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Appendix: Sammanställning av enkätresultat 
 
 
 
Svarsfrekvens 
 
Enkäten skickades ut till samtliga 349 riksdagsledamöter1 (53% män, 47% kvinnor) den 16 
april 2021. Påminnelser skickades ut 26 april och 5 maj 2021. Av dessa 349 ledamöter har 265 
(75,9 %) ledamöter påbörjat enkäten och svarat på minst en fråga. 232 ledamöter har skickat in 
enkäten (66,5%). Svarsfrekvensen är något högre bland kvinnor och varierar mellan partier (se 
Tabell 1).  
 
Tabell 1. Svarsfrekvens 
 Påbörjat  Skickat in 
Män 133 (71,9%) 116 (62,7%) 
Kvinnor 132 (80,5%) 116 (70,7%) 
S 90 (90%) 82 (82%) 
M 53 (75,7%) 46 (65,7%) 
SD 36 (58,1%) 27 (43,5%) 
C 23 (74,2%) 22 (70,1%) 
V 23 (85,2%) 21 (77,8%) 
KD 14 (63,6%) 12 (54,5%) 
L 13 (68,4%) 13 (68,4%) 
MP 11 (68,6%) 8 (50,0%) 
Totalt 265 (75,9%) 232 (66,5%) 

 
 

Enkätrespondenterna 
Respondenterna ombads ange vilken/vilka positioner de har i riksdagen. Män har i högre 
utsträckning än kvinnor uppgett att de har en annan typ av ledarposition (dvs. inte gruppledare, 
vice gruppledare, utskottsordförande eller vice utskottsordförande) medan kvinnor i större 
utsträckning uppgett att tidigare haft en ledarposition i riksdagen (se Tabell 2 och Figur 1). Den 
stora majoriteten enkätrespondenter har inte, eller har inte haft en ledande position.  
 
Tabell 2. Positioner män och kvinnor 

 Män Kvinnor Totalt 
Gruppledare 6 5 11 
Vice gruppledare 3 9 12 
Ordförande 8 7 15 
Vice ordförande 11 9 20 
Annan ledare 16 9 35 
Tidigare ledare 5 13 18 
Ej ledare 86 76 162 
Totalt  135 128 273 

                                                
1 Ledamöter tjänstgörande i kammaren 12 april 2021.  
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Figur 1. Respondenters position, antal män och kvinnor  

 
 
Vidare frågade vi ledamöterna om deras primära utskott. Ledamöter som sitter i flera utskott 
ombads svara det utskottet där de arbetade mest aktivt. Även om svarsfrekvensen varierar 
mellan utskotten har åtminstone 10 personer i varje utskott svarat på enkäten, med undantag för 
EU-nämnden där svarsfrekvensen är betydligt lägre.  
 
Figur 2. Respondenters utskottstillhörighet, antal män och kvinnor 
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Arbetsklimat och ledarskap i utskotten 
 
Arbetsklimat i utskottet 
 
Hur upplever du arbetsklimatet i utskottet? 1: Väldigt dåligt - 5: Mycket bra 
 
Överlag anser såväl män som kvinnor att arbetsklimatet är ganska bra i det utskott de sitter i. 
Skillnaden mellan mäns och kvinnors svar är väldigt små och inte statistiskt signifikanta. Endast 
ett fåtal personer, sju stycken, upplever att arbetsklimatet i utskottet är mycket eller ganska 
dåligt.  
 
Tabell 3. Upplevelse av arbetsklimatet i utskottet, medelvärde män och kvinnor 
 Medelvärde 

Män 4,25 
Kvinnor 4,22 

Totalt 4,23 
 
Figur 3. Upplevelse av arbetsklimatet i utskottet, procent manliga och kvinnliga respondenter.   

 
 
Värt att uppmärksamma är också de förhållandevis små variationerna utskott emellan – i det 
utskott där ledamöterna upplever arbetsklimatet som sämst ligger medelvärdet på 3,9 
(motsvarande: ”ganska bra”) medan i det utskott som får högst betyg i arbetsklimat ligger 
medelvärdet på 4,7.  
 
En annan aspekt som är värd att notera är betydelsen av respondentens kön och 
utskottsordförandes kön för det upplevda arbetsklimatet. I tabell 4 redovisas resultaten från en 
serie regressionsanalyser där vi undersöker sambandet mellan upplevt arbetsklimat i utskottet 
(beroende variabel) och ledamotens kön, ordförandes kön och huruvida ordföranden är från 
samma parti som ledamoten (oberoende variabler). Vi ser att varken ledamotens kön eller 
huruvida ordföranden är från samma parti som ledamoten har någon större betydelse för hur 
arbetsklimatet i utskottet upplevs. Däremot upplever ledamöter i utskott ledda av kvinnor att 
arbetsklimatet är något sämre (se modell 1 och 2 i tabell 4). Om vi undersöker sambandet mellan 
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det upplevda arbetsklimatet och utskottsordförandes kön för män och kvinnor separat ser vi att 
män och kvinnor upplever arbetsklimatet på olika sätt i manligt respektive kvinnligt ledda 
utskott (se modell 3, tabell 4).  Manliga ledamöter som sitter i utskott ledda av män är mer nöjda 
med arbetsklimatet i jämförelse med män som sitter i utskott ledda av kvinnor (medelvärde 4,44 
jmf. 4,02). För kvinnor är sambandet det motsatta, även om skillnaden kvinnor emellan är 
betydligt mindre: kvinnor som sitter i utskott som leds av kvinnor är marginellt mer tillfreds 
med arbetsklimatet i utskottet än kvinnor som sitter i utskott som leds av män (4,24 vs. 4,17).  
 
