera exempel på 
underliggande kritik av ett typiskt manligt ledarskap:  

[D]e kommer undan med att vara lata (R9) 

[M]än har ett större behov av att inte blottlägga någon osäkerhet (R12) 

Sammantaget kan noteras att en bild som framträder utifrån intervjuerna med ledare att många 
av respondenterna betraktar de egenskaper som de betecknar som ett ”kvinnligt ledarskap” som 
positiva och tvärtom många av egenskaperna som utmärker ett ”manligt ledarskap” som över-
vägande negativa. Även om flera respondenter i viss mån anser att dessa könade mönster fort-
farande är märkbara bland ledare i riksdagen idag, betonar många att det också finns många 
exempel på ledare som bryter mot dessa könsstereotyper.  
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Ledarskap som bryter mot könsstereotyper 

I flera av intervjuerna uppmärksammas kvinnor på ledande positioner som anses bryta mot ste-
reotypen för ett typiskt kvinnligt ledarskap (R3, R23, R30, R36, R6). I ett antal av dessa exem-
pel beskrivs det även som en framgångsfaktor. 

En del skulle säga att [NN] ledarstil är väldigt manlig om man ska hårdra det. Men hon 
är ju kvinna.[..] Rak, tydlig, vill helst inte lyssna in alla utan säger vad hon tycker först 
och sedan får man respondera på det (R3) 

Av de kvinnor som är företrädare finns de som är mycket mer av de mer manliga bilden 
än vad vissa män är i riksdagsgruppen som har riktigt tuffa nypor och pekar med hela 
handen. [..] Jag tror att det är mer unikt för vårt parti. Sedan skulle jag hålla med om den 
stereotypa bilden i alla fall (R30) 

Sedan är det nog tyvärr så att kvinnliga ledare som kommer fram ofta gör det genom att 
tillämpa ett mer manligt beteende (R23) 

I motsats till dessa exempel som beskriver framgångsrika kvinnor som är ledare, finns även 
några respondenter som lyfter fram svårigheter för kvinnor som bryter mot förväntningar. Ex-
empelvis en kvinnlig ledare som av en respondent beskrivs som typiskt manlig i sitt ledarskap 
i den meningen att hon ”bestämde allt” och inte var så inkluderande:  

[D]et var hennes fall på ett sätt för det gjorde att folk inte kände sig inkluderande. Det 
kanske var värre för henne som var kvinna att leda så. Det är mycket möjligt att om hon 
hade varit man så hade det varit mer accepterat. Det är svårt att veta (R9) 

En annan respondent som framhåller att även om ”otypiska” kvinnliga ledare blir respekterade, 
hade det nog varit positivt om de även varit mer sociala. 

Vi har väldigt många kvinnliga ledare i dag. En del av dem är klassiskt mer, det som man 
skulle kunna kalla för manligt ledarskap. Väldigt tydligt, högröstat och inte så inklude-
rande. [..] De blir respekterade men de hade kanske blivit ännu mer respekterade om de 
hade orkat eller varit lite mer sociala (R36) 

Det finns i intervjuerna även flera exempel på män som lyfts fram som mer ”feminina” sitt 
ledarskap och i dessa fall ses det uteslutande som någonting positivt (R26, R27, R28, R34, R7, 
R9).  

Det som är intressant är att vi ser väldigt många kvinnor på ledande position nu. Jag tycker 
att man märker av det. Jag tycker att det är mer medmänskligt i många avseenden. Jag 
tycker att det också smittar av sig på manliga ledare i riksdagskontexten. […] Det respek-
teras väldigt högt. Förvånansvärt högt om jag ska vara riktigt ärlig (R27) 

Titta bara på [NN], hur han leder. Han är synnerligen inlyssnande. Jag tror ibland att den 
som leder i stort ändå gör avtryck i sitt sätt att leda att det ändå sprider sig i organisationen. 
Det är extrem skillnad på den tidigare ledaren och honom. Det är lite natt och dag. Två 
män som leder på totalt olika sätt (R34) 

[NN] är ovanlig på det sättet i vårt parti. Han är väldigt inkluderande och vill höra med 
många innan han beslutar saker (R9) 
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Sammantaget kan alltså noteras att det finns gott om exempel på ledare som inte följer könsste-
reotyperna och ändå är framgångsrika i sitt ledarskap. Samtidigt som några av respondenterna 
menar att kvinnor som kännetecknas av ett mer auktoritärt manligt ledarskap kan straffas för 
det, tycks männen som anammat feminina egenskaper respekteras och uppskattas som ledare. 
Det faktum att så många respondenter uppmärksammar när en person beter sig otypiskt för sitt 
kön är ett tecken på att det går att bryta mot stereotyperna. Samtidigt visar uppmärksamheten 
som detta brott skapar, att föreställningarna om manligt och kvinnligt ledarskap ännu i hög grad 
lever kvar. Vilka konsekvenser som dessa föreställningar får för mäns respektive kvinnors möj-
ligheter att i praktiken uppnå och bedriva ledarskap är oklart men enligt tidigare forskning har 
könade föreställningar ofta fungerat som ett hinder i synnerhet för kvinnor.  

Ideala ledaregenskaper och beskrivningar av det egna ledarskapet 

När ledarna ombeds beskriva vilka ledaregenskaper som de ser som ideala, och som de själva 
eftersträvar i sitt ledarskap, nämner såväl män som kvinnor i hög utsträckning egenskaper som 
de också ser som typiskt kvinnliga: vara inkluderande, en god lyssnare, tillgänglig och ha för-
måga att få ihop gruppen (se avsnittet ovan). Färre nämner mer klassiskt manliga egenskaper 
som handlingskraft och formalitet som något eftersträvansvärt, även om de allra flesta betonar 
att det är viktigt att kunna sätta ner foten och vara tydlig när det behövs. Några anser till och 
med att utvecklingen mot ett mer inkluderande och lyhört ledarskapet nästan gått för långt. På 
frågan om ledarskapet i riksdagen förändrats över tid svarar en person med lång erfarenhet av 
riksdagsarbetet så här: 

Absolut. Det måste jag säga. Man är mycket mer lyssnande. Man är mycket mer ledare 
än chef. Förr var man chef. Nu är man mer ledare som försöker få med sig folk som jobbar 
i team mer. Ibland kan jag tycka att det har gått lite för långt att inte ens den högste ledaren 
eller den som borde ta ansvaret vågar sätta ner foten. Att ledarskapet har blivit lite för 
utslätat. Ibland tror jag att vi alla kan längta efter någon som är tydlig och visar vägen – 
att det här är målet, dit ska vi gå, såhär ska vi göra (R22) 

En annan sak som blir tydlig i beskrivningarna av det ideala ledarskapet är att det tycks finns 
en tydlig och stark norm att utskottsordförande och vice utskottsordförande inte bör driva en 
partipolitisk agenda, utan istället företräda hela utskottet och låta det partipolitiska stå tillbaka. 
De allra flesta ledare i utskotten nämner detta som något självklart och ger exempel på hur de 
jobbar med detta. 

