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Handlingsprogrammet för jämställdhet i riksdagen 
under valperioden 2018–2022 – en rapport 

 
Sammanfattning 
Det övergripande målet för handlingsprogrammet under valperioden 2018–2022 
har varit att arbeta för ett genusmedvetet parlament. Fokus har varit 
bemötandefrågor, vilket legat i linje med – och byggt vidare på – resultat och 
rekommendationer från föregående valperiod.  

Genom handlingsprogrammets konkreta aktiviteter har ambitionen varit att öka 
kunskapen och medvetenheten i riksdagen om könets betydelse för makt och 
inflytande. Aktiviteterna har sorterat under programmets tre prioriterade 
utvecklingsområden: 1) ledamotsrollen – bemötande och upplevelse, 2) 
ledamotsuppdraget kombinerat med familj och 3) fördjupad kunskap. Därtill har 
en omfattande forskningsstudie om jämställt ledarskap i riksdagen genomförts i 
samarbete med forskare verksamma på statsvetenskapliga institutionen vid 
Uppsala universitet.  

Arbetsgruppen, som har arbetat med handlingsprogrammet på uppdrag av 
riksdagsstyrelsen, lämnar med denna rapport stafettpinnen vidare till nästa 
arbetsgrupp. Rapporten redogör för resultaten och rekommendationerna från 
forskningsstudien samt för de aktiviteter som genomförts under respektive 
utvecklingsområde. Rapporten avslutas med arbetsgruppens sammanfattande 
bedömning och rekommendationer för det fortsatta arbetet – allt med en 
förhoppning om att kunna inspirera kommande arbetsgrupper. 

Genom att kontinuerligt lyfta jämställdhetsfrågor och uppmärksamma 
könsrelaterade konsekvenser av hur riksdagsarbetet bedrivs kan förutsättningarna 
för en jämställd riksdag ständigt förbättras.  
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1 Handlingsprogrammets inriktning och innehåll 
 

Det övergripande målet för handlingsprogrammet under valperioden 2018–2022 
har varit att arbeta för ett genusmedvetet parlament. För riksdagens del beskrivs 
detta på följande sätt:  

• Könsfördelningen ska vara jämn i olika organ och sammanhang.  
• Jämställdhetsarbete ska integreras i verksamheten och i olika processer.  
• En intern kultur ska råda där både kvinnor och män respekteras och 

resurser är jämställda.  
• Balansen mellan uppdraget och ett familjeansvar ska underlättas.  
• Både kvinnor och män ska delta i jämställdhetsarbetet.  

Riksdagen har kvantitativt sett en hög grad av jämställdhet. En balanserad 
könsfördelning råder enligt 40/60-måttet, dvs. att andelen av ett av könen är 
minst 40 procent. Däremot visar undersökningar som genomförts under den förra 
valperioden att det finns brister i den kvalitativa aspekten av jämställdhet i 
riksdagen.  

Mot bakgrund av tidigare forskning har handlingsprogrammet varit inriktat på 
kulturfrågor såsom bemötande, tilltal och förhållningssätt. Genom konkreta 
aktiviteter har ambitionen varit att öka kunskapen och medvetenheten i riksdagen 
om könets betydelse för makt och inflytande.  

Programmets aktiviteter har sorterat under tre prioriterade utvecklingsområden: 

1) ledamotsrollen – bemötande och upplevelse  
2) ledamotsuppdraget kombinerat med familj 
3) fördjupad kunskap. 

Liksom tidigare har programmet och dess aktiviteter avsett förhållanden i 
riksdagsarbetet och inte jämställdhetsaspekter inom olika sakpolitiska områden. 
Riksdagsförvaltningens, partigruppernas och partikansliernas jämställdhetsarbete 
omfattas därför inte av handlingsprogrammet.  
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2 Arbetsformer och budget 
 
2.1 Arbetsgruppen 
I enlighet med riksdagsstyrelsens beslut har arbetet bedrivits av en arbetsgrupp 
ledd av förste vice talman som ordförande och andre vice talman som vice 
ordförande. Representanter från samtliga partier har ingått i arbetsgruppen. 
Gruppen, som initialt bestod av fyra kvinnor och fyra män, har haft en varierande 
men jämn könsfördelning. Arbetsgruppens medlemmar framgår av förteckningen 
i kapitel 6. 
 
2.2 Möten 
Arbetsgruppen har sammanträtt cirka en gång per månad och totalt 29 gånger 
under mandatperioden. Vid sidan av dessa löpande ordinarie möten har andra 
möten tillkommit, såsom bilaterala möten. Under pandemin genomfördes mötena 
digitalt. 
 
2.3 Kompetensutveckling 
Som uppstart för arbetet höll arbetsgruppen ett inspirationsseminarium med 
Lenita Freidenvall, enhetschef vid jämställdhetsenheten på 
Arbetsmarknadsdepartementet.  
 
Arbetsgruppen har därefter löpande bjudit in olika aktörer till sina möten för att 
fördjupa sin kunskap om jämställdhet inom politiken i vid bemärkelse. Som 
exempel på sådana aktörer kan nämnas Jämställdhetsmyndigheten och Fogelstads 
vänförening, kulturförening och insamlingsstiftelse, som informerat om 
Kvinnliga Medborgarskapsskolan. Bilaterala möten med parlamentariker har ökat 
kunskapen om hur andra parlament arbetar, och möten med olika delar av 
förvaltningen har fördjupat kunskapen om vad som är möjligt att göra inom 
ramen för riksdagens uppdrag. 
 
2.4 Förankring 
Arbetet har förutsatt att gruppens medlemmar löpande har förankrat sitt arbete i 
respektive partigrupp. Riksdagsstyrelsen har informerats löpande, och 
arbetsgruppens ordförande har presenterat undersökningsresultat samt samlat in 
synpunkter även i andra forum, exempelvis vid genomgångar med talmannen, på 
gruppledarmöten och i ordförandekonferensen.  
 