Tabell 4. Utskottsklimat, OLS regression 
 (1) (2) (3) 
Kvinnlig ledamot -0.0293 -0.0123 -0.285** 
 (0.0950) (0.0966) (0.142) 
    
Kvinnlig ordf  -0.175* -0.422*** 
  (0.0968) (0.134) 
    
Ordf samma parti  0.0948 0.0610 
  (0.114) (0.114) 
    
Kvinnna x kvinnlig 
ordf 

  0.503*** 

   (0.193) 
    
Intercept 4.248*** 4.299*** 4.429*** 
 (0.0671) (0.0865) (0.0989) 
N 257 251 251 
R2 0.000 0.016 0.043 
adj. R2 -0.004 0.004 0.027 

Notera: Beroende variabel: upplevt arbetsklimat i utskottet på en skala från 1: mycket dåligt till 5: mycket bra. 
Regressionskoefficienterna för Kvinnlig ledamot visar på skillnaden i hur män och kvinnor bedömer arbetsklimatet 
i utskottet. Regressionskoefficienterna för Kvinnlig ordf visar på skillnaden i bedömningar mellan ledamöter med 
manliga resp. kvinnliga utskottsordförande. Regressionskoefficienterna för Ordf samma parti visar på skillnader i 
upplevt arbetsklimat mellan ledamöter som kommer från samma parti som utskottsordföranden respektive 
ledamöter från annat parti än ordföranden. Standardfel i parenteser * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.  
 
I Figur 4 nedan ser vi tydligare hur män och kvinnor med manliga respektive kvinnliga 
ordföranden skattar arbetsklimatet på skilda sätt. Medelvärdet, dvs. bedömningen av 
arbetsklimatet, förbättras för kvinnor när vi går från kvinnor med manlig ordförande till kvinnor 
med kvinnlig ordförande. För män är relationen den omvända – män med manlig ordförande är 
mer tillfredsställda med arbetsklimatet än män med kvinnlig ordförande. Viktigt att understryka 
är dock att medelvärdet är högt – över 4 = ”ganska bra” – för alla fyra grupper.  
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Figur 4. Arbetsklimat i utskottet: predicerade medelvärden för män och kvinnor med manlig resp. kvinnlig 
ordförande.  

 
Notera: grafen visar de predicerade medelvärdena för män och kvinnor med manliga respektive kvinnliga 
ordföranden, där huruvida ledamoten leds av en ordförande från det egna partit är kontrollerat för.  
 
Syn på/relation till utskottsordföranden 
Riksdagsledamöterna är generellt sett ganska nöjda med sin utskottsordförandes ledarskap. På 
frågan huruvida man är nöjd med sin utskottsordförandes ledarskap svarar såväl män som 
kvinnor i genomsnitt att de är ”ganska nöjda” med utskottsordförandes ledarskap (män svarar 
4,2 i genomsnitt och kvinnor 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, inte 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 ledarskap (medelvärde 4,0).  
 
Generellt sett är ledamöterna något mer nöjda med manliga ordförandes ledarskap jämfört med 
kvinnliga ordförandes ledarskap (manliga ordförande får en snittpoäng på 4,36 och kvinnor 
4,00 – en statistiskt signifikant skillnad). Detta beror till stor del på att män i genomsnitt är mer 
nöjda med manliga ordförande. För kvinnor verkar ordförandes kön inte spela lika stor roll för 
hur ledarskapet upplevs, även om kvinnor med manlig ordförande är något mer nöjda med 
dennes ledarskap i jämförelse med kvinnor med kvinnlig ordförande. Figur 5 visar den skattade 
genomsnittliga nöjdheten med utskottsordförandes ledarskap för män och kvinnor uppdelat på 
respondenter med manliga respektive kvinnliga utskottsordföranden, där huruvida ledamoten 
kommer från samma parti som ordföranden eller inte har kontrollerats för. Såväl män som 
kvinnor med manliga ordföranden är mer nöjda med sina ordförandens ledarskap än män och 
kvinnor med kvinnliga ordföranden. Bland män är dock skillnaden i hur manliga och kvinnliga 
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ordföranden skattas större – män med manliga ordförande är generellt sett nöjdare med 
ledarskapet än män med kvinnor som ordförande.    
 
Figur 5. Nöjdhet med utskottsordförandes ledarskap: predicerade medelvärden för män och kvinnor med 
manlig resp. kvinnlig ordförande. 

 
Notera: grafen visar de predicerade medelvärdena för män och kvinnor med manliga respektive kvinnliga 
ordföranden, där huruvida ledamoten leds av en ordförande från det egna partit är kontrollerat för.  
 