Det är lite så som jag ser på den här rollen, att det handlar om att leda utskottets arbete 
och inte göra det politiskt (R10) 

Sett till det ideala ledarskapet i partigrupperna framkommer det i viss mån partiskillnader: me-
dan det i vissa partier ses som eftersträvansvärt att ha en tydlig egen idé och att kunna få folk 
med på den idén så är ledarskapet i andra partier mer inriktat på att kunna fånga upp vad majo-
riteten vill, snarare än att försöka driva en egen linje. Såhär beskriver två personer från olika 
partier det ideala ledarskapet:  

Jag vill ha tydlighet. Jag vill veta vad personen tycker och tänker. Jag söker inte auktoritär 
ledare men en ledare som har en tanke, som inkluderar andra i den. Såhär: ’jag tänker 
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såhär, vad tänker ni om det?’ Så tänker jag att jag vill vara i mitt ledarskap. Jag önskar 
det av andra ledare (R9) 

Att inte driva så mycket egna linjer. Inte ha så mycket egna mål för politikens inriktning 
utan det som blir bäst för gruppen och partiet. Att kunna ta alla åsikter, få ihop dem i en 
hög och sedan plocka fram något som blir det allmänna (R14) 

Utifrån ledarnas egna beskrivningar av sig själva framkommer det att det finns en stor variation 
av olika personlighetstyper på ledande positioner i riksdagen. Respondenterna beskriver sitt 
ledarskap i termer av gapig, ingen social begåvning, tystlåten, introvert, smidig, yvig, lättsam, 
fnittrig, blyg, hård och rättvis. De egenskaper som de flesta betonar, såväl män som kvinnor, 
när de ombeds beskriva sitt eget ledarskap är att de är inkluderande och lyhörda och att de 
strävar efter att få gruppen som de leder att fungera socialt. Många män beskriver sitt eget 
ledarskap i klassiskt kvinnliga termer: som att de tar sig tid att lyssna in (R15, R16, R19, R23, 
R30, R4, R8), att de är tillgängliga eller närvarande (R11, R19, R2, R3, R4, R8), och att de är 
inkluderande (R12, R16, R2, R25, R3, R32, R33, R8). Även om några män medger att det nog 
kan gå väl fort till beslut ibland (R19, R2) menar andra män att det faktum att de tar sig tid till 
att lyssna in gör att beslutsprocesser kan ta lång tid (R23, R8):  

Ja. Sen kan de väl ibland bli lite otåliga på att de tycker att jag låter saker ta lite lång tid 
ibland, det märker jag. Men det handlar ju också om min strategi att även om det är givet 
hur det kommer att landa så måste alla få säga sitt. (R23) 

Jag tror att jag kan uppfattas som en svag ledare ibland av det skälet [att han är mer relat-
ionell än formell och prioriterar att skapa relationer i stället är att domdera och säga åt 
folk vad de ska göra]. (R8) 

Flera, såväl män som kvinnor, betonar de speciella förutsättningar som ledare i riksdagen har 
att arbeta med. Att leda en grupp individualister verkar i någon mån anses skapa incitament för 
ett lyhört och inkluderande ledarskap:  

Alla vi som är riksdagsledamöter är individualister så det är ingen homogen grupp som 
man har fått välja själv. Man blir satt att leda den grupp som man har. Därför måste man 
vara ödmjuk och kunna lyssna på alla sidor. (R18) 

Vi har inte några maktbefogenheter mer än det som riksdagsordningen ger oss. Vi kan 
inte slänga ut de som är invalda och vi kan inte tvinga folka att komma på möten. Det är 
en ganska svår roll. […] då krävs ett socialt och inkluderande ledarskap. (R8)  

Färre beskriver sig själva som handlingskraftiga, tuffa, hårda eller som att de pekar med hela 
handen, även om många, såväl män som kvinnor, betonar att de kan sätta ner foten och vara 
tydliga om det behövs. De som beskriver sig som stundtals tuffa och hårda, och som att de söker 
friktion eller vill att folk ska gå i klinch med dem är alla kvinnor (R1, R5, R10, R36).  

Jag är aldrig otydlig med vad jag tycker, men jag låter väldigt bestämd […] Man skulle 
nog kunna säga att jag har ett manligt arbetssätt för jag är väldigt tydlig och rak. (R1) 

Det är ingen som törs sätta sig på mig. (R36) 

När det behövs är jag en riktig surkärring. (R5) 
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Dessa kvinnor betonar dock också andra egenskaper hos sig själva, som att de samtidigt är 
inkluderande, tillgängliga, snälla och lyhörda. Ingen av de manliga respondenterna beskriver 
sitt ledarskap som tufft, bestämt eller hårt.  

Det är viktigt att påpeka att könsskillnader i hur män och kvinnor beskriver sitt ledarskap inte 
nödvändigtvis måste innebära att det finns faktiska skillnader mellan hur män och kvinnor leder 
i riksdagen. Beskrivningar av det egna ledarskapet kan också vara färgade av könade förvänt-
ningar och intervjuareffekter.  Även om män också kan vara tuffa och hårda i vissa situationer, 
är det kanske ingenting de behöver uttrycka i en intervju. För kvinnor som i viss mån går emot 
en könad förväntning genom att vara just tuffa och hårda kan det finnas ett tydligare behov av 
att lyfta fram och betona dessa egenskaper i beskrivningen av det egna ledarskapet.  

Förutom att flera kvinnliga ledare beskriver sig själva som tuffa och hårda är det också många 
kvinnor som betonar vikten av att inte vara för perfekt, att le, att visa att man kan göra fel och 
att inte ta sig själv på för stort allvar (R28, R1, R31, R21 R9, R18, R27) för att skapa en lättsam 
och tillåtande arbetsmiljö:  

Det har nog varit en sak som jag ständigt har haft som egen devis. Att visa mig svag, att 
jag inte är perfekt, att jag gör fel, vilket händer ganska ofta på mötena. Jag missar någon-
ting, jag får säga ’är det okej att vi tar om det? Ja visst, säger alla.  […]’ Jag tycker att det 
är viktigt att man kan visa att man är svag som människa, eller skör. Att man gör fel, att 
man tar det med gott humör, att det är okej (R1) 

Ingen av männen talar om vikten att bjuda på sig själv och visa sina brister, även om några 
nämner att de är öppna för kritik och att de ofta rannsakar sig själv som ledare (R11, R12). 
Något motsägelsefullt betonar samma kvinnor som pekar på vikten av att kunna göra fel att de 
också är mycket noga med att alltid vara pålästa (R1, R28, R18). När andra inte prioriterar att 
läsa handlingarna ser den kvinnliga ledaren till att täcka upp: ”Det innebär att det ändå alltid är 
jag som måste se till att handlingarna är lästa – för att jag är sådan” (R28). Ingen man tar upp 
betydelsen av att vara påläst i intervjuerna.   