2.5 Kommunikation 
Arbetsgruppen har antagit en kommunikationsstrategi och en 
kommunikationsplan. I kommunikationsarbetet har det ingått att förtydliga 
informationen på riksdagen.se och Intranätet, sammanställa trycksaker samt 
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synliggöra forskningsresultat och andra prioriterade frågor genom utåtriktade 
aktiviteter, såsom seminarier.  
 
2.6 Internationella kontakter 
Internationellt arbete har omfattats av handlingsprogrammet i så måtto att 
arbetsgruppen haft till uppgift att genomföra en konferens för erfarenhetsutbyte 
med nordiska parlament. Konferensen anordnades den 22–23 november 2021 
med deltagande parlamentariker från Finland, Norge och Åland.  
 
Vidare anger handlingsprogrammet att arbetsgruppens arbete ska tjäna som ett 
exempel på hur ett parlament kan arbeta för att nå målet att vara ett jämställt 
parlament och att detta ska kommuniceras såväl internt som externt. Det 
internationella har därmed även varit en del av den externa kommunikationen, 
och arbetsgruppen stod värd för ett digitalt seminarium inom ramen för 
Reykjavik Global Forum 2020. Ett stort internationellt intresse finns för att lära 
om hur riksdagen arbetar, och arbetsgruppen har därför deltagit i en rad möten 
med delegationer på besök i riksdagen för att berätta om verksamheten. 
 
2.7 Administrativt stöd 
Riksdagsförvaltningen har tillhandahållit administrativt stöd genom en 
sekreterare. En medarbetare från riksdagens internationella kansli har varit 
utlånad för att bistå arbetsgruppen motsvarande 20 procent av en 
heltidsanställning. Därtill har en kommunikatör från ledningsstaben varit 
behjälplig i arbetet vid behov. För vissa internationella aktiviteter har riksdagens 
internationella kansli bistått med ytterligare tjänstemannastöd i tillägg till de 
löpande 20 procenten. 
 
2.8 Budget 
För handlingsprogrammet har 700 000 kronor avsatts under perioden 2018–2022. 
Per den 13 maj 2022 hade 217 854 kronor förbrukats. Den största budgetposten 
har varit forskningsstudien, följt av den nordiska konferensen om jämställda 
parlament. Anledningen till att en så stor del av budgeten blivit outnyttjad är att 
en av de två beslutade forskningsstudierna ställdes in på grund av de förändrade 
förutsättningarna till följd av restriktionerna under pandemin. 
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3 Forskningsstudier under mandatperioden 
 
3.1 Inriktning 
Arbetsgruppens arbete ska vara förankrat i ledamöternas faktiska behov. 
Åtgärder som genomförs för att främja en jämställd riksdag ska vara 
kunskapsbaserade. För mandatperioden 2018–2022 föreslog därför arbetsgruppen 
till riksdagsstyrelsen att två forskningsstudier skulle genomföras. En för vart och 
ett av handlingsprogrammets tematiska områden ledamotsrollen – bemötande och 
upplevelse samt ledamotsuppdraget kopplat till familjeliv. Riksdagsstyrelsen 
godkände förslaget den 6 november 2019. Studien om ledamotsrollen, med fokus 
på jämställdhet och ledarskap i riksdagen, den s.k. ledarskapsstudien, 
genomfördes vintern och våren 2020–2021. Den andra studien, om uppdraget 
kopplat till familjeliv, den s.k. vardagsstudien, ställdes in på grund av pandemin 
och de förändrade förutsättningar som följde av restriktionerna under pandemin. 

 
3.2 Ledarskapsstudien – Ett jämställt ledarskap i riksdagen 
Bakgrunden till att arbetsgruppen valde ett forskningsprojekt om jämställdhet 
och ledarskap i riksdagen var att man ville fördjupa kunskapen om 
bemötandefrågor och då specifikt om det fanns någon skillnad i upplevelsen 
mellan kvinnor och män på ledarskapspositioner i riksdagen. Studien 
genomfördes av docent Josefina Erikson och docent Cecilia Josefsson vid 
statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.  

En teoretisk utgångspunkt, baserad på tidigare forskning om ledarskap och kön, 
var att det kan finnas manligt kodade förväntningar kopplade till ledarskapsrollen 
som kan göra att kvinnor missgynnas då de ses om ”otypiska ledare” eller 
”otypiska kvinnor”. En annan var att det ställs högre krav på kvinnliga ledare, att 
de uppvisar mer erfarenhet eller kompetens. 

Underlaget för studien bestod av tre delar: 1) statistiska uppgifter om ledare i 
riksdagen mellan 1988 och 2020 från RUT vad gäller utskottsordförande, vice 
utskottsordförande, gruppledare och vice gruppledare, totalt 657 individuella 
positioner och 343 personer och deras kön, parti, antal dagar på positionen, antal 
dagar i riksdagen vid tillträde och tidigare positioner, 2) intervjuer med talmän, 
utskottsordförande, vice utskottsordförande, gruppledare och vice gruppledare 
samt valberedare, totalt 36 personer varav 15 män och 21 kvinnor, med frågor 
om egen bakgrund/erfarenhet, bemötande, ledarskapsideal och jämställdhet samt 
3) en enkät till riksdagsledamöter med en svarsprocent på 66,5 procent, med 
frågor om hur ledamöterna upplever ledarskapet i riksdagen, ledarskapsideal, 
jämställdhet, egna ledarambitioner samt frågor om personliga 
ledarskapserfarenheter. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

7 (20) 

På förslag från arbetsgruppen kompletterades enkäten med frågor som relaterade 
till de förändrade formerna för arbetet under pandemin för att undersöka om det 
fanns några jämställdhetsrelaterade skillnader i upplevelsen.   