För att vidare förstå hur ledamöterna uppfattar sin utskottsordförandes ledarskap ställde vi 
också en rad mer detaljerade frågor om ledamotens syn på ordförandens ledarskap och deras 
relation: 
   
Här kommer några påståenden om hur du uppfattar din utskottsordförande och er relation. 
Kryssa i det alternativ som passar dig bäst. (1: stämmer inte alls – 4: stämmer helt och hållet) 

• Min utskottsordförande är bra på att ge återkoppling på gjorda arbetsinsatser 
(”Återkoppling”) 

• Min utskottsordförande ger mig stöd och uppmuntran (”Uppmuntran”) 
• Min utskottsordförande hanterar konflikter och motsättningar i gruppen på ett bra sätt 

(”Konflikthantering”) 
• Min utskottsordförande behandlar mig med respekt (”Respekt”) 
• Min utskottsordförande är tillgänglig (Tillgänglig”) 
• Min utskottsordförande värderar min input och mina åsikter (”Värderar min input”) 
• Jag har förtroende för min utskottsordförande (”Förtroende”) 
• Min utskottsordförande bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat (”Arbetsklimat”) 
• Min utskottsordförande fattar goda och välgrundade beslut (”Goda beslut”) 
• Min utskottsordförande använder sin position för att driva sin egen/sitt eget partis 

agenda (”Egen agenda”) 
• Min utskottsordförande är kunnig på utskottets sakområde (”Sakkunskap”) 
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• Min utskottsordförande är tydlig (”Tydlig”) 
• Min utskottsordförande är handlingskraftig (”Handlingskraftig”) 

 
Sett till dessa mer specifika påståenden om utskottsordföranden och ledamöternas relation till 
denne kan vi konstatera att ledamöterna är ganska nöjda med sina ordförandes egenskaper och 
förmågor och att män och kvinnor generellt sett har en liknande syn på sin utskottsordförande 
på en aggregerad nivå. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors svar är små och inte statistiskt 
signifikanta, med undantag för att kvinnor upplever sin ordförande som något mer 
handlingskraftig än vad män gör (dubbelsidigt t-test signifikant på 90 % signifikansnivå). 
 
En annan aspekt vi analyserat är skillnader i hur manliga och kvinnliga utskottsordförande 
uppfattas av ledamöterna. Även om ledamöterna gör ganska liknande bedömningar av manliga 
och kvinnliga utskottsordförande är det värt att notera att kvinnliga utskottsordförande skattas 
något lägre än manliga ordförande på alla egenskaper/förmågor, förutom vad gäller att de driver 
en egen agenda i utskottet där kvinnliga ordföranden får en något högre poäng (egen agenda är 
den enda enkätfrågan där en hög poäng kan klassas som negativt). Skillnaden i medelvärde 
mellan hur manliga och kvinnliga ordföranden uppfattas är signifikant när det gäller 
”konflikthantering”, ”värderar min input”, ”förtroende”, ”arbetsklimat” och ”sakkunskap”. I 
genomsnitt upplevs manliga ordförande som något ”bättre” vad gäller dessa fem aspekter av 
ledarskap.  
 
Figur 6. Ledamöters syn på manliga och kvinnliga utskottsordförande, medelvärden.  

 
 
 
Värt att notera här är dock skillnader i hur män och kvinnor ser på mäns och kvinnors ledarskap 
i ordföranderollen. När vi bryter ner det och tittar separat på mäns och kvinnors svar blir det 
tydligt att kvinnliga ledamöter bedömer mäns och kvinnors ledarskap i utskottet på ett liknande 
sätt (med undantag för att kvinnor som sitter i utskott som leds av manliga ordförande skattar 
dessa manliga ledares sakkunskap något högre än vad kvinnor som leds av kvinnor skattar sina 
kvinnliga ledares sakkunskap). Med andra ord, kvinnor i utskott som leds av män bedömer 
dessa mäns ledarskap i liknande termer som kvinnor som sitter i utskott som leds av kvinnor. I 
mäns svar, å andra sidan, återfinns tydligare skillnader i bedömningen av mäns och kvinnors 
ledarskap i utskotten. Män som har manliga ordförande rankar dessa högre på återkoppling, 
konflikthantering, sakkunskap och handlingskraft i jämförelse med hur män som sitter i utskott 
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med kvinnliga ordförande rankar sina ordförande. Dessutom har män med män som 
utskottsordförande större förtroende för sin ordförande och upplever att ordföranden har större 
respekt för dem som ledamöter, i jämförelse med män som har kvinnliga ordförande. Som 
noterades ovan är också män med manliga ordföranden mer nöjda med dessas ledarskap än män 
med kvinnliga ordföranden.  
 