Ytterligare en könsskillnad som framkommer i respondenternas beskrivningar av sig själva som 
ledare är att ett flertal kvinnor beskriver det som att de drar ett tungt lass i kulisserna (R18, R14, 
R29, R6, R27). Några nämner också att de skulle vilja ta för sig mer i sin ledarroll (R18, R29, 
R6). Inga män talar om sitt ledarskap på detta sätt:  

En fördel som jag har, det var som jag sa med ordet gulla… man har någon sorts mag-
känsla att det här kommer bli besvärligt eller inte. Sedan försöker jag ringa enskilda sam-
tal så mycket som möjligt innan för att inte hamna där […] Krattar du manegen […]? Ja, 
lite grann (R18) 

Jag tror att jag skulle kunna ta en större roll, men det är mer jag själv, det ligger inte riktigt 
för mig. Jag är hellre den som verkar lite grann i kulisserna är den som är den… Tänker 
du att såhär jag borde ta för mig lite mer? Ja (R29)  

Även om många män beskriver det som att det sociala som viktigt, och att de jobbar med att få 
ihop gruppen och att det är viktigt att veta vad som händer i gruppmedlemmarnas privatliv 
(R12, R19, R2, R25, R3) så fokuserar kvinnornas berättelser av sitt eget ledarskap än mer på 
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vikten av att veta hur gruppmedlemmarna verkligen mår (R28, R29, R18, R34, R6). Ett flertal 
av dessa kvinnor menar också att de ofta får den rollen när de leder tillsammans med män.    

Man kanske heller inte har jobbat så mycket i det här huset med gott ledarskap, se till att 
människor trivs. Jag märker det på vårt partikansli – psykosocial arbetsmiljö är inte jätte-
prioriterat. För mig är det superviktigt för jag från mitt tidigare arbetsliv har sett så många 
människor må så dåligt. Jag är väldigt angelägen om att hålla koll på sådant. Generellt 
sett finns det inget större intresse för det där. (R28) 

Jag vet att folk lättare kan prata med mig än med [NN]. Det tror jag delvis har med mitt 
kön att göra, men också personligheten (R18) 

Betydligt fler män än kvinnor beskriver sig själva som formella, eller till och med fyrkantiga, 
och som att de prioriterar strukturer högt (R12, R30, R32, R33, R4, R31), ett drag som också 
många också anser vara mer vanligt hos manliga ledare (se ovan). Få lyfter fram det formella 
när de talar om hur de ser på det ideala ledarskapet. När det görs är det en man som själv 
beskriver sig som just formell som tar upp det ”det sociala är viktigt även om det formella, att 
hålla i ramarna och vara handlingskraftig många gånger är viktigare” (R32).  

Sammantaget kan det alltså konstateras att vad som ses som ideala ledaregenskaper i riksdagen 
ligger närmare egenskaper som ofta ses som typiskt kvinnliga, såsom lyhördhet, tillgänglighet 
och ett fokus på ett inkluderande ledarskap. Dessa resultat står i delvis motsats mot tidigare 
forskning kring kön och ledarskap och teorin om roll-överstämmelse som betonat hur ideala 
ledaregenskaper ofta ligger närmare egenskaper som vi associerar som typiskt manliga, såsom 
handlingskraft och individualism. Samtidigt återfinns könsskillnader i respondenternas beskriv-
ningar av sitt eget ledarskap som är i linje med vad de själva uppfattar som manligt och kvinn-
ligt: fler män ser sig själva som formella eller till och med fyrkantiga strukturbärare, och fler 
kvinnor betonar vikten av att kunna bjuda på sig själv och visa att det är okej att göra fel ibland.  

Hur upplevs manliga och kvinnliga ledare av ledamöterna?  

För att närmare undersöka hur ledamöterna ser på sin ledare (gruppledare och utskottsordfö-
rande) och sin relation till dessa har vi ställt en rad frågor i enkäten.12 I kontrast till tidigare 

                                                

12 Här kommer några påståenden om hur du uppfattar din utskottsordförande och er relation. Kryssa i det alter-
nativ som passar dig bäst. (1) Min utskottsordförande är bra på att ge återkoppling på gjorda arbetsinsatser; (2) 
Min utskottsordförande ger mig stöd och uppmuntran; (3) min utskottsordförande hanterar konflikter och mot-
sättningar i gruppen på ett bra sätt; (4) Min utskottsordförande behandlar mig med respekt; (5) Min utskottsord-
förande är tillgänglig; (6) Min utskottsordförande värderar min input och mina åsikter, (7) Jag har förtroende för 
min utskottsordförande (8) Min utskottsordförande bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat; (9) Min utskottsord-
förande fattar goda och välgrundade beslut; (10) Min utskottsordförande använder sin position för att driva sin 
egen/sitt eget partis agenda (11) Min utskottsordförande är kunnig på utskottets sakområde (12) Min gruppledare 
är tydlig; (13) Min gruppledare är handlingskraftig. (Skala från 1: ”stämmer inte alls” till 4: ”stämmer helt och 
hållet”).  
Här kommer några påståenden om hur du uppfattar din gruppledare och er relation. Kryssa i det alternativ som 
passar dig bäst. (1) Min gruppledare är bra på att ge återkoppling på gjorda arbetsinsatser; (2) Min gruppledare 
ger mig stöd och uppmuntran; (3) min gruppledare hanterar konflikter och motsättningar i gruppen på ett bra 
sätt; (4) Min gruppledare behandlar mig med respekt; (5) Min gruppledare är tillgänglig; (6) Min gruppledare 
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forskning och teorier om könade stereotyper kopplade till ledarskap där vissa egenskaper ses 
som typiskt kvinnliga eller typiskt manliga, finner vi inga tydliga könsmönster i det här avse-
endet. Ledamöterna upplever inte manliga ledare som bättre på typiskt manliga egenskaper eller 
kvinnliga ledare som bättre på typiskt kvinnliga egenskaper. 

Även om ledamöterna gör ganska liknande bedömningar av manliga och kvinnliga utskottsord-
förande är det värt att notera att kvinnliga utskottsordförande skattas något lägre än manliga 
ordförande på alla egenskaper/förmågor, med undantag för att kvinnliga ordförande anses driva 
”sin egen /sitt partis agenda” i större utsträckning, den enda enkätfrågan där en hög poäng kan 
tolkas som något negativt (se Figur 6 i Appendix). Manliga ordförande upplevs av ledamöterna 
som något ”bättre” när det kommer till att hantera konflikter och motsättningar i gruppen, att 
värdera ledamöternas input och åsikter, att skapa ett gott arbetsklimat och de anses ha något 
större sakkunskap. Dessutom har ledamöter med manliga ordförande ett något högre förtroende 
för sin ordförande i jämförelse med ledamöter med kvinnliga ordförande. Dessa skillnader i hur 
manliga och kvinnliga utskottsordförande skattas på olika förmågor/egenskaper beror på att 
manliga ledamöter, inte kvinnliga ledamöter, generellt sett skattar manliga ledare högre än 
kvinnliga ledare. Män som har manliga ordförande rankar dessa högre på återkoppling, kon-
flikthantering, sakkunskap och handlingskraft i jämförelse med hur män som sitter i utskott med 
kvinnliga ordförande rankar sina ordförande. Dessutom har män med män som utskottsordfö-
rande större förtroende för sin ordförande och upplever att ordföranden har större respekt för 
dem som ledamöter, i jämförelse med män som har kvinnliga ordförande (Se Tabell 5 i Ap-
penidx). Som noterades ovan är män med manliga ordföranden mer nöjda med ledarskapet än 
män med kvinnliga ordföranden. Överlag tycks utskottsordförandens kön spela liten roll för 
kvinnors bedömningar och syn på sin ordförandes ledarskap – kvinnor i utskott som leds av 
män bedömer sin utskottsordförande på liknande sätt som kvinnor som sitter i utskott som leds 
av kvinnor. 