Ledamöter på ledarskapspositioner har även tillfrågats om de använder några 
strategier för att främja jämställdhet och i så fall vilka. Som svar anges 
exempelvis att stärka de sociala banden i gruppen, skapa en mer inkluderande 
debatt, stärka kvinnor och att uttryckligen protestera när hot och hat riktas mot 
kvinnor. 

 
3.3 Studiens resultat 
Från det statistiska underlaget kunde det konstateras att kvinnor sitter kortare tid 
på alla studerade ledarpositioner och att det inte förändrats särskilt mycket över 
tid. Kvinnor hade suttit kortare tid i riksdagen och var i genomsnitt två år yngre 
vid tillträdet. Det var även något vanligare att kvinnor hade ministererfarenhet. 
Män hade något mer erfarenhet av andra ledarpositioner i riksdagen. 62 procent 
av männen och 56,5 procent av kvinnorna i utskottspresidierna satt som ordinarie 
i samma utskott i direkt anslutning till tillträdet. 

Intervjuerna visade att majoriteten av ledarna trivs bra med sitt uppdrag och att 
arbetsmiljön i huvudsak upplevs som god. Ledarskapsutbildningen i riksdagen 
får mestadels positiva omdömen även om flera ledare efterfrågar mer utbildning 
om formalia och procedurer i riksdagsarbetet. Från ledamotsenkäten kan man i 
denna del konstatera att ledamöterna generellt är ganska nöjda med sin 
utskottsordförandes och gruppledares ledarskap. 

Intervjuer och enkäter visar även på ett starkt stöd för jämställdhet, där 
jämställdhet ses som något positivt och viktigt bland ledamöterna. Det finns ett 
stort stöd för en jämställd könsbalans på ledande positioner och många menar att 
det blivit allt bättre över tid. Det finns emellertid kvarvarande 
jämställdhetsproblem, vilka särskilt uppmärksammas av kvinnor. Det gäller dels 
könade mönster i utnämningar där män oftare upplevs få politiskt orienterade 
uppdrag, dels de förväntningar och krav som ställs på ledamöter, där dessa krav 
anses olika för kvinnor och män. Upplevelsen är att det krävs mer av kvinnor för 
att de ska accepteras som ledare och att kvinnor granskas, ifrågasätts och 
kritiseras i högre grad. 

Vad gäller ledarskapsideal leder män och kvinnor delvis på olika sätt men 
skillnaderna är mindre än tidigare. Individuella skillnader, partikultur och kontext 
spelar också roll. Både mäns och kvinnors svar i studien påvisar ett mjukt 
ledarskapsideal som ligger nära de typiskt kvinnliga ledaregenskaperna, såsom 
inkluderande, god lyssnare, tillgänglig, kunna få ihop gruppen – men även 
”kunna sätta ner foten”. I enkäten bland ledamöter bedöms manliga och kvinnliga 
ledare ha liknande egenskaper, dvs. inga tecken påvisar typisk manlig respektive 
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kvinnlig ledarskapsstil. Vad gäller utskottsordförande är manliga ledamöter mer 
nöjda med manliga utskottsordförande medan det för kvinnliga ledamöter spelar 
liten roll vilket kön ordföranden har. När det gäller gruppledare är både män och 
kvinnor mest nöjda med kvinnliga gruppledare. Kvinnor med manliga 
gruppledare är mindre nöjda med ledarskapet. 

Studien visar att ledarambitionen är könad. Män och kvinnor i riksdagen skattar 
sin egen lämplighet att leda i liknande termer med genomsnittet ”ganska 
lämplig”. Däremot finns ett större antal kvinnor i gruppen som svarat att de har 
låg ledarambition och fler män i gruppen som uppger att de har hög 
ledarambition. Ambitionen för befintliga ledare är att 8 av 13 män och 1 av 19 
kvinnor har en tydlig ambition att leda. Upplevelsen av att vara ambivalent till 
uppdraget har 4 av 14 män och 9 av 19 kvinnor. 1 av 13 män och 9 av 19 kvinnor 
anser sig vara ofrivilliga ledare. 

Vidare visar studien att det upplevs som svårt att kombinera ledarskap med 
familj, och strategier som anges för att hantera detta är vänta tills barnen är äldre, 
att avstå från att skaffa barn och noggrann tidsplanering. I studien konstaterar 
ledamöterna även att geografiska skillnader ger olika förutsättningar.  

 
3.4 Slutsatser och rekommendationer 
Överlag trivs både män och kvinnor i sina ledarroller och upplever sig 
respektfullt bemötta.  

Ledarskapsidealet som framkommer betonar feminint ledarskap, vilket går emot 
tidigare teorier om ledarskap. Mot bakgrund av detta resultat blir en intressant 
fråga hur ledarskapet faktiskt ser ut i praktiken eftersom andra resultat indikerar 
att kvinnor fortfarande missgynnas trots de angivna idealen.  

De tecken som framkommit på att kvinnor missgynnas är att män och kvinnor 
tilldelas olika ledarpositioner, att kvinnliga ledare ifrågasätts i större 
utsträckning, att kvinnliga ledare utsätt för trakasserier och sexistiska 
kommentarer i större utsträckning och att det finns en mycket tydlig skillnad i 
ledarambitioner. 

Mot bakgrund av resultaten ovan är forskarnas slutsats att det finns behov av att 
öka medvetenheten om att de uttryckta idealen ska råda även i praktiken. 

En annan slutsats är att kön har betydelse för hur ledarskap uppfattas då män är 
mer nöjda med manliga utskottsordförande och kvinnor mer missnöjda med 
manliga gruppledare. För att kunna dra slutsatser om varför det ser ut på det viset 
behövs vidare studier.   
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4 Prioriterade utvecklingsområden 
Arbetsgruppen har med utgångspunkt från kartläggningens resultat arbetat med 
olika utvecklingsområden där insatser behövs för att utjämna skillnaderna i 
förutsättningar för kvinnor och män att utföra sitt uppdrag som ledamot av 
Sveriges riksdag. Inriktningen har primärt varit kunskapshöjande aktiviteter för 
att öka medvetenheten om rådande förhållanden. Det har till exempel handlat om 
lanseringar och presentationer i Bankhallen av de olika studiernas resultat och 
seminarier för ledamöter.  