I Tabell 5 ser vi skillnader i hur manliga ledamöter skattar manliga och kvinnliga 
utskottsordförandes ledarskap (högra kolumnen), samt hur kvinnliga ledamöter skattar manliga 
och kvinnliga utskottsordförandes ledarskap (vänstra kolumnen). Siffrorna i tabellen visar på 
skillnader mellan hur manliga och kvinnliga utskottsordföranden bedöms av ledamöterna: en 
positiv siffra innebär att män (högra kolumnen) och kvinnor (vänstra kolumnen) med manliga 
ledare skattar sina ledare högre än med män och kvinnor med kvinnliga ledare. En negativ siffra 
innebär att män och kvinnor med kvinnliga ledare skattar sina ledare högre än män och kvinnor 
med manliga ledare. Exempelvis ser vi att män med manliga ordförande i genomsnitt skattar 
sin ledare ca ett halvt skalsteg högre (på en skala från 1 till 4) än män med kvinnliga ledare i 
hur de upplever att ordföranden värderar deras åsikter och input (”Värderar min input”). 
Skillnaden mellan kvinnor med kvinnliga ledares svar och kvinnor med manliga ledares svar är 
å andra sidan minimal – endast 0,06 skalsteg. Noterbart är att män skattar manliga ordförande 
signifikant högre på nästan alla förmågor. I kvinnors svar återfinns å andra sidan bara en statiskt 
signifikant skillnad: kvinnor med manliga ordförande skattar dessas sakkunskap ca 0,3 skalsteg 
högre i jämförelse med kvinnor med kvinnliga ordförande.  
 
Tabell 5. Skillnad i medelvärde som givits till manliga respektive kvinnliga ordförande, uppdelat på kvinnliga 
och manliga ledamöters svar.  
 
 Manliga ledamöters svar Kvinnliga ledamöters svar 

 
Skattning av manliga 

ordförande – skattning av 
kvinnliga ordförande 

Skattning av manliga 
ordförande – skattning av 

kvinnliga ordförande 
Återkoppling 0,31* 0,22 
Uppmuntran 0,29 -0,18 
Konflikthantering 0,48*** 0,33 
Respektfull 0,25** -0,09 
Tillgänglig 0,21 0,28 
Värderar min input 0,47*** 0,06 
Förtroende 0,47*** 0,39 
Klimat 0,44*** 0,04 
Goda beslut 0,26* 0,36 
Egen agenda -0,39** -0,05 
Sakkunskap 0,34*** 0,31** 
Tydlig 0,21 -0,03 
Handlingskraftig 0,38** 0,03 
Nöjd med ordförande 0,49*** 0,22 
   

Notera: stjärnorna markerar huruvida skillnaderna mellan respondenter med manliga ledare och respondenter med 
kvinnliga ledare är statistiskt signifikant.  
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Arbetsklimat och ledarskap i partigrupperna  
 
Arbetsklimat i partigruppen 
 
Hur upplever du arbetsklimatet i partigruppen? 1: Väldigt dåligt - 5: Mycket bra 
 
Arbetsklimatet i partigrupperna upplevs generellt som något bättre än ”4 – ganska bra”. Män 
upplever arbetsklimatet i partigrupperna som något bättre än kvinnor, även om skillnaden måste 
ses som liten (4,3 vs. 4,10, en statistiskt signifikant skillnad på 90 % signifikansnivå, 
dubbelsidigt t-test, p-värde: 0,070). Värt att notera är dock att 12,4 procent av kvinnorna 
upplever att arbetsklimatet i partigruppen är ”ganska dåligt” eller ”mycket dåligt”, att jämföra 
med 5,1 procent av männen som tycker att arbetsklimatet i partigruppen är ”ganska dåligt” (se 
Figur 7). Värt att notera är att det också finns ganska stora skillnader mellan partigrupper i 
upplevt arbetsklimat i partigruppen.  
 
Tabell 6. Upplevelse av arbetsklimatet i partigruppen, medelvärde män och kvinnor.  
 Medelvärde 

Män 4,32 

Kvinnor 4,10 

Totalt 4,21 
 
Figur 7. Upplevelse av arbetsklimatet i partigruppen, procent män och kvinnor.  

 
 
Precis som var fallet för upplevelser av arbetsklimatet i utskottet spelar ledamotens kön roll för 
hur arbetsklimatet i partigruppen upplevs. I tabell 7 redovisas resultaten från en 
regressionsanalys där vi undersöker sambandet mellan ledamotens kön och upplevt 
arbetsklimat i partigruppen, samt om huruvida män och kvinnor upplever arbetsklimatet på 
skilda sätt om de har en kvinna eller en man som gruppledare. Kvinnor upplever generellt sett 
att arbetsklimatet i partigruppen som något sämre än män (se modell 1 och 2 i Tabell 7). Detta 
beror framförallt på att kvinnor i partigrupper som leds av män upplever arbetsklimatet som 

0

10

20

30

40

50

60

Väldigt dåligt Ganska dåligt Varken bra eller
dåligt

Ganska bra Mycket bra

Män Kvinnor



 10 

signifikant sämre än övriga grupper (män och kvinnor som leds av kvinnor, och män som leds 
av män).   
 