I partigrupperna ser mönstret återigen lite annorlunda ut. Överlag är såväl män som kvinnor 
med kvinnliga gruppledare mer nöjda med sin gruppledares ledarskap i jämförelse med män 
och kvinnor som har en manlig gruppledare. Kvinnliga gruppledare rankas mer positivt än man-
liga gruppledare på alla enkätdelfrågor, förutom tydlighet och handlingskraft (se Figur 11 i 
Appendix). Generellt sett har manliga ledamöter en något mer positiv syn på sin gruppledare 
än kvinnliga ledamöter (se Figur 10 i Appendix). Dessa resultat – att manliga gruppledare skatt-
tas lägre och att kvinnor har en mer negativ syn på sin gruppledare i jämförelse med män – 
beror i stor del på att kvinnor med manliga gruppledare generellt sett är mindre nöjda med 
gruppledarskapet. I partigrupper där män är gruppledare upplever kvinnor i lägre utsträckning 

                                                

värderar min input och mina åsikter, (7) Jag har förtroende för min gruppledare (8) Min gruppledare bidrar till 
att skapa ett gott arbetsklimat; (9) Min gruppledare känns som "en i gruppen"; (10) Min gruppledare fattar goda 
och välgrundade beslut; (11) Min gruppledare bryr sig om hur jag mår och känner till mina eventuella personliga 
problem; (12) Min gruppledare använder sin position för att driva sin egen agenda; (13) Min gruppledare är 
tydlig; (14) Min gruppledare är handlingskraftig. (Skala från 1: ”stämmer inte alls” till 4: ”stämmer helt och 
hållet”). 
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än män att de får god återkoppling och uppmuntran av sin manliga gruppledare, att gruppleda-
ren värderar deras input och åsikter och att gruppledaren bryr sig om och känner till ens per-
sonliga problem. Här upplever också kvinnor i lägre utsträckning än män att gruppledaren är 
bra på att hantera konflikter, behandlar dem med respekt, fattar goda beslut, och att gruppleda-
ren känns som en i gruppen i högre grad än vad kvinnor upplever (se Tabell 8 i Appendix). 
Precis som noterats ovan finns det partigrupper där det här mönstret är mindre tydligt och där 
könsskillnaderna i manliga och kvinnliga ledamöters syn på gruppledarskapet är små eller icke-
existerande.  

Ytterligare en fråga som berör ledamöternas syn på sin ledare handlar om huruvida de upplever 
att de öppet kan ifrågasätta gruppledningens beslut. Generellt sett upplever kvinnliga ledamöter 
det som svårare att ifrågasätta gruppledningen (se Figur 12 i Appendix). På en skala från 1 
(väldigt svårt) till 5 (väldigt lätt) svarar kvinnor i genomsnitt 3,2 och män 3,6. 12,8 procent av 
kvinnorna i jämförelse med 2,9 procent av männen upplever att det är väldigt svårt att öppet gå 
emot gruppledningens beslut. Signifikanta könsskillnader kvarstår när vi kontrollerar för partier 
i en multipel regression vilket tyder på att resultaten inte kan förklaras av att kvinnor upplever 
det som särskilt svårt i något enstaka parti. Analysen visar även att det upplevs som något lättare 
att ifrågasätta gruppledningen i partier som leds av kvinnor. Huruvida detta har någonting att 
göra med gruppledarens kön är svårt att uttala sig om i den här studien. En möjlig förklaring är 
förstås att partier som har en kvinnlig gruppledare (S, MP och V), skiljer sig från partier som 
har manlig gruppledare på andra sätt (C, KD, L, M, SD).  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att analysen inte ger stöd för att manliga ledare upplevs 
som bättre på traditionellt manliga förmågor, som tydlighet och handlingskraft, eller att kvinn-
liga ledare upplevs som bättre på traditionellt kvinnliga förmågor, som tillgänglighet, återkopp-
ling och att skapa ett bra arbetsklimat. Istället ser vi att ledamotens kön spelar roll för hur ledare 
upplevs. Även om skillnaderna många gånger är små, är det övergripande mönstret ganska tyd-
ligt: manliga och kvinnliga ledamöter upplever helt enkelt manliga och kvinnliga ledare i riks-
dagen på delvis skilda sätt. I utskottsmiljön verkar män som leds av manliga ordförande gene-
rellt sett vara mer nöjda än andra grupper. I partigrupperna står kvinnor som leds av manliga 
gruppledare ut som den minst nöjda gruppen.  

Ambitioner att uppnå ledande positioner 

Vi har även ställt frågor som handlar om ledamöternas strävan att få ledarskapspositioner. I 
enkäten ombads alla riksdagsledamöter att skatta sin egen lämplighet som ledare i riksdagen 
och i vilken grad de strävar efter att få ledande positioner.13 Resultaten visar att män och kvinnor 

                                                

13 Oavsett om du har en ledarposition i riksdagen eller inte, skulle du beskriva dig själv som en lämplig ledare (i 
riksdagen)? (1: väldigt olämplig – 5: väldigt lämplig), samt Strävar du efter att få ledarskapspositioner i politiken? 
(1: I mycket låg utsträckning – 4: I mycket hög utsträckning) 

 

 



 
 

35 

generellt sett skattar sin egen lämplighet som ledare i liknande termer (se Figur 13 i Appendix). 
Såväl män som kvinnor bedömer i genomsnitt att de är ganska lämpliga ledare (både män och 
kvinnor svarar i genomsnitt 4,1). Trots denna likhet, uppger kvinnor att de strävar efter att få 
ledande positioner i något mindre utsträckning än män. För det första är det en större andel 
kvinnor som återfinns i gruppen som svarat att de i mycket låg utsträckning strävar efter ledande 
positioner: 10 procent av männen och 21 procent av kvinnorna har uppgivit det svarsalternati-
vet. För det andra är män överrepresenterade i gruppen som kännetecknas av hög ledarambition: 
12 procent av männen och 6 procent av kvinnorna uppger att de strävar efter ledande positioner 
i mycket hög utsträckning (se Figur 14 i Appendix). Sammantaget märks dessa könsskillnader 
även på gruppnivå, kvinnor svarar i genomsnitt 2,2 och män 2,5 (på en skala mellan 1 och 4), 
en statistiskt signifikant skillnad. Här finns dock relativt stora skillnader partier emellan. 

