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Sammanfattning 
Den 1 januari 2009 infördes Diskrimineringslagen och ersatte den tidigare Jämställdhetslagen 

samt upphävde övriga diskrimineringslagar som fanns för att samlas under en och samma lag. 

Lagen kräver att alla företag i Sverige med minst 25 anställda måste ha en jämställdhetsplan. 

En artikel i tidningen ETC har uppgett att bankbranschen är den minst jämlika branschen. 

Frågan denna studie sökt svar på är om man kan jämföra storbankers jämställdhetsarbete, och 

i så fall om det kan urskiljas några skillnader och/eller likheter? Detta för att bidra till en ökad 

förståelse för hur företag arbetar och engagerar sig i jämställdhet.	  

Frågan besvaras genom att granska och studera två storbankers jämställdhetsplaner och 

intervjua personer som har ansvaret för jämställdhetsplanerna. Tidigare forskning om 

jämställdhet och jämställdhetsarbete är förhållandevis nytt men växande, denna undersökning 

har noterat att det internationellt sett ofta forskas om jämlikhet och mångfald som en och 

samma fråga medan svensk forskning ofta delar upp dem. Både nationell- och internationell 

forskning visar dock att jämställdhetsarbete är resurskrävande men att företag kan tjäna 

mycket på sådana genomföranden om det görs rätt med tillräckliga resurser.	  

Resultatet visar att det går att jämföra två storbankers jämställdhetsplaner och att det går att se 

både skillnader och likheter. Undersökningens analys visar även organisationernas ständigt 

pågående jämställdhetsarbete och hur det ständigt utvecklas för att förbättra organisationernas 

jämställdhet. 	  

	  

Nyckelord: Jämställdhet, Jämställdhetsarbete, Svenska storbanker	  

 

 

 

 

 

 



Kandidatuppsats i Ledarskap 
Södertörns högskola HT14 
Karim Andersson & Frida Forsberg  
	  

	  
	  

Abstract 
January 1 2009 the Discrimination Act was introduced and replaced the former Gender 

Equality Act and the other discrimination laws that were to gather under one law. The law 

requires all companies in Sweden with at least 25 employees to have an equality plan. An 

article in the magazine ETC has stated that the banking industry is the least egalitarian sector. 

The question this study sought to answer is whether one can compare large banks equality 

work, and if so, can some differences and / or similarities be identified? This is to contribute 

to a better understanding of how businesses are committed to gender equality.	  

The question is answered by reviewing and studying the two big banks equality plans and 

interview people who are responsible for the gender equality plans. Previous research on 

equality and equality work is relatively new but growing, this study has noted that there is 

frequently researched on equality and diversity as one and the same question while in the 

Swedish research often divides them. Both national and international research shows that 

gender equality is resource intensive but that businesses can benefit greatly from 

implementing it if done right with sufficient resources.	  

The result shows that it is possible to compare two big banks gender equality plans and that it 

is possible to see both differences and similarities. The study analysis also shows 

organizations 'ongoing work on gender equality and how it is constantly being developed to 

improve organizations' equality.	  

	  

Keywords: Equality, Equality work, Swedish banks	  
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1. Inledning  
Detta kapitel presenterar en inledning till ämnet samt den problematiska bakgrunden, vilket 

har lett fram till motivationen att göra denna undersökning. Kapitlet avslutas med en 

presentation av undersökningens problemformulering, syfte och avgränsningar. 

1.1  Problembakgrund  
Den 31 oktober 2011 inföll 7-miljardersdagen, vilket innebar att det var över 7 miljarder 

människor på jorden (Bolling & Holmberg, 2011). Hälften är män och hälften är kvinnor 

(Statistiska Centralbyrån, 2014). Sedan lång tid tillbaka har kvinnors och mäns villkor varit 

olika i samhällets olika delar, däribland i arbetslivet (SOU, 2014:30). Kvinnorna har det 

genomgående tuffast i arbetslivet, både när de ska in i arbete och när de väl har kommit in 

inom många olika branscher, både när det gäller lön och karriärsklättring (LO, 2006). En 

naturlig följdfråga blir då om det börjar se annorlunda ut, är det mer jämlikt? Många 

mätningar och undersökningarna idag visar liknande resultat, att Sverige är det mest 

jämställda landet (Holender, 2013), men det finns brister och problem (Carp, 2014). Sverige 

har relativt mest jämställt, men det är inte alltid samma sak som att det faktiskt är jämställt 

(SKR, 2014). Ju högre upp i organisationshierarkierna, ju mindre andel kvinnor (Buskhe et 

al., 2012).	  

Jämställdhet är ett ämne som i dagens västvärld diskuteras och debatteras frekvent i många 

medier och på många olika platser (Universitets- & högskolerådet, 2014 & Tillberg, 2014 & 

Arbetsmarknads- & Utbildningsdepartementet, 2013). Allt fler rapporter och 

forskningsresultat visar på att jämställdhetsarbete inom organisationer är något som 

verksamheter kan tjäna på (Fürst Hörte & Isaksson, 2007 & Franzén, Läkeryd, Sjölander & 

Borgström, 2010). Frågorna har länge varit diskuterade och är numera ofta högt prioriterat 

inom politiken (Svahn, 2014) och inom organisationer (Wagner, 2014).	  

Jämställdhet är ständigt aktuellt, men kanske nu mer än någonsin i Sverige. Detta med tanke 

på året (2014) som varit. 2014 skulle kunna ses som ett år då jämställdhet har nått “nya 

höjder” både i media och inom organisationer. Inte minst på grund av att det varit val till både 

Europeiska Unionen (EU) och riksdag, där jämställdhet seglade upp som en viktig fråga. 

Uppsatsförfattarna har kunnat skönja att det går en stark feministisk våg, där Feministisk 

initiativ (FI) har varit fanbärare (Madestam, 2014). FI etablerade sig ordentligt i och med att 

de fick tillräckligt stöd för att vara ett av partierna som representerar Sverige i EU 
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(Valmyndigheten, 2014:1), och de var även nära att ta sig över Sveriges 4 % -spärr till 

riksdagen, men lyckades inte riktigt (Valmyndigheten, 2014:2). FI bedriver 

jämställdhetsfrågan allra hårdast av de stora etablerade partierna i Sverige och har kommit att 

växa rejält med frågan (FI, 2013 & Reuterskiöld, 2014). 

Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank- och finansbranschen och 

är det enda fackförbundet som är specialiserade inom den branschen. Finansförbundets 

främsta mål är precis som andra fackliga organisationer att förhandla centralt med 

arbetsgivarsidan för att skapa så goda arbetsvillkor som möjligt för deras medlemmar. 

(Finansförbundet, 2012). 

Emil Aden, som arbetar med jämlikhetsfrågor på Finansförbundet, säger att det man kan se 

med jämställdheten rent allmänt mellan man och kvinna hos svenska storbanker, är att det 

procentuellt arbetar fler kvinnor än män inom banksektorn, men att det blir färre ju högre upp 

i organisationerna man kommer. Aden tycker ändå att bankerna arbetar på med 

jämställdhetsarbetet och att flera projekt som det arbetas med just nu är bra initiativ och vägar 

att gå. Inom affärsområdet banking har man till exempel idag ett projekt, kallat 50/50, som 

går ut på att alla befattningar ska ha jämn könsfördelning. Detta projekt är en bra markering 

för bankerna att arbetar med att bli mer jämställda. Aden säger att de har varit delaktiga och 

pådrivande när det gäller framställandet av jämställdhets- och mångfaldsplanerna. I åratal har 

Finansförbundet påpekat brister de ser, och det är bland annat utifrån detta som ledningen fått 

fram projektet. Kommande utmaning som Aden ser som den största, om bankerna ska bli 

moderna och attraktiva arbetsgivare, är arbetet med Lika Lön, men också att projekt med 

50/50 etableras i hela branschen.  

Med den bakgrunden uppfattar uppsatsförfattarna att politiken men även organisationer, både 

måste ta och redan tar jämställdhetsfrågan på allvar. Flera partier har följt denna “våg” och 

nästintill alla partiledare kallar sig själva för feminister (Asker, 2004), skillnaden mellan dem 

är de olika vägarna som de vill ta för att lösa problemen med jämställdhet. Allt detta 

sammantaget har stärkt vårt intresse för att studera vidare kring frågor gällande jämställdhet. 

Uppsatsen ska därför undersöka hur arbetet ser ut när det kommer till jämställdhet i två stora 

företag inom samma bransch. 
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1.2  Problemdiskussion  
Den 1 januari 2009 infördes Diskrimineringslagen. Den tidigare Jämställdhetslagen och 

övriga diskrimineringslagar som fanns upphävdes för att samlas under en och samma lag 

(Svensk författningssamling, 2008:567). I den nya lagen infördes det även ett krav om att alla 

företag i Sverige med minst 25 anställda måste ha en jämställdhetsplan. Planen ska upprättas 

vart tredje år och innehålla en översikt av de åtgärder som enligt lagen behövs på 

arbetsplatsen. Tanken är att en redogörelse ska göras för de åtgärder som ska tas, samt vilka 

åtgärder arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under den kommande treårsperioden. 

Företag med mindre än 25 anställda är inte fria från detta, utan de har också en skyldighet att 

bedriva ett målinriktat arbete även om kraven på en jämställdhetsplan inte finns. 

Diskrimineringsombudsmannen kan som enda instans begära ut en kopia av 

jämställdhetsplanen för kontroll. Företag som inte har någon plan riskerar böter 

(Arbetsmarknadsdepartementet, 2014). 	  

Jämställdhetsplan 

13 § Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt 

jämställdhetsarbete. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-

9 §§ som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa 

åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de 

kommande åren. 

Planen ska också innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för 

jämställda löner som arbetsgivaren ska göra enligt 11 §. 

 

En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har 

genomförts ska tas in i efterföljande plan. 

 

Skyldigheten att upprätta en jämställdhetsplan gäller inte arbetsgivare som vid 

det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än 25 arbetstagare.” 

– Utdrag ur Diskrimineringslagen, Svensk författningssamling (2008:567)  



Kandidatuppsats i Ledarskap 
Södertörns högskola HT14 
Karim Andersson & Frida Forsberg  
	  

5	  
	  

Jämställdhetsplanerna som de privata företagen har upprättat är inte offentliga handlingar 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2012:1) men de ska innehålla de ovan nämnda punkterna. 

Genom att ta del av dessa jämställdhetsplaner vill uppsatsförfattarna ta chansen att analysera 

arbetssättet hos företagen. Det vill säga hur ser själva arbetet med jämställdhet ut? Med detta 

som utgångspunkt kan det antas att arbetet som bedrivs ute i organisationerna är av varierande 

nivå och intensitet. I och med den svenska diskrimineringslagen, är målen hos alla företag 

mer eller mindre identiska. Men vägen dit, att nå målen kanske ser ut på olika sätt? Det är just 

planerna för att nå målen, samt målen i sig som studien ska jämföra.	  

1.3  Problemformulering & Syfte  
Kan man jämföra storbankers jämställdhetsarbete, och i så fall kan det urskiljas några 

skillnader och/eller likheter? Studien syftar till att jämföra storföretag inom samma bransch. 

Studien ska bidra till en ökad förståelse för hur företag arbetar och engagerar sig i 

jämställdhet.	  

1.4  Avgränsningar  
Studien har avgränsats till jämställdhet som idag faller under kategorin mångfald hos flera 

organisationer. Primärt fokus är jämställdhet mellan könen. Valet av kön innebär inte att 

andra frågor som etnicitet, funktionshinder, sexualitet och klass är mindre intressanta. Utan på 

grund av tid och utrymmesmässiga skäl rymmer denna studie enbart plats för könsfrågan. 

Studien har även avgränsats till jämställdhet inom bankbranschen. De två 

bankorganisationerna som har jämförts i denna studie har sina huvudkontor i Stockholm. I 

denna studie är inte intresset av att se på effekterna av organisationernas jämställdhetsarbete, 

utan att se vilka verktyg som de använder sig av, samt om de skiljer sig eller inte i arbetssätt.	  