Det är ett gemensamt ansvar för alla i riksdagen att verka för en mer jämställd 
miljö, men det finns även behov av konkreta insatser. Under varje 
utvecklingsområde nedan lämnas en kortfattad problembeskrivning och förslag 
till insatser.   

 

4.1 Ledamotsrollen – bemötandet och upplevelsen 
 
Problembeskrivning: 
Studier från föregående valperiod visade att det finns problem med 
härskartekniker och kränkande behandling i riksdagen. Undersökningarna visade 
också att hot och kränkningar – framför allt via sociala medier – har blivit en 
faktor som i allt högre grad påverkar ledamotsuppdraget och att detta gäller för 
såväl kvinnor som män. Slutligen visade undersökningarna att kvinnor generellt 
känner högre krav och en högre grad av oro för att begå misstag och att både 
kvinnor och män upplever att förväntningarna på kvinnor och män skiljer sig åt.  

 
Insatser under mandatperioden: 
Kommunikativa strategier 
För att adressera frågan om kommunikativa strategier, dvs. könets betydelse för 
hur vi påverkas av och påverkar genom vår kommunikation, arrangerade 
arbetsgruppen den 17 oktober 2019 seminariet ”Juste kommunikation – 
demokrati på lika villkor”. Seminariet var utformat som en workshop för 
ledamöter där deltagarna gavs möjlighet att lyssna till exempel och reflektera 
över sin egen kommunikation ur ett köns- och jämställdhetsperspektiv. Tips och 
råd lämnades om hur en ledamot genom kommunikativa strategier kan bidra till 
ett bra debattklimat i riksdagen. Seminariet leddes av en retorikkonsult 
tillsammans med ordföranden för organisationen Män för jämställdhet. 

Ledamöters utsatthet på sociala medier 
Arbetsgruppen tog inledningsvis del av den dåvarande riksdagsstipendiatens 
forskning om kvinnliga ledamöters utsatthet, i synnerhet vad gäller sociala 
medier. Som en fortsättning bjöds säkerhetsenheten in till arbetsgruppens möte 
för att informera om vilken hjälp som finns för ledamöter i dessa situationer. För 
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att belysa frågan och förmedla kunskap till riksdagens ledamöter har två 
seminarier på detta tema anordnats under valperioden. Den 8 mars 2021 
arrangerade arbetsgruppen ett digitalt seminarium, ”Riksdagsledamöter utsatthet 
för hot och hat i sociala media”. Vid detta seminarium talade forskare från 
Uppsala universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut samt en specialist från 
förvaltningens säkerhetsenhet. Den 2 mars 2022 anordnades det webbsända 
seminariet ”Lite får man väl tåla? – om hatet i sociala medier”, med talare från 
Uppsala universitet, Totalförsvarets forskningsinstitut och Danmarks center för 
digital pedagogik. Frågan var också en av punkterna vid den nordiska konferens 
som anordnades den 22–23 november 2021 där arbetsgruppen samlade in 
exempel från andra parlament.  

Ledarskap i riksdagen 
Mot bakgrund av arbetsgruppens fokus på bemötandefrågor beslutade 
arbetsgruppen föreslå riksdagsstyrelsen att låta genomföra en forskningsstudie 
om hur personer på ledarpositioner i riksdagen upplever sin roll som ledare och 
hur de upplevs av dem som de leder. Studien bestod av statistik, intervjuer och en 
enkät. Genom studien fick arbetsgruppen kunskap om hur ledamöter på 
ledarpositioner upplever förutsättningarna att fullgöra sitt uppdrag och även hur 
ledamöter i riksdagen uppfattar sina ledare. För mer information om resultaten, 
se kapitel 3.  

För att förmedla resultatet från forskningsstudien arrangerades ett digitalt 
seminarium för riksdagens ledamöter den 7 juni 2021. För att förankra resultatet 
inbjöds forskarna även till riksdagens ordförandekonferens, hösten 2021, för att 
presentera resultatet för alla utskottspresidier. Rapporten har även förmedlats till 
förvaltningens utskottsavdelning, så att resultaten beaktas när man utformar 
introduktionsprogrammet för nya utskottspresidiemedlemmar nästa valperiod. 

Sexuella trakasserier och kränkande behandling 
Arbetet med handlingsprogrammets uppdrag att undersöka former för hur 
personer som utsätts för kränkande behandling och sexuella trakasserier i 
riksdagen ska tas om hand och vilken information som lämnas till ledamöter om 
företagshälsovård vid dylika situationer har pågått under hela mandatperioden.  

Som en utgångpunkt i arbetet fanns medskicket från den föregående 
arbetsgruppen om att undersöka möjligheten att inrätta en visselblåsarfunktion. 
Begreppet visselblåsarfunktion frångicks emellertid längre fram under arbetets 
gång bland annat med anledning av att begreppet inrymmer mer än vad 
arbetsgruppen har mandat att arbeta med. 

Arbetet inleddes med att den befintliga hjälpen kartlades genom dialog med 
förvaltningens HR-enhet. Informationen har sedan dess förtydligats och 
diskussioner har även förts om andra tänkbara sätt att informera ledamöter i 
samband med introduktionen vid en ny mandatperiod. 
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För att undersöka vilken hjälp som erbjuds i andra parlament lät arbetsgruppen 
RUT sammanställa en rapport som jämför hur olika parlament hanterar frågan – 
även i utvidgad bemärkelse genom en s.k. visselblåsarfunktion. Mot bakgrund av 
informationen i rapporten höll arbetsgruppen därefter bilaterala möten med 
isländska, finska, danska och norska ledamöter för att diskutera denna konkreta 
frågeställning. Arbetsgruppen har även samlat in information från partikanslierna 
om hur denna typ av fråga följs upp för att se hur enhetlig den hjälp som erbjuds 
ledamöterna är. 