Vi har även undersökt ledarambition lite närmare i intervjuerna med ledare. Här framträder 
tydliga skillnader mellan de manliga och de kvinnliga ledarna som går i linje med enkätsvaren. 
Ännu tydligare än i enkäten framstår männen som mer benägna att sträva efter ledande posit-
ioner, medan betydligt fler av kvinnorna kan beskrivas som ”ofrivilliga ledare”. Om vi börjar 
med att titta på den grupp ledamöter som uttrycker en tydlig ledarambition, så är merparten 
män. Faktum är att en majoritet av männen uttrycker en ambition och strävan efter ledarposit-
ioner (8/13). I kontrast till detta är det endast 1 av 19 kvinnor som uttryckligen säger sig efter-
sträva ledande positioner. Typiskt för den här gruppen män är att de har en tydlig och uttalad 
ambition att få ledande roller: 

Ja, [ambitionen att ha en ledarroll] har jag haft sedan jag var elevrådsordförande i mel-
lanstadiet (R19) 

Jag har alltid tyckt om ledarrollen. Jag har tyckt att det ger en kick och ett mervärde (R12) 

Är man ledamot vill man få ett tyngre utskott, sedan vill man ha en tyngre position. Jag 
tror att det är så i alla partier (R8) 

Endast en av kvinnorna svarar i liknande termer att hon har ledarambitioner 

Absolut. Jag är här för att påverka så mycket som möjligt. Det gör jag ju mer förtroende 
jag får från partiet och ju mer de lyssnar till mig desto mer kan jag påverka (R28) 

Bland respondenterna finns ytterligare en grupp ledare som i någon mån säger sig uppskatta 
ledande roller och/eller är beredda att ta ledande roller.  Till skillnad från gruppen ovan är dessa 
mer ambivalenta ledare som inte direkt söker ledande positioner och inte har en uttalad ledar-
ambition. Bland männen är det ungefär en knapp tredjedel (4/13) medan det är knappt hälften 
av kvinnorna (9/19) som kan betecknas som mer ambivalenta ledare. Typiskt för flera kvinnor 
i den här gruppen är att de inte planerat eller strävat efter ledarskap men ändå tackat ja när det 
blivit tillfrågade.  
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Nej, inte ambition på det viset att jag har lobbat för det. Men det är klart att jag ibland har 
tyckt att det skulle jag kunna göra lika bra.[...] Det finns de som bestämmer sig och sedan 
vet man hur… så har jag inte gjort. Däremot har jag sagt ja när jag har fått frågan (R13) 

Det är ingenting som man går runt och tänker att det skulle jag vilja vara, eftersträvat eller 
satt som mål. Däremot har jag tyckt att det har varit viktigt som kvinna att kliva fram 
(R24) 

Även om jag inte hade tänkt på det ett enda dugg innan så tänkte jag att det här kan man 
ju inte tacka nej till. Det fanns inte på kartan (R26) 

Också bland männen som uttrycker sig ambivalenta finns resonemangen där de tar avstånd från 
uttryckliga ledarambitioner. Exempelvis framhåller en man att han inte aktivt söker sig till alla 
maktpositioner (R16) och en annan man menar att han kommer ”axla den rollen om det skulle 
behövas” (R15), men alltså inte har en tydlig strävan att få den.  

Slutligen finns även en grupp som kan benämnas ofrivilliga ledare i den meningen att de endast 
efter övertalning tagit sig an ledande roller och/eller inte alls haft ambitionen eller viljan att 
vara ledare. Resonemangen hos dessa ledare är bitvis snarlika gruppen ambivalenta ledare men 
här uttrycks en större ovilja och osäkerhet inför ledarskap. Med detta sagt är det flera av dessa 
ledare som i efterhand trivs bra i sitt ledarskap och kan tänka sig att fortsätta. Här återfinns en 
stor grupp av de kvinnliga ledarna (9/19) medan endast en av männen uttrycker ett ofrivilligt 
ledarskap. Flera av kvinnorna i den här gruppen uttrycker osäkerhet inför om de själva skulle 
klara av ledarskapet och uppger att de aldrig sett sig själva som ledare. Den här typen av reso-
nemang är ovanliga hos de manliga ledarna. 

När [NN] frågade om jag ville bli [ledare], jag såg inte mig själv, jag hade aldrig tänkt 
tanken. Nej, det trodde jag aldrig (R17) 

Jag har alltid blivit förvånad när jag har blivit tillfrågad om uppdrag. Jag har alltid tänkt 
’hur har de tänkt nu’. Sedan har jag pratat med folk som är lite nära och de har alltid sagt 
att ’nej men det är väl ingenting konstigt’ (R31) 

[J]ag har haft turen att andra har tyckt att jag ska ta på mig saker. Sedan har det också 
funnits stunder där jag känner att okej, men om inte jag, vilken annan tycker jag runt mig 
skulle kunna ta det här uppdraget. Och känt att jag kan nog ta det här uppdraget för jag 
ser inte att någon annan skulle vara tusen gånger bättre. [..] Numera tycker jag ändå att 
jag har varit med så pass länge att jag klarar av det. Det är inte så att jag aspirerar på 
någonting mer. Jag vet att det innebär väldigt mycket jobb (R36) 

Många av kvinnorna i den här gruppen har accepterat ledarskapspositionen först efter mycket 
övertalning, detta trots att några av dem beskriver sig som ”självsäkra” eller till och med ”en 
naturlig ledare”. 

[J]ag hade sagt nej precis hela tiden, absolut nej (R35) 

Jag bara, nej för jissenamn.[..] Jag säger ju nej till allting. Jag sa nej när de ville att jag 
skulle bli [X] också, så det är min vana (R5) 

Skälen till att de sagt nej är enligt dem att uppdragen, trots att de är bland de mest prestigefyllda, 
inte har känts rätt, ”inte min grej”(R5). Gemensamt för många av kvinnornas berättelser både 
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bland de ambivalenta ledarna och bland de ofrivilliga, är att det krävts någon form av extern 
bekräftelse eller övertalning för att de ska ta sig an ledarpositionerna. Detta verkar inte vara lika 
viktigt för männen eftersom väldigt få män tagit upp detta som betydelsefullt. Flera av de kvinn-
liga respondenterna (och en av de manliga) resonerar kring skillnaderna mellan mäns och kvin-
nors inställning till ledarskap mer generellt som går i linje med de skillnader som framträder i 
materialet (R14, R21, R22, R27, R5, R6, R7, R11).  

Vi brukar uttrycka det som att det är många män som känner sig kallade när det kommer 
uppdrag. Och inte lika ofta kvinnor som känner sig kallade (R11) 

Några trycker på vikten av att lyfta fram kvinnor och uppmuntra dem att ta ledande roller.  

Jag tror att det handlar om att man inte odlar kvinnor. Det är en självförtroendegrej (R27) 

En kvinna har erfarenhet från sammanhang där kvinnor har lyfts fram och pekar på betydelsen 
av det arbetet för henne. 

Det är nog många kvinnor som har tyckt att det har varit jobbigt för att man har blivit 
utpekad ledare även om man inte själv har känt att man har velat bli det. Men det har varit 
bra för jag har velat ha positionerna och då har det blivit en extra push att faktiskt göra 
det (R14) 

De uppenbara skillnader som framträder när det gäller mäns och kvinnors ledarambitioner bör 
ses i relation till det faktum att kvinnor i högre grad upplever sig ifrågasatta i sin ledarroll och 
i högre grad upplever kvarvarande ojämställdhet kopplat till ledarskap. Dessa aspekter kan ha 
medvetet eller omedvetet ha negativ inverkan på kvinnors benägenhet att sträva efter ledande 
positioner.  