1.5  Begreppsförklaring 

1.5.1 Jämställdhet 
I Sverige handlar jämställdhet om förhållandet mellan kvinnor och män, jämlikhet är ett 

vidare begrepp som innefattar fler saker som etnicitet, funktionshinder, tro, etcetera 

(Statistiska centralbyrån, 2014). Jämställdhet enligt Nationalencyklopedin betyder att män och 

kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i 

livet (Grinups & Forsberg, 2014). Svenska definitionen på jämn könsfördelning är 40 % av 

det ena könet och 60 % av det andra (Diskrimineringsombudsmannen, 2011:1).	  
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1.5.2 Diskriminering 
Begreppet innefattar många saker men det kan till exempelvis handla om kön, etnicitet, 

funktionsnedsättning eller sexuell läggning. I detta arbete har definitionen av diskriminering 

fokus på könsdiskriminering på institutionell nivå, alltså diskriminering i regler, föreskrifter 

eller praxis i ett socialt system som kan vara avsiktligt eller oavsiktligt diskriminerande 

(Arvidsson & Bergman, 2014).	  

1.5.3 Jämställdhetsplan 
Jämställdhetsplan i denna studie är den samling med dokument som verksamheterna själva 

har arbetat fram. De innehåller en presentation om verksamhetens långsiktiga och kortsiktiga 

mål samt planer på hur målen ska nås (Diskrimineringsombudsmannen, 2012:2). Alla företag 

med mer än 25 anställda måste utarbeta en sådan (Diskrimineringsombudsmannen, 2012:1). 

Det är dessa dokument som är i fokus för denna studie.	  
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2 Metod  
I följande kapitel presenteras undersökningens forskningsmetod, datainsamlingsmetoder, 

urval, genomförande samt en metoddiskussion. Detta för att bidra till transparens av 

undersökningens genomförande och senare resultat.	  

2.1  Forskningsmetod 
Studiens syfte var att jämföra företags jämställdhetsplaner. Lämplig metod blev att ta del av 

de ansvariga personernas observationer och reflektioner om synen på jämställdhet. 

Anledningen till det är för att det är just de som kan svara på frågan hur det ser ut hos 

respektive företag och hur de jobbar med dessa frågor och vad de själva spontant tycker om 

arbetet. Därmed arbetar studien utifrån ett hermeneutiskt synsätt (Bryman & Bell, 2013 & 

Denscombe, 2013). Man menar att undersökningar som syftar till förståelse och tolkning är 

det som definierar hermeneutiken (Bryman & Bell, 2013 & Denscombe, 2013). En fördel med 

hermeneutiken är att det ger möjlighet att ge detaljerade och förenklade tolkningar av en 

komplex verklighet som samtidigt visar respekt för det granskade materialet (Denscombe, 

2013). En annan fördel är att det passar sig för litet antal källor för att på bästa sätt få 

detaljerad beskrivning av deras “berättelser” (Denscombe, 2013). Nackdelar med 

hermeneutiken är att det saknar vetenskaplig stränghet samt kan associeras mer med 

beskrivning än analys (Denscombe, 2013). Detta har försökt att minimeras i arbetet genom en 

tydlig transparens i underökningens genomförande samt användande av teorier i analysen.	  

Deduktiv forskning handlar om att forskningen utgår från förkunskaper, tidigare forskning 

och teorier som sedan jämförs med den empiri som undersökningen har samlat in, teorin eller 

teorierna kommer alltså först (Bryman, 2013, Halvorsen, 1992 & Johannessen & Tufte, 2010). 

Ett induktivt angreppssätt fungerar ungefär tvärt om, med observation och resultat från mer 

eller mindre tillfälliga eller enstaka iakttagelser före teori (Bryman, 2013, & Halvorden, 1992 

& Johannessen & Tufte, 2010). I denna studie har det gjorts en kombination av dessa två 

forskningsansatser. Därmed är det en abduktiv ansats som har använts. Genom att röra oss 

fram och tillbaka mellan empiri och teori har resultatet på så sätt successivt vuxit fram 

(Gummesson, 2000).	  

Denna undersökning har en kvalitativ utgångspunkt och metodik, även om det är svårt att dra 

en absolut gräns mellan kvalitativ och kvantitativ forskning (Alvesson & Deetz, 2000, 

Bryman & Bell, 2013 & Johannessen & Tufte, 2010). Kvalitativ metodik har dock kunnat ge 
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undersökningen större möjlighet till bredare och rikare beskrivningar än en kvantitativ 

undersökning hade kunnat göra (Alvesson & Deetz, 2000 & Denscombe, 2013). Kvalitativ 

forskning kan kritiseras av olika anledningar, så som att det kan vara alldeles för subjektivt, 

att det kan vara svårt att göra om undersökningen, att det kan vara svårt att dra 

generaliserande och/eller representativa slutsatser, samt bristande transparens (Bryman & 

Bell, 2013 & Denscombe, 2013). Tanken med denna studie är att jämföra subjektiva och 

beskrivande värden och händelser av vad två organisationer som faktiskt gör och försöker att 

göra, inte att kvantifiera fram ett frekvens-resultat (Alvesson & Deetz, 2000, Bryman, 2013 & 

Johannessen & Tufte, 2010). Därför användes en kvalitativ forskningsutgångspunkt samt 

metodik.	  

I detta arbete har en komparativ studie gjorts, även kallat en jämförande studie. Denna typ av 

studie strävar efter att identifiera skillnader och/eller likheter mellan olika fenomen eller 

objekt (Halvorsen, 1992). Jämförande eller komparativa studier använder sig av mer eller 

mindre identiska metoder på ett fåtal fall (Bryman, 2013), i denna studie har två fall 

undersökts.	  

2.2  Datainsamling 

2.2.1 Semistrukturerad intervju 
Primärdatan i detta arbete har samlats in genom intervjuer av olika slag med särskilt utvalda 

personer, så kallade nyckelpersoner eller nyckelinformanter (Bryman, 2013). Detta för att få 

insikt i två olika organisationers arbete med jämställdhetsplaner (Alvesson & Deetz, 2000). 

Intervjuerna har haft för avsikt att samla in vad informanterna arbetar med i sitt 

jämställdhetsarbete på respektive organisation samt en utomstående parts syn på banksektorns 

arbete med jämställdheten i stort (Johannessen & Tufte, 2010).	  