Arbetsgruppen har därefter, genom sitt kansli, låtit undersöka de juridiska 
ramarna för hur riksdagen ska kunna stötta ledamöter i de fall det egna partiet 
inte är ett alternativ. Arbetsgruppen har, på basen av denna sammanvägda 
information, beslutat föreslå riksdagsstyrelsen att en förebyggande insats i form 
av en föreläsning erbjuds alla partigrupper i samband med en ny valperiod, att 
den befintliga hjälpen i form av stödsamtal utvidgas från 2 till 5–10 samtal och 
att även flerpartssamtal, s.k. dialogsamtal, ska erbjudas när en ledamot anser det 
lämpligt. 

 

4.2 Ledamotsuppdraget kombinerat med familj 
 
Problembeskrivning:  
Arbetsmiljön och arbetsförhållanden handlar även om att få vardagen att gå ihop. 
Gruppen unga ledamöter, oavsett kön, upplevde enligt undersökningarna under 
förra mandatperioden oftare än andra att det var svårt att förena arbetet som 
riksdagsledamot med familj. Hur riksdagens arbete är organiserat med tanke på 
voteringstider, hur sammanträden planeras in och hur servicen ser ut vad gäller 
barntillsyn m.m. är därför av intresse. 

 
Insatser under mandatperioden: 
Voteringstider och arbetet i kammaren 
Ett medskick från föregående arbetsgrupp var att fortsätta arbetet med att se över 
riksdagsarbetets organisering i synnerhet vad gäller kammararbetet och 
voteringstider. Arbetsgruppen höll därför ett möte med förvaltningen för en 
diskussion om förutsättningarna att justera tiderna för arbetet. Diskussionen 
gällde främst att ledamöter bosatta långt från Stockholm skulle ges möjlighet att 
hinna hem efter torsdagens votering, så att samma förutsättningar gäller för alla 
ledamöter oavsett valkrets. 

Mot bakgrund av dessa diskussioner beslutade arbetsgruppen att föreslå 
riksdagsstyrelsen att tiden för votering i kammaren på torsdagar tidigarelägg så 
att voteringen äger rum 15:20, vilket riksdagsstyrelsen därefter beslutade.  
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Flexiblare arbetsformer 
I samband med covid-19-pandemin tvingades riksdagen vidta åtgärder som 
innebar en ökad flexibilitet vad gäller att utföra ledamotsuppdraget på plats i 
Stockholm. Även om bakgrunden till åtgärderna var tragiska uppfattades den 
ökade flexibiliteten av många, i synnerhet ledamöter med små barn och bosatta 
lång från Stockholm, som en lättnad vad gäller möjligheten att få vardagen att gå 
ihop. Även ledarskapsstudien indikerade att denna grupp av ledamöter känner sig 
begränsade i möjligheten att påta sig ledarskapspositioner på grund av de fasta 
arbetsformerna i riksdagsarbetet. Arbetsgruppen lät därför lägga till enkätfrågor i 
ledarskapsstudien som samlade information om just denna frågeställning och 
svaren bekräftade den rådande bilden. 

Barnverksamheten 
Arbetsgruppen har under valperioden diskuterat barnverksamheten i riksdagen. 
Bland annat har arbetsgruppen låtit RUT sammanställa en rapport som illustrerar 
tillgången till barnpassning i andra parlament. Barnverksamhet i riksdagen är 
oerhört uppskattad, vilket återkommande understryks. Anledningen till att 
arbetsgruppen diskuterat verksamheten är för att säkerställa att öppettider och 
andra kriterier överensstämmer med ledamöternas faktiska behov och 
arbetssituation. Arbetsgruppen har med hjälp av enkätfrågor samlat in synpunkter 
från alla partigrupper. Önskemål som inkom var en justering av öppettiden på 
tisdagar, så att barnverksamheten stänger en kvart senare dvs. kl. 18:15 istället 
för 18:00. Andra synpunkter som inkom var ökad flexibilitet, dvs. kortare frist 
för att anmäla behov av barnpassning, möjlighet för anhöriga att hämta barn, 
utelekplats samt mer permanenta lösningar för de vars familjesituation så kräver. 

Mot bakgrund av önskemålet om justerad öppettid på tisdagar kommer detta att 
justeras från och med den 1 juli 2022 genom en förändring i ersättningslagen. 

 

4.3 Fördjupad kunskap 
 
Problembeskrivning: 
Åtgärder som genomförs för att främja en jämställd riksdag ska vara 
kunskapsbaserade. Tidigare undersökningar bland ledamöterna under förra 
mandatperioden ger en god bild av hur ledamöterna uppfattar jämställdheten i 
riksdagen. Fördjupade studier behövs löpande och kunskaper ska även inhämtas 
genom omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte med andra parlament. 
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Insatser under mandatperioden: 
Uppdaterad statistik  
Arbetsgruppen startade arbetet under valperioden med att låta ta fram 
jämställdhetsstatistik för arbetet i kammaren och jämställdhetsstatistik för 
riksdagen.  

Forskningsstudie 
För att få fördjupad kunskap om jämställdheten i riksdagen föreslog 
arbetsgruppen för riksdagsstyrelsen att låta genomföra två studier under 
valperioden, den ena om jämställdhet på ledarpositioner i riksdagen och den 
andra om ledamöternas vardag, vilket riksdagsstyrelsen godkände. För mer 
information, se kapitel 3. 