Slutligen en metodologisk reflektion. Könsskillnaderna går i samma riktning i enkäten och i 
intervjuerna men skillnaden framstår som betydligt större i intervjustudien. Detta manar till 
försiktighet i tolkningen och metodologisk eftertanke om huruvida enkäten eller intervjuerna är 
bäst lämpade att ge ett ärligt svar på den här frågan. Eftersom vi i intervjusituationer har bättre 
möjlighet att kontextualisera svaren och ställa följdfrågor tror vi att det är enkätsvaren som 
tenderar att underskatta könseffekten. Kanske speglar enkätfrågan i viss mån ledamöternas öns-
kan om att det inte bör finnas skillnader i ledarambition mellan könen (jfr frågan om att ledar-
skap bör vara jämt fördelat). Frågan om ledarambition bör emellertid följas upp i vidare studier. 

Att kombinera ledarskap med familj 

Många av ledarna har partner och/eller barn. Den allmänna bilden som framträder i intervjuerna 
är att det är förenat med många utmaningar att kombinera uppdraget med familj även om de 
flesta menar att det är möjligt. Detta gäller såväl män som kvinnor. 

Flera av ledarna har äldre barn och ser detta som en förutsättning för att det ska fungera med 
deras position. 

Nu har jag inte små barn så för mig är det inga problem. Jag hade nog kanske inte velat 
ha den här rollen när min son var liten. (R5) 
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Jag hade ganska stora barn när jag tillträdde. Det tror jag var en förutsättning för att jag 
skulle tacka ja (R17) 

Värt att notera är att det även finns exempel på ledare som ser det som en fördel att inte ha barn, 
eller helt avstått barn på grund av uppdraget. 

 Nu har jag turen att jag är själv (R13) 

Det är ganska tufft. Vi har inga barn. Det är många runt omkring som skaffar barn fast att 
de är ledamöter. Jag har väldigt svårt att se att jag skulle lämna ett så pass stort ansvar på 
den andra parten. Och någonstans tvinga den ena parten till att leva ett visst liv för att jag 
ska kunna göra karriär. Det är komplexa frågor (R10) 

Flera av de som har barn menar att det är viktigt att planera noggrant och att vara organiserad 
för att hinna med både familjen och arbetet. 

Jag har försökt att min kalender ska planeras så att jag till exempel kan åka hem tidigare 
på fredagar. Att jag helst inte har helgåtaganden, om det inte är absolut nödvändigt. [..] 
Då får man jobba med kalendern för att freda tid aktivt (R4) 

Det är nog en viktig aspekt för dem som får det att fungera [..] att vara tids- och plane-
ringsfacist i det avseendet att man är jättenoggrann (R30) 

Några påpekar också att det kan vara svårare för kvinnor att kombinera ett krävande uppdrag 
med familj. En av kvinnorna upplevde att hon blev bemött på ett annorlunda sätt när hon fick 
barn som gjorde att hon kände sig tvungen att bevisa att det gick att kombinera uppdraget med 
familj.  

Sedan mötte man en del av det här, fördomar, förväntningar, kulturella glasögonen som 
gjorde för min del en verklighet synlig som jag bara hade betraktat från utsidan tidigare 
[..] Jag blev helt plötsligt inte den politiska aktör som jag hade fått förtroendet för att vara. 
Jag blev snarare mamman på plats (R24) 

En annan kvinna menar att det än idag ofta är tuffare för kvinnor än för män 

Jag tror att det är otroligt många fler manliga ledamöter som har full uppbackning på 
hemmaplan från en fru eller sambo som tar ansvar för hus, hem och liknande – än vad det 
är för en kvinnlig ledamot (R12) 

Avslutningsvis är det en ledare som påpekar att de geografiska skillnaderna skapar olika förut-
sättningar för ledare från olika delar av landet att kombinera uppdraget med familj.  

[..] ska vi bara ha ordförande som i realiteten ser sig tvingade att antingen flytta till eller 
spökskriva sig i en valkrets men ändå smygflytta familjen till [Stockholm]. [..] Jag tycker 
det nästan är mitt största problem. Att det finns ett glastak som är geografiskt styrt (R28) 

Strategier för en inkluderande och jämställd arbetsmiljö 

I intervjuerna med ledare har vi ställt frågor om ledarna har strategier för att skapa en god 
arbetsmiljö och det är flera av respondenterna som har strategier för detta. Flera av de strategi-
erna handlar direkt eller indirekt om att skapa mer jämställda villkor och ett mer inkluderande 
arbetsklimat.  
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Många av ledarna menar att det sociala är viktigt och har olika strategier för att stärka de sociala 
banden i gruppen. Att finnas tillgänglig, bygga relationer och lägga in sociala aktiviteter lyfts 
fram som centralt. 

Sedan har jag kontakt med alla. Vi ringer dem för att höra hur läget är. Speciellt nu när vi 
inte ses så mycket. Eller tar luncher med dem var och en. Jag försöker se alla var och en. 
De är också extremt medvetna om att jag jobbar jämt (R9) 

Jag bjuder ju in alla nya, det har jag kanske inte sagt. Jag försöker träffa alla nya ledamöter 
och småprata en stund om livet och Riksdagen, så att de känner att de kan öppna sig utan 
att de känner att jag berättar så mycket om dem (RNN) 

Att bara kunna sticka in huvudet, ha det här naturliga samtalet. Nu har man samtalen på 
ett annat sätt. Ibland försöker jag bjuda in till en AW med olika människor. Vissa är mer 
pigga på det än andra (R6) 

Relationsbyggande är viktigt, jag tycker verkligen det. Det saknar jag nu när vi har, när 
vi inte ska vara tillsammans. Tidigare mandatperioder har vi haft fester […] lite sociala 
aktiviteter (R13) 

Andra strategier som syftar till att stärka sociala aspekter av arbetsmiljön är att formellt avsätta 
tid för utvecklingssamtal och diskussioner samt schemalägga tider då ledaren finns tillgänglig 
för samtal.   

En viktig sak som jag gjorde när jag tog över som [ledare] var att jag satte upp ett schema 
med drop in-tider så att alla kan komma varje vecka och prata. Det har varit väldigt upp-
skattat att man kan göra det (RNN) 

[NN] har också utvecklat ett typ kvartsamtal. [NN] har en halvtimmes samtal med alla 
ledamöter på regelbunden basis, en gång i halvåret tror jag. Då har man tillfälle att prata 
(R18) 

Vi försöker ha två gånger per år att man ses och [diskuterar bredare frågor] (R19)  

Intressant att notera att främst kvinnor (men även några män) betonar vikten av de mer infor-
mella strategierna för att bygga sociala relationer medan bland männen är det istället fler som 
framhåller de mer formaliserade strategierna.  

En annan aspekt av arbetsmiljön som tas upp är debattklimatet. Flera av ledarna har utvecklat 
olika strategier som går ut på att de mer aktivt leder och styr debatten för att få till ett bättre 
debattklimat och en mer balanserad och jämställd talarordning.  