För att få en konversationsnatur på intervjuerna valdes metoden semistrukturerade intervjuer. 

Detta innebär att de intervjuade personerna kunde prata mer eller mindre fritt, som en 

diskussion efter de ämnen som lagts fram under konversationens gång. Det gjorde det även 

möjligt att komma med följdfrågor eller klargörande frågor om något som de intervjuade sagt 

(Denscombe, 2013).	  

Ett problem med intervjuer är den så kallade intervjueffekten men det finns även andra 

problem och komplexitet. Dessa handlar om hur den som intervjuar kan påverka den eller de 
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som intervjuas samt att de svar som kommer från de intervjuade kan ses som mycket 

situationsbetingad, att svaren kan bli väldigt korrekta för tiden till exempel (Denscombe, 2013 

& Alvesson & Deetz, 2000). För att minimera problemen med metoden har möjlighet för 

uppföljande intervjuer alltid hållits öppna från både uppsatsförfattarna och de intervjuade. 

Dessa skulle ha varit strukturerade internetintervjuer, efter överenskommelse med 

nyckelpersonerna. Dock då första intervjun och materialet som gavs vid dessa tillfällen gav 

uttömmande svar för denna undersökning så fanns det inget behov av uppföljande intervjuer. 

Utgångspunkten var att intervjun skulle vara övergripande om ämnet och en första personlig 

kontakt med studieobjekten och nyckelpersonerna. Arbetet började därför med att skapa en 

(Bilaga 1) där nyckelfrågor valts ut, alltså de ämnen som önskades beröra under intervjun 

(Denscombe, 2013). Intervjuguiden innehåller 17 frågor som är uppdelade i fyra huvudteman. 

Tanken med upplägget var att de skulle ge frihet åt respondenterna att öppet kunna svara 

utifrån sina egna åsikter (Denscombe, 2013). Detta gav möjlighet till att ställa följdfrågor som 

bidrog till ökad förståelse för ämnet (Bryman & Bell 2005). Frågorna och de teman som 

intervjuguiden består av togs fram med hjälp av teorin Trappan samt med hjälp av en 

förberedande pilotintervju. Pilotintervjun bestod av snarlika frågor som Bilaga 1, dock så 

utvecklades den färdiga bilagans frågor samt att frågorna blev mer öppna för att ge mer 

uttömmande svar. De intervjuade skulle känna sig fria att prata om sitt arbete med 

jämställdhetsplanerna, för att på så sätt kunna utläsa vilka delar av deras arbete som de själva 

ansåg vara viktigast utan att fråga om detta specifikt. 	  

De semistrukturerade intervjuerna gjordes på respondenternas arbetsplatser då detta gjorde att 

visst förtroende mellan uppsatsskrivarna och respondenterna byggdes upp, vilket kan ha 

underlättat i den fortsatta kontakten (Denscombe, 2013). Arbetsplats kan ses som en bra miljö 

för intervju och intervjufrågorna var inte ute efter respondenternas personliga åsikter utan 

endast en framställning av deras organisations jämställdhetsplan, därför har heller inte 

intervjueffekten varit ett större problem i denna undersökning (Denscombe, 2013). 	  

Bandinspelning användes under intervjuerna med de två bankerna för att på så sätt kunna ha 

en mer avslappnad känsla under intervjun, dessutom blev varken uppsatsförfattarna eller de 

intervjuade distraherade eller brast i koncentration på grund av antecknande (Denscombe, 

2013). Båda uppsatsförfattarna tog vissa enstaka anteckningar under intervjuerna för att 

ordentligt påminna om vad de intervjuade poängterade och annan information som av någon 

anledning ansåg vara anmärkningsvärd. 	  
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2.2.2 Strukturerad intervju  
Strukturerad intervju innebär att intervjuns frågor och följd bestäms redan innan själva 

intervjun, utformningen skulle kunna liknas vid ett kvantitativt frågeformulär men behöver 

inte ha förformulerade svarsalternativ även om det är vanligast, de kan dock vara mer öppna 

(Johannessen & Tufte, 2010 & Denscombe, 2013).	  

Denna typ av intervju har fördelen att intervjuarens påverkan minimeras i förhållande till 

semistrukturerade intervjuer samt att informanten svarar på frågan som denne uppfattar frågan 

själv, detta kan dock kräva att intervjuaren måste tolka svaren i efterhand (Johannessen & 

Tufte, 2010). En annan fördel är att det blir viss standardisering av processen som gör det 

enklare och mindre tidskrävande att analysera datan (Johannessen & Tufte, 2010). Det kan 

alltså underlätta frågornas formulering och förståelse för både informanten och intervjuaren 

samt underlätta för intervjuaren då denne ska analysera den insamlade datan (Bryman & Bell, 

2013). Nackdelar med denna typ av intervju är just brist på flexibilitet, intervjuaren kan missa 

möjligheten att fråga saker som informanten har kunskaper om vilket på förhand intervjuaren 

eventuellt inte vet om (Johannessen & Tufte, 2010). 

I detta arbete har en variant av strukturerad intervju gjorts med Finansförbundet. Den som 

gjordes var dock inte lika strikt som den specifika definitionen som beskrivits ovan. 

Intervjufrågorna skulle inte ha varit identiska till alla intervjuade parter, samt att inga 

förformulerade svarsalternativ har getts. Det skulle ha varit specifika frågor för var och en av 

aktörerna som önskades få besvarade därav skulle formuleringarna varit olika. Frågorna som 

faktiskt skickades ut via mejl till Finansförbundets representant kunde sedan i lugn och ro 

besvara så som denne tolkat dem. På så sätt har uppsatsförfattarna försökt fånga in de positiva 

delarna av kvalitativa metoder med denna intervjuform (Bryman & Bell, 2013). 	  