Tabell 7. Arbetsklimat i partigruppen, OLS regresssion 
 (1) (2) (3) 
Kvinnlig ledamot -0.223* -0.234* -0.347** 
 (0.123) (0.123) (0.172) 
    
Kvinnlig gruppledare  0.102 -0.0146 
  (0.123) (0.176) 
    
Kvinnlig ledamot# 
Kvinnlig gruppledare 

  0.230 

   (0.247) 
    
Konstant 4.322*** 4.278*** 4.328*** 
 (0.0872) (0.102) (0.116) 
N 239 239 239 
R2 0.014 0.017 0.020 
adj. R2 0.010 0.008 0.008 

Notera: Beroende variabel: upplevt arbetsklimat i partigruppen på en skala från 1: mycket dåligt till 5: mycket bra. 
Regressionskoefficienterna för Kvinnlig ledamot visar på skillnaden i hur män och kvinnor bedömer arbetsklimatet 
i partigruppen. Regressionskoefficienterna för Kvinnlig gruppledare visar på skillnaden i bedömningar mellan 
ledamöter med manliga resp. kvinnliga utskottsordförande. Standardfel i parenteser * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 
0.01.  
 
Skillnaden i hur män och kvinnor upplever arbetsklimatet i partigrupper som leds av män 
tydliggörs av grafen i Figur 8. Medelvärdet, dvs. bedömningen av arbetsklimatet förbättras för 
kvinnor när vi går från kvinnor med manlig gruppledare till kvinnor med kvinnlig gruppledare. 
För män påverkas bedömningen väldigt lite av gruppledarens kön. Återigen är det dock viktigt 
att understryka är att medelvärdet är högt – över eller strax under 4 = ”ganska bra” – för alla 
fyra grupper. En annan viktig poäng är att kvinnor inte upplever arbetsklimatet i partigruppen 
som sämre än män i alla fem partier som leds av män. Istället drivs resultaten av relativt stora 
könsskillnader i upplevt arbetsklimat i några partier. Viktigt att poängtera här är också att 
gruppledarens kön inte nödvändigtvis måste vara avgörande för kvinnors trivsel i partigruppen. 
Skillnaden i hur kvinnor skattar arbetsklimatet i partigrupper som leds av män och partigrupper 
som leds av kvinnor kan förstås bero på en rad andra faktorer, såsom till exempel olika typer 
partikulturer. Det faktum att det finns en skillnad i hur kvinnliga ledamöter bedömer manliga 
och kvinnliga gruppledare (se nedan) tyder dock på att gruppledarens kön kan ha en viss 
betydelse även här.  
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Figur 8. Arbetsklimat i partigrupperna: predicerade medelvärden för män och kvinnor 

 
Notera: grafen visar de predicerade medelvärdena för män och kvinnor med manliga respektive kvinnliga 
gruppledare.   
 
Syn på/relation till gruppledaren  
Även om såväl män som kvinnor generellt sett är nöjda med sin gruppledares ledarskap är det 
noterbart att kvinnor är något mindre nöjda med sin gruppledares ledarskap 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 4,15 på en skala från 1: ”inte alls nöjd” 
– 5: ”mycket nöjd”, och män svarar 4,41 – en statistiskt signifikant skillnad (p-värde 0.062 för 
dubbelsidigt t-test).  
 
Generellt sett är ledamöterna något mer nöjda med gruppledarens ledarskap i partier som leds 
av kvinnliga gruppledare, även om skillnaden är liten och inte statistiskt signifikant (manliga 
gruppledare får en medelpoäng på 4,19 och kvinnor 4,36). Detta beror till viss del på att kvinnor 
i genomsnitt är mindre nöjda med manliga gruppledares ledarskap (även män är mindre nöjda 
med manliga gruppledare, men skillnaden är något mindre bland män än bland kvinnor). Det 
är dock viktigt att betona att könsskillnader i hur gruppledarskapet upplevs inte återfinns i alla 
partigrupper som ledda av män. För män verkar gruppledarens kön inte spela någon större roll 
för hur ledarskapet upplevs. Figur 9 visar den skattade genomsnittliga nöjdheten med 
gruppledares ledarskap för män och kvinnor uppdelat på respondenter med manliga respektive 
kvinnliga gruppledare. Män är mer nöjda med gruppledarskapet än kvinnor i såväl manligt 
ledda som kvinnligt ledda partigrupper. Bland kvinnor är dock skillnaden i hur manliga och 
kvinnliga gruppledare skattas något större – kvinnor med manliga gruppledare är generellt sett 
mindre nöjda med gruppledarskapet än kvinnor med kvinnlig partigruppsledare. 
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Figur 9.  Nöjdhet med gruppledarens ledarskap: predicerade medelvärden för män och kvinnor med manlig 
resp. kvinnlig gruppledare. 

 
Notera: grafen visar de predicerade medelvärdena för män och kvinnor med manliga respektive kvinnliga 
gruppledare.  
 
När vi ser till de mer specifika påståendena kring gruppledaren (listade nedan) kan vi konstatera 
att även om skillnaderna många gånger är väldigt små, så har män en något mer positiv 
inställning till sin gruppledare än kvinnor. Män rankar sina gruppledare något högre än kvinnor 
på alla nedanstående påståenden.  
 