Nordisk konferens om jämställda parlament 
Den 22–23 november 2021 anordnade arbetsgruppen, i enlighet med 
handlingsprogrammet, en nordisk konferens om jämställda parlament. I 
konferensen deltog ledamöter från finska riksdagen, norska stortinget och Ålands 
lagting. I programmet ingick en presentation av ledarskapsstudien, forskning om 
granskningen av kvinnliga politiker i medierna, forskning om hot och hat mot 
kvinnliga politiker samt därtill en nordisk studie, initierad av nordiska 
ministerrådet, med rubriken ”The Angry Internet – threat to gender equality, 
democracy and well-being”. Fokus låg på erfarenhetsutbyte i förhållande till 
samtliga nämnda forskningsområden och därtill informationsutväxling om hur 
jämställdhetsarbetet är organiserat i respektive parlament. 

Bilaterala möten  
Arbetsgruppen har hållit möten med ledamöter från en rad parlament, bland annat 
Danmarks, Finlands, Islands, Norges, Ålands och Estlands. I samband med 
internationella besök till riksdagen har arbetsgruppens presidium och delar av 
arbetsgruppen bjudits in för erfarenhetsutbyte kring dessa frågor. Vid samtliga 
ovan nämnda möten har erfarenhetsutbyte varit i fokus – för att sprida kunskap 
om riksdagens arbete men lika mycket för att få kunskap om hur andra parlament 
arbetar med dessa frågor. 

Omvärldsbevakning – möten med andra aktörer 
De möten som hållits har rört olika aspekter av jämställdhet inom politiken. 
Arbetsgruppen har bland annat hållit möte med tidigare riksdagsstipendiaten för 
att ta del av aktuell jämställdhetsrelaterad forskning. Möte har hållits med 
Jämställdhetsmyndigheten för att få kunskap om kvinnors delaktighet i demokrati 
med de tre olika verksamheterna som knyter an till den historiska 
Fogelstadgruppen – vänföreningen, kulturföreningen och insamlingsstiftelsen - 
för att höra om deras verksamhet för att öka kvinnors delaktighet i politiken. 
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5 Avslutande resonemang 
 
5.1 Bedömning 
Riksdagsarbete på lika villkor för kvinnor och män är en demokratifråga. Det 
handlar inte enbart om att uppnå numerär jämställdhet utan om verkliga 
förutsättningar att kunna delta i arbetet på lika villkor, oavsett från vilken del av 
landet man kommer, vilken del av livscykeln man befinner sig i eller vilken form 
av familjebildning man valt. Riksdagen ska återspegla samhället och väljarna 
varför förutsättningar måste finnas för alla folkvalda att kunna delta på lika 
villkor.  

Arbetsgruppens bedömning är att ytterligare insatser behövs för att riksdagen ska 
vara ett parlament där kvinnor och män har samma förutsättningar att utföra sitt 
uppdrag. Genom att kontinuerligt lyfta jämställdhetsfrågor och uppmärksamma 
könsrelaterade konsekvenser av hur riksdagsarbetet bedrivs ökar medvetenheten 
om brister i jämställdhet, vilket är en förutsättning för förbättringar.  

Arbetsgruppens arbete handlar därför dels om att synliggöra frågan, dels om att 
bevaka frågan så att den grad av jämställdhet som uppnåtts bibehålls och dels om 
att fånga upp nya utmaningar som uppstår i takt med att samhället och därmed 
förutsättningarna för ledamotsuppdraget förändras.  

Arbetsgruppen konstaterar samtidigt att eftersom riksdagen speglar samhället 
kommer samhällets brister alltid att speglas i riksdagsarbetet. Förhållandena i 
riksdagen kan därför inte enbart påverkas genom riksdagens interna 
jämställdhetsarbete. Detta bör emellertid inte påverka riksdagens ambition, att 
vara ett föredöme och statuera ett gott exempel, i den mån detta är möjligt. 

Slutligen konstaterar arbetsgruppen att kunskap och medvetenhet inte alltid är 
tillräckligt. För förändring krävs också viljan att förändra. Partigrupperna är 
kärnan och motorn, varför deras engagemang även i fortsättningen kommer att 
vara en förutsättning för ett framgångsrikt arbete med kommande 
handlingsprogram.    

 

5.2 Rekommendationer om fortsatt arbete 
 
Kunskapsunderlag och statistik 
Arbetsgruppen konstaterar att en arbetsmetod där varje ny arbetsgrupp börjar 
med att ”ta tempen” på jämställdheten i riksdagen är en arbetsmetod som skapar 
legitimitet. Detta görs genom att statistik för riksdagsarbetet och kammararbetet 
tas fram samt att beslut fattas om ett område som ska genomlysas med hjälp av 
forskning. Att använda fokusgrupper för att besluta inriktning är en ännu 
obeprövad metod som bör övervägas just för att försäkra att arbetsgruppen 
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arbetar med de frågor som ledamöterna anser mest relevanta. Det är information 
som kan vara svår för arbetsgruppens ledamöter att snappa upp i sina respektive 
partigrupper vid gruppmöten som har många andra bärande frågor på 
dagordningen. 

Teman för framtida forskningsstudier 
När det gäller forskningsstudier önskar arbetsgruppen vidareförmedla det förslag 
som fanns med vid den aktuella valperiodens början, genom medskick från 
föregående arbetsgrupp, dvs. att undersöka hur kvinnliga politiker framställs i 
medierna och hur detta påverkar deras inflytande. I samband med den nordiska 
konferensen tog arbetsgruppen del av forskning på området, vilken bekräftade att 
det kan ha relevans för gruppen. Därtill vill arbetsgruppen vidareförmedla 
förslaget att genomföra den forskningsstudie, den s.k. vardagsstudien, som var 
beslutad att genomföras under innevarande valperiod men som inte genomfördes 
på grund av pandemin. Även resultaten från den genomförda ledarskapsstudien 
kan ge anledning till fördjupade studier eller andra insatser genom forskarnas 
rekommendationer. 