2.2.3 Dokumentstudier 
Dokumentstudier, även kallat kvalitativ innehållsanalys, är den vanligaste formen av analys 

av dokument inom kvalitativ forskning (Bryman, 2013). Metoden går ut på att underliggande, 

mer eller mindre tydliga teman identifieras i texten (Bryman, 2013 & Bergström & Boréus, 

2013). Hur detta har gjorts i detta arbete presenteras i stycket om genomförande och 

underrubriken dokumentstudie. Dokumenten som undersökningen har jämfört är inte 

offentliga.  
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Dokumentstudierna har gjorts på storbankernas tryckta jämställdhetsplaner. Detta gjordes 

genom tre steg (Denscombe 2013). I och med att innehållen som undersökningen bygger på 

inte är offentliga ger det undersökningen en bredare insikt i företagens jämställdhetsarbete 

(Bryman & Bell, 2013). Det första steget var just att identifiera företagens 

jämställdhetsplaner, vilka var dokumenten som uppsatsförfattarna fått tillgång till vid de 

första intervjuerna. Efter genomgång av texterna och inledande och tydliggörande 

semistrukturerade intervjuerna med de två bankorganisationerna kom en helhet fram vilket i 

sin tur kunde leda till identifiering av vissa teman, så som mål, arbete, problem, åtgärder, med 

mera. Med hjälp av den teoretiska referensramen tydliggjordes och koncentrerades datan i än 

tydligare teman, som sedan även har analyserats utefter de teorier som uppsatsen utgår ifrån. 	  

2.3  Urval 
Strategiska urval handlar om urval som görs när syftet av en eller annan anledning inte är att 

få till ett representativt urval (Halvorsen, 1992). Det är denna typ av urval som denna 

undersökning har gjort. Syftet har varit att få ut så mycket kvalitativ information som möjligt 

av de valda undersökningsobjekten. De personer som har intervjuats har valts ut för att det är 

de personer som med störst sannolikhet har mest relevant kvalitativ information att ge om 

ämnet (Halvorsen, 1992), så kallade nyckelpersoner (Bryman, 2013).	  

Urvalet skedde i fyra steg för att få fram undersökningsobjekt:	  

Bransch	  

Aktivt arbete med jämställdhet	  

Tillgänglighet	  

Verksamma i Sverige och utomlands	  

Anledningen till att jämställdhet inom just bankbranschen valdes är delvis på grund av en 

artikel i tidningen ETC som uppger att bankbranschen är den minst jämlika branschen 

(Borgström, 2014) men även ett subjektivt intresse för branschen i stort. Majoriteten av den 

tidigare forskningen har främst fokuserat på kvinnligt ledarskap. Därav ökade intresset för att 

ta reda på hur bankerna arbetar med jämställdhet idag på alla nivåer.	  

En av bankerna som kontaktades fick uppsatsförfattarna kontakt med genom en personlig 

kontakt som delgav en mejladress och telefonnummer till aktuell nyckelperson. Kontakten 

användes alltså främst som en så kallad “dörröppnare”. Dessa kan ge snabbare och rakare 

tillgång till önskad källa, men det skulle även kunna bidra till partiskhet i undersökningen 
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(Bryman & Bell, 2013 & Denscombe, 2013). Då den privata kontakten endast varit en 

”dörröppnare” och inte har använt som källa bör problemet med partiskhet ha eliminerats eller 

i alla fall ha minimerats. I övrigt har kontakten med alla inblandade parter genomförts på lika 

sätt.	  

De allra största och några av de mindre bankerna som är verksamma både inom och utanför 

Sverige kontaktades. Detta för att tydligt kunna urskilja likheter och skillnader i bankernas 

arbete. Uppsatsförfattarna önskade få positiv respons, för att sedan kunna välja ut 

organisationer för att jämföra verksamheternas jämställdhetsarbete. Totalt kontaktades åtta 

banker. Av dessa blev det till slut två kvar. De kvarvarande organisationerna visade stort 

intresse för forskningsfrågan samt hade möjlighet att ge tillgång till material och intervjutid 

med de ansvariga personerna på respektive organisation. De banker som inte togs med i 

arbetet tackade nej eller svarade inte överhuvudtaget av olika anledningar, så som till exempel 

stöd till andra uppsatsförfattare. De personer som valdes ut var de på respektive bank som har 

huvudansvaret för jämställdhetsarbetet i hela sin respektive organisation, alltså är 

respondenternas roller i organisationerna de exakt samma. Finansförbundet kontaktades för att 

fungera som en utomstående part som har insyn i bankernas jämställdhetsarbete. Förbundet 

har mycket med frågan att göra både i sitt eget arbete och påverkar även de undersökta 

organisationernas arbete.	  

2.4  Metoddiskussion 
I inledningen av arbetet söktes information om ämnets nuläge samt historiska utveckling. 

Studiens syfte var att se hur de olika organisationerna arbetar med jämställdhetsfrågor. 

Genom att låta dem prata till punkt om deras arbete med jämställdhet, så kunde 

uppsatsförfattarna förstå vilka områden som var mest prioriterade och vilka områden som 

hade mindre fokus. Studiens primärdata som samlades in via intervjuer samt sekundärdata i 

form av tryckta dokument från de undersökta organisationerna.	  

Det kan tänkas att antalet valda företag som källa till empirin kan anses för litet, och 

intervjuer med endast en representant per organisation kan ge snedvridna svar. Men det är 

dessa personer och deras tryckta material som är ansvariga och faktiskt ger hela respektive 

organisation direktiv för arbetet som har undersökts, därmed så det är viktigt att deras svar, 

åsikter och innehåll är i fokus.  
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2.4.1 Tillförlitlighet 
Det kan ifrågasättas om begreppen reliabilitet och validitet ens bör gälla kvalitativ forskning 

då de främst syftar till olika typer av mätningar, inte tolkningar (Bryman & Bell, 2013 & 

Denscombe, 2013). Denna undersökning har valt att förhålla sig till begreppet tillförlitlighet 

då det passar bättre till kvalitativ forskning.	  

Undersökningens tillförlitlighet, alltså om undersökningen skulle göras om på nytt av andra 

forskare, handlar om att forskningens metoder och verktyg bör vara så transparenta att 

undersökningen ska kunna göras om på nästintill exakt samma sätt (Bryman & Bell, 2013 & 

Denscombe, 2013). Kvalitativ forskning handlar om att framställa en av många versioner av 

verkligheten därför kan resultaten av kvalitativ forskning se olika ut trots att samma metoder 

har använts (Bryman, 2013). Har samma metoder och samma material använts bör resultaten 

vara likartade (Bryman & Bell, 2013 & Denscombe, 2013).	  