Här kommer några påståenden om hur du uppfattar din utskottsordförande och er relation. 
Kryssa i det alternativ som passar dig bäst. (4: stämmer helt och hållet – 1: stämmer inte alls) 

• Min gruppledare är bra på att ge återkoppling på gjorda arbetsinsatser (”Återkoppling”) 
• Min gruppledare ger mig stöd och uppmuntran (”Uppmuntran”) 
• Min gruppledare hanterar konflikter och motsättningar i gruppen på ett bra sätt 

(”Konflikthantering”) 
• Min gruppledare behandlar mig med respekt (”Respekt”) 
• Min gruppledare är tillgänglig (Tillgänglig”) 
• Min gruppledare värderar min input och mina åsikter (”Värderar min input”) 
• Jag har förtroende för min gruppledare (”Förtroende”) 
• Min gruppledare bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat (”Arbetsklimat”) 
• Min gruppledare känns som "en i gruppen" (”Hierarki”) 
• Min gruppledare fattar goda och välgrundade beslut (”Goda beslut”) 
• Min gruppledare bryr sig om hur jag mår och känner till mina eventuella personliga 

problem (”Omtanke”) 
• Min gruppledare använder sin position för att driva sin egen agenda (”Egen agenda”) 
• Min gruppledare är tydlig (”Tydlig”) 
• Min gruppledare är handlingskraftig (”Handlingskraftig”) 
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Även om skillnaderna är ganska små (men statistiskt signifikanta), så upplever män i 
genomsnitt att de får bättre återkoppling på sitt arbete från sin gruppledare och att gruppledaren 
bryr sig om hur de mår i större utsträckning än vad kvinnor upplever. Dessutom anser män i 
större utsträckning än kvinnor att gruppledaren är bra på att hantera konflikter som uppstår och 
att gruppledaren känns som ”en i gruppen”.   
 
Figur 10. Mäns och kvinnors syn på/relation till gruppledaren, oavsett kön på gruppledaren. 

 
 
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 (se Figur 11). 
Kvinnliga gruppledare rankas högre än manliga gruppledare på alla enkätdelfrågor, förutom 
”driver en egen agenda”, tydlighet och handlingskraft. Återigen, detta måste inte nödvändigtvis 
ha med gruppledarens kön att göra utan kan tex bero på de åtta gruppledarnas olika typer av 
ledarskap, alternativt olika partikulturer i partigrupperna.  
 
Figur 11. Ledamöters syn på manliga och kvinnliga gruppledare.  
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Att män är mer nöjda med sina gruppledare och att kvinnliga gruppledare rankas högre beror 
delvis på att kvinnor med manliga gruppledare står ut som den gruppen som är minst nöjd med 
gruppledarens olika förmågor och egenskaper. När vi enbart tittar på den gruppen som har ett 
kvinnligt gruppledarskap och jämför mäns och kvinnors svar inom den här gruppen ser vi att 
män och kvinnor värderar dessa kvinnors gruppledarskap i väldigt liknande termer (högra 
kolumnen i Tabell 8 nedan). Här återfinns inga statistiska skillnader i mäns och kvinnors svar 
på någon av enkätdelfrågorna. I analysen av könsskillnader i synen på mäns gruppledarskap, å 
andra sidan, finns en tydlig skillnad där män värderar mäns gruppledarskap högre än kvinnor 
(se vänstra kolumnen i Tabell 8 nedan). En positiv siffra innebär att män rankar manliga 
gruppledare (högra kolumnen) respektive kvinnliga gruppledare (vänstra kolumnen) högre på 
den förmågan i jämförelse med kvinnliga ledamöter. För att ge ett exempel: i partigrupper som 
leds av män anser manliga ledamöter i genomsnitt i högre utsträckning än kvinnliga ledamöter 
att dessa manliga gruppledare ”känns som en i gruppen” (skillnaden mellan mäns och kvinnors 
svar i dessa partier är 0,57 – mer än ett halvt skalsteg på en skala från 1 till 4). I partier med ett 
manligt gruppledarskap upplever män i större utsträckning än kvinnor att de får god 
återkoppling av sin manliga gruppledare, mer uppmuntran, att gruppledaren värderar deras 
input och åsikter och att gruppledaren bryr sig om och känner till ens personliga problem. Här 
upplever också män i högre utsträckning än kvinnor att gruppledaren är bra på att hantera 
konflikter, behandlar dem med respekt, fattar goda beslut, och att gruppledaren känns som en i 
gruppen i högre grad än vad kvinnor upplever. Viktigt att poängtera är att detta mönster av 
könsskillnader i bedömningar av gruppledarskapet inte återfinns i alla partigrupper som leds av 
män, men att det är tydligt i en majoritet av dessa partier. I partigrupper med kvinnliga 
gruppledare är skillnaden mellan mäns och kvinnors bedömningar generellt sett betydligt 
mindre (högra kolumnen).  
 
Tabell 8. Skillnad i hur manliga och kvinnliga ledamöter skattar sina gruppledares förmågor, uppdelat på 
ledamöter som har en manlig ledare och ledamöter som har en kvinnlig gruppledare.  
 