Ett bekymmer som jag har som jag har försökt att tackla på olika sätt är hur man pratar i 
en grupp. Vissa, företrädesvis män, får man chansen då pratar man inte 1 eller 2 minuter 
utan 5, 6, 8, 10, 12 minuter. Därför har jag nu på senare år varit tydligt med att det är 
tidsbegränsning [..] I bland skickas [talarlistan] ut så att de kan se att jag kommer vara 
nummer 17 på listan som ska yttra mig. Ibland skickar jag inte ut den så att man kan sitta 
och vänta, att nu tar det 40 minuter innan det är min tur (RNN) 

Jag försöker när man behöver höra hela gruppen, diskutera och så, då sitter inte jag och 
för talarlistor på alla hela tiden och säger att den som börjar får prata mest. Då börjar jag 



 
 

40 

med någon annan som får prata, den som kanske pratar minst annars för att få maximalt 
med syresättning i gruppen (R19) 

[Jag] sätter upp mig själv sist på talarlistan och försöker få en balanserad talarlista, fram-
för allt när det gäller frågestund när vi har inbjudna människor försöker man få en lista 
som balanser både parti, kön och kanske innehåll. Det är väl ett sätt (R8) 

Några lyfter också vikten av att kontinuerligt påminna om vikten av ett gott debattklimat och 
samtidigt synliggöra eventuella problem:  

Jag uttalar ofta och mycket vad min ambition med gruppen är. Vi ska ha ett fint klimat, 
vi ska jobba i lag, vi behöver varandra, jag är beroende av er, vi har den här dynamiken. 
Jag uttrycker det nästan på varje möte. Jag uttrycker att jag är stolt, jag är glad. […]   

Jag har också infört en punkt […] där vi pratar om hur föregående [möte] var för att 
synliggöra okej nu tyckte vi att det var lite mycket härskartekniker, någon har pratat för 
mycket. Så att det finns ett forum att ta upp de frågorna. Försöka jobba med metoder för 
hur vi gör när tonläget blir för högt. Hur gör vi för att kunna tycka olika (RNN) 

I linje med detta framhåller en annan ledare att det är en bra strategi att såväl som att uppmärk-
samma när talartiden är ojämn, även berömma gruppen när den är jämnt fördelad (R12). En av 
ledarna betonar att det inte bara är viktigt för arbetsmiljön att alla hörs i debatten utan också att 
alla tas på allvar. 

[D]et är alltid någon person som man tycker är mindre viktig eller som säger konstiga 
saker. Det kan jag se ibland. Det är därför som jag tydligt när personen talar vänder mig 
om, lyssnar, säger något, tack det var en viktig synpunkt, att bekräfta att personen inte är 
dum eller fånig (R1) 

Det finns även några exempel på initiativ som tydligt handlar om att stärka kvinnor i deras 
arbete och därmed bidra till ökad jämställdhet. 

Ibland blir det bara män som uttalade sig. Då startades det en hemlig grupp där vi peppar 
varandra att nu måste det bli varannan kvinna som säger någonting. Och se till att ta ordet 
först så att det blir en annan tonalitet på diskussionen (R18) 

Vi har separatistiska möten inför alla stora konferenser, kongresser, man delar upp män 
och kvinnor innan. För kvinnorna ett pepp-möte och för männen att nu tänker ni på att 
släppa fram kvinnorna, gå inte upp i onödan i talarstolen bara för att göra er röst hörd 
(R26) 

Ytterligare ett exempel på jämställdhetsinitiativ handlar hur män på ledande positioner kan bi-
dra till att motverka att kvinnor utsätts för hat och hot på sociala medier. 

En sak som jag märker väldigt stor skillnad mellan kvinnor och män i riksdagen är hur 
kvinnor utsätts för vidriga påhopp, verbalt framför allt, i sociala medier och på mejl. Män-
niskor, mestadels män, vräker ur sig fullkomligt vidriga saker. Ibland, eller kanske rätt 
ofta, för säkerhets skull skickar de kopia till andra ledamöter i riksdagen för att vi ska få 
reda på hur usla de här kvinnorna är som de hoppar på. Emellanåt brukar jag ta mig tid 
att svara på sådana mejl. Det spelar ingen roll vilket partis kvinnliga företrädare de angri-
per. Men ifrågasätta de här personerna, varför använder du sådana ord, det tonläget och 
så vidare (R23) 
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Av intervjuerna framgår sammanfattningsvis att många av ledarna medvetet arbetar för att för-
bättra arbetsmiljön och för många är att jämställdheten en viktig del av detta.  
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5. Slutdiskussion 

I den här rapporten har vi studerat frågor som rör ledarskap och kön i riksdagen med hjälp av 
data över ledarskap i riksdagen över tid, intervjuer med dagens riksdagsledare och en enkät som 
skickats ut till alla riksdagsledamöter. Riksdagen är ett av världens mest jämställda parlament 
och har under senare år aktivt arbetat med att förbättra jämställdheten. Denna höga nivå av 
jämställdhet är också påtaglig sett till ledarskap i riksdagen. När det gäller såväl utnämningar 
som möjligheter att utöva ledarskap har riksdagen blivit mer jämställt över tid. De flesta ledare, 
män som kvinnor, uppger även att de trivs i sin ledarroll och att såväl deras egen arbetssituation 
som arbetsklimatet i gruppen de leder är relativt gott. Dessutom är stödet för jämställdhetsar-
betet mycket stort och många ledare uttrycker att det har skett en märkbar utveckling mot det 
bättre över tid. Det är också många som aktivt arbetar för en mer inkluderande och jämställd 
arbetsmiljö. Den bild som framträder i intervjustudien, återspeglas också i ledamöternas upple-
velser av arbetsklimatet och ledarskapet i partigrupperna och utskotten. Av enkäten framgår att 
generellt sett är ledamöterna ganska nöjda med såväl arbetsklimatet som ledarskapet i dessa två 
kontexter.  

Förutom att ledarskapet blivit alltmer numerärt jämställt tycks också normer och ideal kring 
ledarskap ha förändrats. Idag förordar de flesta ledare (både män och kvinnor) som vi intervjuat 
ett mjukare ledarskap och betonar att de själva är eller strävar efter att vara tillgängliga, inklu-
derande, och lyhörda – egenskaper som de samtidigt förknippar med kvinnor och ett kvinnligt 
ledarskap. Egenskaperna som utmärker ett ”manligt ledarskap”, såsom tuffhet, individualism 
och formalitet ses av många som något negativt, i alla fall om det alltför ensidigt betonas. En-
käten visar dessutom att ledamöterna inte förknippar manliga och kvinnliga ledare med köns-
stereotypa egenskaper. Dessa resultat går delvis emot tidigare forskning kring kön och ledar-
skap som har visat på såväl förekomsten av könsstereotypa uppfattningar som att de ideala 
ledaregenskaperna ofta förknippas med typiskt manliga egenskaper. Det faktum att kvinnor fått 
allt fler ledande positioner i riksdagen och i politiken på senare år, har sannolikt bidragit till att 
omforma idealen kring politiskt ledarskap. Troligen innebär dessa förändrade ideal också att 
det blir lättare för kvinnor att ”passa in” och verka som ledare i riksdagen. I vilken mån dessa 
mjukare ledarskapsideal påverkat handlingsutrymmet och möjligheterna för män att utöva le-
darskap är svårt att säga på basis av den här studien.  