Uppsatsförfattarna har försökt att vara så transparenta som möjligt i metoddelen genom att 

noga beskriva tillvägagångssätten för att på så sätt öka tillförlitligheten. Tolkningen och 

användningen av metoderna och empirin kan se olika ut av olika personer, dock med tydlig 

transparents bör undersökningens tillförlitlighet ha maximerats.	  

2.4.2 Anonymitet 
Olika etiska principer bör övervägas vid all form av samhällsvetenskaplig forskning (Bryman 

& Bell, 2013). Anonymitet är en sådan princip som bör erbjudas deltagare och deltagande 

organisationer för att erbjuda en form av trygghet för den berörda parten. På så sätt skyddas 

parten av eventuella negativa följder som skulle kunna uppstå av deltagandet i 

undersökningen (Bryman, 2013). Båda intervjupersonerna och deras respektive organisation 

erbjöds anonymitet redan vid första kontakten (Alvesson & Deetz, 2000). Anonymitet kan 

även ge möjlighet för den deltagande parten att vara än mer öppen i sina svar. Det finns dock 

nackdelar med anonymitet. Den anonyma partens uppgifter kan i efterhand inte kontrolleras 

eller ställas till svar för vad denne uppgett. Uppsatsförfattarna valde ändå att erbjuda 

anonymitet då syftet inte var att granska deras arbeten på så sätt att de ska behöva ställas till 

svars för vad de uppger i denna studie. Uppsatsen ska endast se hur de arbetar och då spelar 

det inte någon större roll om vilken organisation som gör vad, det är själva arbetet som är 

intressant.	  
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En av organisationerna och dennes kontaktperson som studien baseras på valde att vara 

anonym och kommer därför att benämnas som Storbank Klöver, kontaktpersonen kommer att 

nämnas som Anna Andersson. På så sätt kan fynd och analys av det insamlade materialet 

göras utan att organisationens eller kontaktpersonens namn behöver offentliggöras.	  

2.4.3 Objektivitet 
Objektivitet är något som finns, men som är omöjligt eller mycket svårt att beskriva. All typ 

av beskrivning och forskning är en eller flera individers egen version av den “objektiva” 

verkligheten, oavsett hur mycket forskare, studenter eller filosofer jobbar för att beskriva den 

objektiva verkligheten (Alvesson & Deetz, 2000 & Bryman, 2013). Forskaren bör arbeta 

självreflekterande och uppvisa reflexivitet under hela arbetets gång för att forskningen och 

dess resultat ska kunna anses trovärdig och tillförlitligt (Bryman, 2013).	  

Denna undersökning har därför försökt att genomföras på så sätt att uppsatsförfattarna inte 

påverkar datan eller resultaten av dem, utan att endast presentera den verklighet som de 

undersökta organisationer har presenterat, att reda ut den datan med hjälp av teorier samt att 

under arbetets gång ha en så reflexiv hållning som möjligt.  

2.5  Genomförande  

2.5.1 Kontakt 
Första kontakten med SEB gjordes genom att mejla SEB´s kundservice, de kopplade oss 

vidare till den nyckelpersonen som söktes och som sedan intervjuades. Den 9 oktober 

intervjuades Maj-Lis Bäckström som arbetar med mångfald inom SEB (Talent Mgmt Staff 

Group HR). Innan intervjun med Maj-Lis hade uppsatsförfattarna läst på om organisationen, 

dels på deras egen hemsida men även genom artiklar och andra forum just för att skapa en 

bild av organisationen. En personlig semistrukturerad intervju gjordes då detta är en 

beskrivande studie, och för att lyckas med detta måste vi lyssna på vad hon har att säga för att 

ha chansen att förstå, istället för att fastna vid låsta frågor. Under intervjun gavs även tillgång 

till en del material, och det är just detta material som dokumentstudier gjordes på från SEB.	  

Genom en privat kontakt på Storbank Klöver fick uppsatsförfattarna mejladressen till den 

ansvarige för jämställdhetsarbete. Denne tackade ja till en intervju. Precis som i fallet med 

vårt möte med SEB, så lästes det på om organisationen innan intervjun. Dels på deras egen 

hemsida men även genom artiklar och andra forum just för att skapa en bild av 
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organisationen. Den 14 oktober intervjuades ansvarige för jämställdhet och mångfald på deras 

kontor i Stockholm. Innan intervjun skrevs ett sekretessavtal på av uppsatsförfattarna för att 

senare kunna få tillgång till tryckt material från organisationen. Materialet kom sedan via mejl 

efter att organisationen godkänt avtalet. Även detta material gjordes dokumentstudier på.	  

Kontaken på Finansförbundet kom till genom att uppsatsförfattarna ringde in till deras växel 

där receptionisten direkt kopplade oss till Jämställdhetsansvarig Kristina Heyman. På grund 

av tidsmässiga skäl gavs inte möjligheten att träffa ansvarige personen hos Finansförbundet. 

Dock så fanns möjligheten att via telefon få presentera arbetet närmare och Heyman tyckte att 

det lät väldigt intressant. Heyman ansåg att hon inte var den mest lämpade personen att svara 

på våra frågor då hon idag inte har någon inblick i just bankernas arbeten utan endast 

fokuserar på arbetet med Finansförbundet. Istället gav hon oss en mejladress till Emil Aden 

som arbetar med jämställdhetsfrågan rent konkret ute i bankerna. I telefon beslutades sedan 

att all fortsatt kontakt skulle ske via mejl. Uppsatsförfattarna är väl medvetna om nackdelarna 

som kommer med att enbart föra en mejlkonversation, men anser ändå att tack vare första 

kontaken via telefon där möjlighet gavs att berätta om vår studie, så byggdes ändå någon slags 

känsla upp för varandra där både Heyman och Aden kunde förstå vad vi var ute efter.	  

2.5.2 Intervjuer  
Intervjun med SEB blev mer av en semistrukturerad intervju i sin inte lika strikta form då 

första mejlet endast hade nämnt vad ämnet var och vilken typ av nyckelperson som söktes. 

Själva intervjun blev mycket öppen och mer som en informativ konversation eller inte lika 

strikt semistrukturerad intervju. Intervjun tog cirka 40 minuter. 