 Manliga gruppledare 
(C, KD, L, M, SD) 

Kvinnliga gruppledare 
(MP, S, V) 

 
Mäns genomsnittliga 
skattning – kvinnors 

genomsnittliga skattning 

Mäns genomsnittliga skattning 
– kvinnors genomsnittliga 

skattning 
Återkoppling 0,49*** 0,04 
Uppmuntran 0,33* 0,08 
Konflikt 0,41** 0,06 
Respekt 0,29** -0,01 
Tillgänglig 0,05 -0,01 
Input 0,38** -0,06 
Förtroende 0,27* 0,07 
Klimat 0,40** 0 
Hierarki 0,57*** -0,08 
Goda beslut 0,29** 0,02 
Omtanke 0,38* 0,26 
Egen agenda -0,11 0,09 
Tydlig 0,17 -0,1 
Handlingskraftig 0,13 -0,06 
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Nöjd med 
gruppledare 0,36** 0,21 

   
 
Att gå emot gruppledningen  
Om du utgår från dig själv, hur lätt upplever du att det är att öppet ifrågasätta gruppledningens 
beslut? (1: väldigt svårt – 5: väldigt lätt)  
 
Kvinnor tycker generellt att det är svårare än män att öppet ifrågasätta gruppledningens beslut. 
På en skala från 1 (väldigt svårt) till 5 (väldigt lätt) svarar kvinnor i genomsnitt 3,25 och män 
3,61 (en statistiskt signifikant skillnad – p-värde 0.0286). Exempelvis upplever 12,8 procent av 
kvinnorna i jämförelse med 2,9 procent av männen att det är väldigt svårt att öppet gå emot 
gruppledningens beslut (se Figur 12). 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. Det upplevs som något lättare att ifrågasätta 
gruppledningen i partier som leds av kvinnor. ”Effekten” av kvinnlig gruppledare på 
möjligheter att ifrågasätta gruppledningen är ungefär densamma för män och för kvinnor. 
Huruvida detta har någonting att göra med gruppledningens kön är såklart svårt att säga 
någonting om. Anledningen till att det upplevs som lättare att ifrågasätta gruppledningen i 
partier med kvinnlig gruppledare kan såklart också bero på att de partier som har en kvinnlig 
gruppledare skiljer sig från partier med manlig gruppledare på en rad andra sätt.  
 
Figur 12. Upplevda möjligheter att öppet ifrågasätta gruppledingens beslut, procent män och kvinnor.   

 
 
 
 
 
 
  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Väldigt svårt Ganska svårt Varken lätt eller
svårt

Ganska lätt Mycket lätt

Män Kvinnor



 16 

Ledarambition  
 
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) 
 
Män och kvinnor skattar sin egen lämplighet som ledare i väldigt liknande termer. Såväl män 
som kvinnor bedömer i genomsnitt att de är ganska lämpliga ledare i riksdagen (både män och 
kvinnor svarar i genomsnitt 4,1).  
 
Figur 13. Lämplig ledare, procent män och kvinnor.   

 
 
Strävar du efter att få ledarskapspositioner i politiken? 1: I mycket låg utsträckning – 4: 
I mycket hög utsträckning 
 
Ambitionen eller strävan efter att få ledande positioner i riksdagen varierar ganska mycket 
bland ledamöterna. Generellt sett strävar kvinnor i lägre grad än män efter att få ledarpositioner 
i politiken, även om skillnaden inte är jättestor. En större andel kvinnor återfinns i gruppen som 
svarat att de i mycket låg utsträckning strävar efter ledande positioner: 10 procent av männen 
och 21 procent av kvinnorna uppger att de strävar efter att få ledande positioner i mycket låg 
utsträckning. I gruppen där strävan efter ledande positioner är som högst är män 
överrepresenterade: 12 procent av männen och 6 procent av kvinnorna uppger att de strävar 
efter ledande positioner i mycket hög utsträckning. På en skala från 1 till 4 svarar kvinnor i 
genomsnitt 2,2 och män 2,5, en statistiskt signifikant skillnad. Här finns också ganska stora 
skillnader partier emellan.  
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Figur 14. Ledambitioner, procent män och kvinnor.   

 
 
Inte helt oväntat strävar personer som ser sig som lämpliga ledare i större utsträckning efter 
ledande positioner. Skillnaden mellan mäns och kvinnors ledarambitioner ökar också ju mer 
lämpliga de ser sig själva som ledare. I gruppen som ser sig som ganska eller mycket lämpliga 
ledare har kvinnor signifikant mindre politisk ambition än män som skattar sig själva som 
likaledes lämpliga ledare. Personer som har eller har haft ledande positioner i riksdagen har 
också något mer ledarambition än personer som inte har haft en ledande position (2,4 i 
genomsnitt, i jämförelse med 2,2 för personer utan ledarambition, en statistiskt signifikant 
skillnad). Intressant att notera här är att 7 procent av de som i dagsläget har en ledande position 
uppger att de i mycket liten utsträckning strävar efter ledande positioner – 3 procent av de 
manliga ledarna och 11 procent av de kvinnliga ledarna kan alltså ses som ”ofrivilliga ledare” 
(alternativt 26 procent av de manliga ledarna och 43 procent av de kvinnliga ledarna om vi 
räknar både kategorin ”i mycket låg utsträckning” och kategorin ”i ganska låg utsträckning” 
som ofrivilliga ledare).  
 