Kommunikativa strategier och trygghet i ledamotsrollen 
Arbetsgruppen bedömer att det finns anledning att fortsätta fokusera på attityder 
och bemötandefrågor. I detta arbete är det viktigt att informera om betydelsen av 
hur vi kommunicerar med varandra, genom exempelvis workshoppar eller 
seminarier såsom gjorts under föregående och innevarande mandatperiod. 
Arbetsgruppen rekommenderar även att partigrupperna ska fortsätta erbjudas 
tillfällen för nya ledamöter att öva i kammaren för att skapa ökad trygghet i 
ledamotsrollen. 

Sociala mediers roll och påverkan 
Arbetsgruppen föreslår även att frågan om sociala medier bevakas även i 
fortsättningen och följs upp med ytterligare seminarier och workshoppar där 
ledamöterna kan få förslag på kommunikativa strategier, information om vilken 
hjälp riksdagens säkerhetsenhet erbjuder och även expertråd om verktyg för att 
hantera drev i sociala medier etc. 

Vid den nordiska konferensen informerade den finska riksdagen om att de 
upprättat en särskild funktionsenhet för ledamöter vad gäller dessa frågor. En god 
idé kan vara att ta kontakt för ett fördjupat kunskapsutbyte. 

Uppföljning av beslut fattade under valperioden 
Ytterligare tre frågor där nästa arbetsgrupp kan ha anledning att följa upp beslut 
fattade under innevarande valperiod gäller 1) voteringstider och arbetsformer, 2) 
förebyggande åtgärder och utökad hjälp vid sexuella trakasserier och kränkande 
behandling samt 3) barnverksamhetens utformning och öppettider. 

Som beskrivs i denna rapport har arbetsgruppen fattat beslut på alla dessa tre 
områden under valperioden och förbättringar har åstadkommits. För att 
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säkerställa att utfallet av dessa åtgärder blivit det avsedda finns all anledning att 
återkomma till frågorna för att utvärdera om ytterligare justeringar krävs 
framgent. Vad gäller frågan om sexuella trakasserier lämnade arbetsgruppen den 
större frågan om att inrätta en visselblåsarfunktion men anser samtidigt att det 
kan finnas all anledning att återuppta den diskussionen under kommande 
valperiod. 

Internationellt kunskapsutbyte 
Arbetsgruppen vill även vidareförmedla betydelsen av internationella kontakter i 
denna fråga. Att upprätthålla dialogen och utbyta goda exempel med i synnerhet 
de nordiska parlamenten kan bidra till att föra arbetet framåt på nya områden.  
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6 Förteckningar  
 

6.1 Handlingsprogrammets aktiviteter – en översikt 
 

Aktivitet: Kommentar: 
Seminarier om kommunikativa strategier 
för att öka medvetenheten och höja 
kompetensen så att ett bra debattklimat i 
riksdagens främjas. 

Hösten 2019 genomfördes seminariet ”Juste 
kommunikation – demokrati på lika villkor”. 

Uppmärksamma hur sociala medier 
påverkar förutsättningarna för kvinnliga 
och manliga ledamöter att utöva sitt 
uppdrag och ge tips om säkrare 
användning av sociala medier med 
ambitionen att reducera och minimera 
kränkningar på nätet. 

Den 8 mars 2021 genomfördes ett digitalt 
seminarium för riksdagens ledamöter om hot 
och hat mot ledamöter på sociala medier. 
 
Den 2 mars 2022 genomfördes ett fysiskt 
seminarium i Skandiasalen om hatfulla 
yttringar på internet som ett hot mot 
demokratin. 
 

Föreslå former för att öka tryggheten i 
ledamotsrollen. 

Resultatet från ledarskapsstudien har 
kommunicerats till utskottsavdelningen – 
och forskarna har även presenterat resultatet 
och sina rekommendationer muntligt för 
ordförandekonferensen den 14 oktober 2021. 

Följa upp den möjlighet att öva i 
kammaren som erbjöds partierna efter 
valet 2018. 

Ny mandatperiod inträder efter att gruppen 
avslutat sitt arbete varför frågan ej varit 
aktuell. 

Undersöka former för hur personer som 
utsätts för kränkande behandling och 
sexuella trakasserier ska tas om hand. 

Arbetsgruppen har låtit RUT sammanställa 
en rapport om hur frågan hantera i andra 
parlament. Arbetsgruppen har hållit samtal 
med finska, isländska och danska ledamöter 
för att lära om hur frågan hanteras i deras 
parlament. Arbetsgruppen har haft samtal 
med HR-avdelning om hur frågan hanteras 
och hur information kommuniceras om 
hjälp. Arbetsgruppen har samlat svar från 
partikanslierna om hur partierna själva följer 
upp dessa frågor. Arbetsgruppen har ombett 
HR-enheten att föreslå hur hjälpen kan 
utökas och mottagit förslag som presenteras 
RS till beslut den 15 juni 2022. 

Se över information som lämnas om i 
vilka situationer man som ledamot kan 
vända sig till företagshälsovård för att få 
stöd. 

Efter dialog med HR våren 2020 och hösten 
2020 har informationen till ledamöter på 
intranätet förtydligats så att det framgår att 
företagshälsovården tillhandahåller stöd i 
form av psykologsamtal vid fall av sexuella 
trakasserier och kränkande behandling. Den 
förtydligade informationen kommer även att 
inkluderas i introduktionen för nya 
ledamöter.  
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 Se över planeringen av riksdagens arbete 
ur ett jämställdhetsperspektiv, särskild 
vad gäller arbetstider. 

Hösten 2019 kartlades ledamöternas 
arbetsvecka med hjälp av 
Kammarkansliet ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Resultatet 
föranledde förslag om tidigarelagda 
voteringstider på torsdagar vilket RS 
godkände våren 2020. Beslutet trädde i 
kraft hösten 2020. 

Följa upp att kommande utredning om 
en översyn av frågor om riksdagens 
arbete genomför konsekvensanalyser av 
sina eventuella förslag utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. 