Intervjun med Storbank Klöver blev mer så som det från början var tänkt, en semistrukturerad 

intervju. Uppsatsförfattarna hade presenterat vad som söktes i den första mejlkontakten och 

att en nyckelperson söktes som kunde hjälpa med information. Själva intervjun följde mer 

eller mindre intervjuguiden med några följdfrågor. Intervjun tog cirka 25 minuter.	  

Efter att intervjuerna gjorts så transkriberades dem. Var och en av uppsatsförfattarna fick 

ansvar för varsin intervju för att minska informationstrycket. Efter transkribering stämdes den 

av utav den andre uppsatsförfattaren. 

Informationen med Finansförbundet skedde först informativt över telefonen som följde av att 

uppsatsförfattarna skickade fågorna från Bilaga 2 över via mejl. Aden fick flera dagar där han 
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i lugn och ro kunde ta sin betänketid för att kunna besvara frågorna. Frågorna innehöll heller 

inte några personliga frågor där man kunde gå miste om kroppsspråk och liknade saker, utan 

enbart formella frågor där Aden kunde svara utifrån Finansförbundets och inte sin egen 

personliga syn. Därav, till skillnad från våra andra intervjuer så var det bra att just denna 

skedde över telefon och mejl.	  

2.5.3 Analys 
Analysen har gjorts genom att varje vald teori/modell har använts mot empirin. Med hjälp av 

dessa har empirin byggts upp kring dem som huvudpunkter. Analysen har även gått in och 

sett vad de olika jämställdhetsplanerna har fått punkter innanför och utanför lagstiftningen om 

jämställdhetsplaner. I och med att undersökningen har gjorts med en kvalitativ ansats och 

varit en jämförande studie, har analysen blivit mer av en beskrivande natur än en renodlad 

analys i sin mer traditionella bemärkelse. 
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3 Teoretisk referensram 
I följande kapitel presenteras tidigare och aktuell forskning inom uppsatsens ämne, samt 

teorier och modeller som har med ämnet att göra samt en litteraturgenomgång vilket alla ger 

en teoretisk referensram och förförståelse till ämnet. 

3.1 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
Det finns tidigare forskning och studier kopplat till jämställdhet och jämställdhetsarbete. 

Ordet ”jämställdhet” blev erkänt i början av 1970-talet. Syftet var att kunna resonera kring 

kön och jämlikhet (Mark, 2007). Jämställdhetsforskning är en del av genusforskningen som 

specifikt handlar om jämställdhetsfrågor mellan kvinnor och män. Den kopplas ofta ihop med 

jämställdhetsarbete och jämställdhetspolitik (Sand, 2012). Många av dagens läroböcker säger 

att organisationsteorin har kritiserats länge då den anses vara könsblind då den ignorerat 

frågan om jämställdhet och alltid utgått från maskulina aspekter, på senare tid har 

organisationsteorierna uppmärksammat detta och har börjat införa könsaspekten i teorier och 

modeller (Forsell & Ivarsson Westerberg, 2007 & Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 

2014). Idag är svenska företags jämställdhetsarbeten ambitiösa, men trots ansträngningar och 

lagstiftning finns det svårigheter i att nå målen menar Eriksson-Zetterquist och Renemark 

(2011).	  

En forskning som gjorts i Sverige handlar om praktiskt jämställdhetsarbete i Sverige (Mark, 

2007) och analyserar begrepp som jämlikhet, jämställdhetsperspektiv, och genusforskning 

liksom frågor kring jämställdhet och vad man uppnår med jämställdhetsarbete. Utifrån 

forskarens egna erfarenheter formulerar denne underförstådda teorier som är invävda i olika 

jämställdhetspraktiker. Huvudtanken i boken är att genusperspektiv dels fungerar som 

teoretiskt verktyg inom forskningen men även som ett processverktyg i praktiskt arbete för 

jämställdhet.	  

En bok som skrivits om ämnet jämställdhet har resulterat i att bokförfattarna (Amnundsdotter 

och Gillberg, 2003) tillsammans har tagit fram en modell för hur en organisation kan arbeta 

med jämställdhetsfrågor. Modellen bygger på processarbete och delaktighet kombinerat med 

mätbara krav på resultat och ständiga förbättringar. Tanken är att på liknande sätt som man 

kan bli miljöcertifierade i ett processinriktat ledningssystem, ska kunna bli det också inom 

jämställdhet. Bokförfattarna tycker inte att man kan lägga hela ansvaret på en “stackare” som 

blivit utsedd till att ensam vara ansvarig för jämställdhetsfrågan. Ledningssystemet ses som 
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ett bra sätt att komma ifrån en sådan situation eftersom hela organisationen involveras i 

processen och får ett gemensamt ansvar för att jämställdhetsperspektivet integreras i 

verksamheten. Ledningssystemet är helt enkelt ett system för organisationers eldsjälar.	  

	  

Figur 1. Modell för ett jämställdhetsledningssystem (Amnundsdotter och Gillberg, 2003)	  

3.1.1 Artiklar 
En diskussionstråd om jämställdhets- och mångfaldsarbetes effekt och betydelse inom 

organisationer har pågått i forskningsvärlden sedan början av 1990-talet (Huselid, 1995). En 

artikel som har redovisar en undersökning kring detta har tittat närmare på den slutliga vinsten 

som olika typer av företag i Irland har gjort (Armstrong et al., 2010). Artikeln benämner detta 

som DEMS (diversity and equality management system), som de även påpekar att det finns 

väldigt lite forskning om ifall det verkligen är något att satsa på för att bli konkurrenskraftiga. 

Forskarna har gjort en studie av den Irländska arbetsmarknaden då den har upplevt stora 

förändringar under både 1900- och 2000-talet och forskarna konstaterar att den forskning som 

ändå har gjorts i världen visar på att många organisationer har svårt att dra fördelar av 

mångsidig arbetskraft. Deras undersökning resultat visade att i organisationer där man 

blandade olika sätt att nå konkurrensfördelar med jämställdhetsarbete nådde man absolut bäst 
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produktivitet, arbetskrafts innovation och minskad uppsägningsgrad. Artikeln kommer i slutet 

med rekommendationer till vad som kan vara bra för vidare forskningsspår, däribland att 

närmare granska hur specifika organisationers jämställdhetsarbete faktiskt planeras, byggs 

upp och ser ut. 	  