En annan aspekt värd att lyfta är det faktum att ledamotens eget kön verkar spela roll för hur 
manligt och kvinnligt ledarskap i riksdagen upplevs.  Manliga ledamöter i utskott som leds av 
män sticker ut som den grupp som är mest nöjd med såväl arbetsklimatet i utskottet som ut-
skottsordförandes ledarskap. I partigrupperna står kvinnor med manliga gruppledare istället ut 
som den grupp som generellt sett är minst nöjd med arbetsklimatet och sin gruppledares ledar-
skap. För att förstå varför män tycks trivas bättre med manliga utskottsordförande och kvinnor 
tycks trivas sämre med manliga gruppledare behövs vidare forskning; Finns homosociala nät-
verk som favoriserar det egna könet? Uppskattas olika stilar olika av ledamöter beroende av 
kön? Eller, handlar det främst om bakomliggande partikulturer? Med andra ord, finns här pro-
blem som kan kopplas till jämställdhet och i så fall på vilket sätt? 
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Tidigare studier av jämställdhet i riksdagen har visat att problem med ojämställdhet i de allra 
flesta fallen är subtila och informella. Såväl enkäten som intervjuerna ger vid handen att även 
när det gäller ledarskap finns det tecken på informella och subtila hinder som framförallt verkar 
missgynna kvinnor. I intervjuerna lyfts för det första problem som rör könade mönster i utnäm-
ningar. Kartläggningen av ledarskap och kön över tid bekräftar i viss mån dessa utsagor: posten 
som gruppledare har historiskt varit mansdominerad medan posten som vice gruppledare fram-
förallt innehafts av kvinnor. Dessutom tenderar kvinnor att leda mjuka utskott, medan män är 
överrepresenterade i hårda utskottspresidier. Andra problem som lyfts fram är ojämlika villkor 
i debatten samt att förväntningar och krav fortfarande är olika för män och kvinnor på ett sätt 
som missgynnar kvinnor. Ytterligare ojämlikheter framträder i hur ledarna bemöts. Även om 
de allra flesta av såväl männen som kvinnorna upplever att de blir bemötta på ett respektfullt 
sätt, har många kvinnor också erfarenheter av att bli ifrågasatta i sin roll som ledare. Detta ser 
vi både i enkätsvaren och intervjuerna. 

Trots att de uttalade ledarskapsidealen tycks ha förändrats, är de problem som uppmärksammas 
tecken på att förändringar kring ledarskapsideal i praktiken går långsamt. De ojämlikheter som 
lyfts fram indikerar att kvinnor på ledande positioner fortfarande missgynnas. Resultaten ger 
anledning att fundera över vilken betydelse som manligt kodade normer kring ledarskap fortfa-
rande har i praktiken, även om de är i förändring. Ytterligare en aspekt av ledarskap som tydligt 
indikerar att kön fortfarande har betydelse är den markanta skillnaden i hur män och kvinnor 
uttrycker ledarambitioner. Medan många män säger sig sträva efter att få ledande positioner ger 
kvinnor i mycket högre utsträckning uttryck för osäkerhet och ovilja att leda. Detta kan tolkas 
som att kvinnorna inte upplever att de passar in i ledarskapsmallen på samma sätt som män. 
Skillnaderna i ambition ska även sättas i relation till det faktum att många kvinnor har erfaren-
heter av att ifrågasattas i sin roll som ledare.  

Ytterligare en aspekt som är viktig att lyfta fram är att det framförallt är kvinnor som uppmärk-
sammar och upplever dessa kvarstående problem i intervjuerna. Även om detta i viss mån är en 
konsekvens av att verkligheten upplevs på olika sätt beroende av kön, visar det också på behovet 
av att fortsätta att öka medvetenheten om jämställdhet, särskilt bland männen. Mot bakgrund 
av att männen i lika hög grad som kvinnorna stöder jämställdhet och att flera män redan nu 
använder sitt ledarskap för att försöka förbättra jämställdheten, finns dock goda förutsättningar 
för att män och kvinnor gemensamt ska ta ansvar för att uppnå jämställda villkor för ledarskap 
i riksdagen.  

Slutligen vill lyfta fram vikten av att även se till andra sociala kategorier så som ålder, klass-
bakgrund och etnisk bakgrund. I intervjuerna framkommer att en ung ålder och arbetarklass-
bakgrund är faktorer som verkar hindrande för ledare. Än mer anmärkningsvärt är att ingen av 
ledarna har annan etnisk bakgrund. Även om vi inte analyserat detta historiskt är det slående få 
ledare i riksdagen under den senaste trettioårsperioden med namn som antyder att de har uto-
meuropeisk bakgrund.    



 
 

44 

Referenser 

Baumann, M., Bäck, H., & Davidsson, J. B. (2019). ”Double Standards: The Role of Gender 
and Intraparty Politics in Swedish Cabinet Appointments”. Politics & Gender, 15(4), 882-911. 

Berkqvist, J., & Johansson, J. (2019). ”Annie Lööf i svenska tidningsmedier–en diskursanalys”. 
Statsvetenskaplig tidskrift, 121(2). 

Bäck, H., Persson, T., Vernby, K., & Wockelberg, H. (2009). ”In Tranquil waters: Swedish 
cabinet ministers in the postwar era”. The Selection of Ministers in Europe. 

Eagly, A. H., & Karau, S. J. (2002). “Role congruity theory of prejudice toward female leaders”. 
Psychological review, 109(3), 573. 

Erikson, J. (2021) ”Politiskt ledarskap och kön- en forskningsöversikt”, Bilaga 2 till Jämställd-
myndighetens huvudrapport 2021-1. 

Escobar-Lemmon, M., & Taylor-Robinson, M. M. (2009). “Getting to the top: Career paths of 
women in Latin American cabinets”. Political Research Quarterly, 62(4), 685-699. 

Goddard, D. (2019). ”Entering the men's domain? Gender and portfolio allocation in European 
governments”. European Journal of Political Research, 58(2), s. 631–655. 

Håkansson, S. (2020). ”Do Women Pay a Higher Price for Power? Gender Bias in Political 
Violence in Sweden”. Journal of Politics, Online first. 

Jalalzai, F. (2016, första gången utgiven 2013). Shattered, cracked, or firmly intact?: Women 
and the executive glass ceiling worldwide: Oxford University Press. 

Murray, R. (2010). Cracking the highest glass ceiling: A global comparison of women's cam-
paigns for executive office: ABC-CLIO. 

O’brien, D. Z., & Rickne, J. (2016). “Gender quotas and women's political leadership”. Ame-
rican Political Science Review, 110(1), 112-126. 

Wängnerud, L. (1998). Politikens andra sida. Om kvinnorepresentation i Sveriges riksdag. Gö-
teborg, Statsvetenskapliga institutionen. 

 