Ej genomförd. 

Uppdatera statistik som belyser arbetet i 
riksdagen ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Arbetsgruppen har genom 
Kammarkansliet och RUT inhämtat 
statistik såväl vad gäller kammararbetet 
som jämställdheten i riksdagen till sin 
helhet.  

Återkomma till styrelsen med förslag till 
en forskarstudie av hur kvinnliga och 
manliga ledamöter synliggörs i medierna.  

Arbetsgruppen reviderade detta förslag på 
tema för forskarstudie varefter RS 
godkände två studier; en på temat 
ledarskap i riksdagen (ledarskapsstudien), 
som genomfördes hösten/våren 2020/21 
och en om ledamöternas organiserar sitt 
vardagliga arbete (vardagsstudien), som 
ställdes in som en följd av pandemins 
restriktioner. 

Genomföra kunskapshöjande 
aktiviteter i riksdagen för att öka 
ledamöters kunskaper om könets 
betydelse för makt och inflytande. 

Ett digitalt seminarium för riksdagens 
ledamöter genomfördes den 7 juni 2021 
vid vilken forskarna presenterade 
resultatet från ledarskapsstudien. 

Genomföra en konferens för 
erfarenhetsutbyte med parlamentariker 
från nordiska parlament. 

En nordisk konferens om jämställda 
parlament genomfördes i riksdagen den 
22-23 november 2021. Vid konferensen 
deltog ledamöter från Sverige, Norge, 
Finland samt Åland.  

 Ta fram en kommunikationsstrategi 
och en kommunikationsplan för arbetet. 

En kommunikationsstrategi godkändes av 
arbetsgruppen våren 2019. I enlighet med 
strategin hölls en 
uppföljande/utvärderande diskussion om 
strategin juni 2020. 

Samtal i fokusgrupper kring de olika 
utvecklingsområdena i programmet. 

Ej genomförd. 

Jämställdhetsfrågor som inkluderas i 
Riksdagsförvaltningens återkommande 
serviceenkäter. 

Serviceenkäten har inte genomförts i sin 
vanliga form. Istället har arbetsgruppen i 
samband med ledarskapsstudien låtit 
forskarna göra enkätfrågor om 
arbetssituationen under pandemin ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Därtill har 
arbetsgruppen formulerat enkätfrågor om 
barnverksamheten vilka gruppens 
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medlemmar har haft ansvar att 
kommunicera till sina partigrupper.  

Löpande uppföljning av aktiviteter som 
jämställdhetsgruppen genomför. 

Arbetsgruppen löpande hållit uppföljande 
utvärderande diskussioner om 
genomförda aktiviteter.   

Arbetsgruppens medlemmars 
uppföljning av sina egna ambitioner för 
deltagandet i arbetsgruppen. 

I samband med arbetsgruppens 
avslutande sammankomst kommer 
arbetsgruppen att reflektera kring sina 
egna ambitioner och insatser. 

 
6.2 Arbetsgruppens sammansättning 
 

Ordförande: Förste vice talman Åsa Lindestam (S) 

Vice ordförande: Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V) 

 

 

6.3 Internationellt 
 

Riksdagens arbete med jämställdhet och arbetsgruppens organisering väcker stort 
intresse internationellt. Mot bakgrund av detta har denna fråga varit en del av 

Parti Ledamot Period 

S Thomas Kronståhl  

” Nermina Mizimovic  ersättare 3 juni – 3 dec. 2020 

M Louise Meijer  

” Johan Hultberg ersättare 1 januari – 1 juli 2021 

SD Ebba Hermansson t.o.m. 16 december 2020 

” Michael Rubbestad  fr.o.m. 19 januari 2021 

C Alireza Akhondi  

V Linda Vesterlund Snecker  

KD Désirée Pethrus t.o.m. 17 januari 2021 

” Gudrun Brunegård fr.o.m. 18 januari 2021 

L Joar Forssell  

MP Mats Berglund t.o.m. 30 november 2021 

” Rasmus Ling  fr.o.m. 20 december 2021 
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förste och andre vice talmans program vid i princip samtliga inkommande besök 
som utgående resor. En uttömmande lista för alla dessa tillfällen är därmed inte 
möjligt att presenter. Nedan följer emellertid exempel på möten och aktiviteter 
där arbetsgruppens presidium ensamt tillsammans med en eller flera medlemmar 
ur arbetsgruppen presenterat och diskuteras gruppen arbete. 

 

• 9 juni 2020, Colombias parlament, ledamöter. 
• 10 november 2020, Reykjavik Global Forum, värd för seminariet: 

On Equal Footing in Parliament: The Swedish Case” med internationellt 
deltagande från parlament, regeringar, civilsamhälle och näringsliv i ett 
stort antal länder. 

• 26 november 2020, Ålands lagting, talman samt ledamöter. 
• 30 november 2020, Finland parlament, ledamöter. 
• 16 december 2020, Islands parlament, ledamöter och tjänstemän. 
• 8 mars 2021, värd för seminariet; ”Parlamentarikers utsatthet för hot och 

hat i sociala media” med deltagande från det danska, isländska och 
åländska parlamentet. 

• 8 april 2021, Norges parlament, vice talman samt ledamöter. 
• 25 oktober 2021, Estlands förste vice talman. 
• 22–23 november 2021, Nordisk parlamentarikerkonferens med 

deltagande från det norska, finska och åländska parlamentet. 
• 6 december 2021, Lunch med Belgiens talman (senaten) samt ledamöter. 
• 10 december 2021, UN Women Executive generaldirektör Sima Bahous. 
• 22 februari 2022, Lunch med Norges talman samt ledamöter. 
• 5–6 maj 2022, Nordmakedonien (demokratiutveckling), ledamöter. 
• 6 maj 2022, EIGE, generaldirektör Carlien Scheele. 
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