Hur blir ledare i riksdagen bemötta?   
 
Hur ofta har du i din roll som ledare i riksdagen utsatts för följande: (på en skala från 1: aldrig 
till 5: väldigt ofta) 
 

• Din utnämning till en ledarposition ifrågasätts (utnämning) 
• Din kompetens ifrågasätts (kompetens)  
• Dina beslut ifrågasätts (beslut) 
• Du utsätts för trakasserier (trakasserier) 
• Du utsätts för sexistiska kommentarer (sexistiska kommentarer)  

 
Bemötandet av ledare, såväl kvinnliga som manliga ledare tycks generellt vara gott i riksdagen. 
Kvinnor upplever dock i något högre utsträckning än män att deras utnämningar, kompetens 
och beslut ifrågasätts. Dessa skillnader är dock små och inte statistiskt signifikanta. Även om 
andelen ledare som har utsatts för trakasserier eller sexistiska kommentarer i någon större 
utsträckning är liten, finns här en statistiskt signifikant skillnad mellan män och kvinnor. Fler 
kvinnor har upplevt trakasserier och sexistiska kommentarer i sin roll som ledare i riksdagen 
och kvinnor upplever det oftare än män.  
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Figur 15. Bemötande av ledare, medelvärde manliga och kvinnliga ledare.  

 
 
Nedan tittar vi närmare på de aspekter av bemötande där det finns en könsskillnad – trakasserier 
och sexistiska kommentarer. 21 procent av männen och 44 procent av kvinnorna har utsatts för 
trakasserier i sin roll som ledare i riksdagen, även om det för många enbart skett ”sällan” (se 
Figur 16). Några kvinnor utsätts dock regelbundet för trakasserier i sin roll som ledare i 
riksdagen.  
 
Figur 16. Utsatta för trakasserier i sin roll som ledare i riksdagen, procent män och kvinnor 

 
 
11 procent av de manliga ledarna och 40 procent av de kvinnliga ledarna uppger att de har 
utsatts för sexistiska kommentarer i sin roll som ledare i riksdagen (se Figur 17). Kvinnor är 
överrepresenterade av dem som har utsatts för sexistiska kommentarer och ett fåtal kvinnor 
uppger att de får ta emot sexistiska kommentarer regelbundet.  
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Figur 17. Utsatta för sexistiska kommentarer i sin roll som ledare i riksdagen, procent män och kvinnor 

 
 
I din roll som ledare i riksdagen, upplever du att du har bemötts på ett respektfullt sätt? (1: i 
mycket låg utsträckning – 4: i mycket hög utsträckning)  
 
När tidigare och nuvarande ledare i riksdagen ombeds bedöma huruvida de bemötts på 
respektfullt sätt i sin roll som ledare i riksdagen svarar en majoritet män och kvinnor att de 
bemötts på ett respektfullt sätt i mycket hög utsträckning. Även om skillnaden i medelvärden 
mellan män och kvinnor är förhållandevis liten (3,68 jämfört med 3,54, p-värde 0.276), ser vi i 
Figur 18 nedan att en större andel män än kvinnor (74 procent jämfört med 58 procent) svarat 
att de blivit väl bemötta i sin ledarroll ”i mycket hög utsträckning”.  
 
Figur 18. Respektfullt bemötta som ledare, procent män och kvinnor 
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Attityder kring tillsättning av ledare 
Här kommer några påståenden om hur ledarskapspositioner i riksdagen bör fördelas. Kryssa 
i det alternativ som passar dig bäst. (1: stämmer inte alls – 4: stämmer helt och hållet) 
 

• Det är viktigt med en jämn könsbalans på ledande positioner i riksdagen  
• Det är viktigt att ledande positioner fördelas efter kompetens inom sakområdet 
• Det är viktigt att ledande positioner fördelas efter ledarskapskompetens 
• Det är viktigt att ledande positioner fördelas så att de bryter mot könsstereotypa mönster 

 
 
Riksdagsledamöter tycker generellt att det är viktigt att ledare i riksdagen har kompetens på 
sakområdet och ledarskapskompetens såväl som att en jämn könsbalans tas i beaktande när 
ledande positioner tillsätts. Att ledande positioner tillsätts så att de bryter mot könsstereotypa 
mönster ses som något mindre viktigt. Om vi jämför mäns och kvinnors svar ser vi att kvinnor 
i något högre utsträckning värderar ledarkompetens, en jämn könsbalans och att tillsättning av 
positioner bryter mot könsstereotypa mönster, medans män prioriterar sakkunskap något högre. 
Skillnaderna i mäns och kvinnors svar är statistiskt signifikanta på 90% signifikansnivå vad 
gäller könsbalans och könsstereotyper.  
 
Figur 19. Attityder kring ledarutnämningar, medelvärde män och kvinnor 

 

1

2

3

4

Könsbalans Sakkunskap Ledarkompetens Könsstereotyper

Medelvärde män Medelvärde kvinnor