En artikel som poängterar problemen med jämställdhets- och mångfaldsarbete menar att det 

kan vara svårt för organisationer att vara fortsatt konkurrenskraftiga i en allt mer 

internationaliserad värld om de tvingas ha allt mindre homogen arbetskraft (Metcalfe & 

Woodhams, 2008). De menar att jämställdhets- och mångfaldsarbete möter motstånd från 

både individer, organisationer och större maktfaktorer vilket gör att det krävs mycket resurser 

för att motarbeta det och ändå fortsätta arbetet utan att egentligen snabbt behöva kunna se 

resultat. Artikelförfattarna menar ändå att man helt inte kan ge upp arbetet och pekar på att 

med mer forskning i ämnet kan fler fördelar identifieras och fler bli intresserade vilket i sin 

tur kan göra arbetet lättare att genomföra. 

3.2 Isomorfism 
Teorin om isomorfism handlar om att organisationer som tillhör ett och samma 

organisationsfält tenderar att bli mer lika varandra. (DiMaggio & Powell, 1983). DiMaggio & 

Powell skiljer på tre olika sorters isomorfism.	  

Tvingande isomorfism är när starkare organisationer kräver att svagare organisationer inom 

samma fält ska anpassa sig till formella och informella krav. Exempel på tvingande 

isomorfism kan vara då staten ställer krav genom lagstiftning.	  

Mimetisk isomorfism är en annan form av isomorfism som härstammar ur känslan av 

osäkerhet. Istället för att hitta på egna lösningar på problem inom organisationen kan man 

välja att imitera någon annan. Genom detta sätt kan organisationer bli lika framgångsrika eller 

i alla fall uppnå motsvarande legitimitet som den organisation som man väljer att imitera 	  

Normativ isomorfism kommer ur att det blir allt vanligare att anställa personal med en 

professionell utbildning. De professionella har en gemensam utbildning och tillhör 

gemensamma nätverk. På det sättet drar profession med sig sina utvecklade värderingar och 

teorier från sin utbildning och sprids. Allt omsätts sedan i organisationerna och det blir 

därmed mer lika varandra. 	  
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I denna undersökning har DiMaggio & Powells teori används som ett verktyg för att se om 

och i så fall hur omgivningen kan ha påverkat organisationer. Det kan tänkas att om det 

upptäcks några skillnader och/eller likheter, så kan det kanske kopplas till några eller någon 

del utav teorin. Med hjälp av DiMaggio & Powells teori kan man försöka se om och i så fall 

vilka delar som kan appliceras på de undersökta organisationerna i fråga. Kritik som kan 

tänkas riktas mot teorin är att den förenklar verkligheten mycket. Genom att bara fokusera på 

omgivningens påverkan, och inget eller väldigt lite på hur arbetet inom organisationer ser ut. 

Men för att försöka kringgå det problemet har denna studie använt sig av flera teorier. 

3.3 Trappan 
En modell för jämställdhetsarbete är den så kallade trappan (Figur 2). Den visar på hur 

jämställdhetsarbete ska bli systematiskt, långsiktigt och hållbart. Modellen har tagits fram för 

offentliga möjligheter från början, men kan användas på icke-offentliga organisationer som 

arbetar med jämställdhetsarbete.	  

	  

Figur 2. Trappan - Arbetsgång för hållbar jämställdhetsintegrering (SOU, 2007:15)	  
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Trappsteg 1 Grundläggande förståelse: Både medarbetare och ledning behöver få kunskap 

om jämställdhetspolitik och strategi för jämställdhetsintegrering innan arbetet kan påbörjas. 

Förhoppningen är att detta ska öka medvetenheten och intresset för jämställdhet (SOU, 

2007:15).	  

Trappsteg 2 Undersök förutsättningarna: Undersöka förutsättningarna, nyttan och viljan 

till jämställdhetsintegrering i organisationen (SOU, 2007:15).	  

Trappsteg 3 Planera & organisera: Ledningen ska ge direktiv för hur arbetet ska 

organiseras (SOU, 2007:15).	  

Trappsteg 4 Inventera verksamheten: Inventera och sammanställa verksamheten och dess 

mål för att på så sätt kunna ta beslut om vad som behöver förändras eller analyseras (SOU, 

2007:15).	  

Trappsteg 5 Kartlägg & analysera: En nuläges-analys görs av arbetet i nuläget, hur det 

nuvarande jämställdhetsarbetet påverkar verksamheten och identifiera beslut som påverkar 

verksamhetens jämställdhetsarbete (SOU, 2007:15).	  

Trappsteg 6 Formulera mål & åtgärder: Utefter analyserna tas åtgärdsplaner fram, mål 

formuleras, indikatorer och åtgärder tas fram för att förbättra verksamhetens 

jämställdhetsarbete. Det är i och med detta steg som arbetet kan börja mätas (SOU, 2007:15).	  

Trappsteg 7 Genomför åtgärderna: Ledningen bör här ta beslut om vem som ska göra vad 

med tydliga direktiv och jämställdhetens arbete verkligen ska få verkan (SOU, 2007:15).	  

Trappsteg 8 Följ upp resultaten: I detta steg ska ledningen följa upp och utvärdera 

resultaten som kommit av åtgärderna (SOU, 2007:15).	  

I detta arbete har Trappan använts för att analysera bankorganisationernas jämställdhetsarbete 

då den är förhållandevis lättförståelig och tydlig, vilket kommer att ge en givande analys. Det 

kan vara problem med modellen då den från början är utformad för offentliga organisationer. 

Offentliga organisationer och privata organisationer kan skilja sig åt väldigt mycket men just 

jämställdhetsarbete har uppsatsförfattarnas efterforskningar visat är tämligen lika. Ett annat 

problem skulle kunna vara att den är för enkel. Dock då modellen har ett flertal trappsteg bör 

det kunna ge analysen än mer detaljer, utan att helheten går förlorad. Dock kan även Trappan 

ses som en förenklad tolkning av den verkliga verkligheten.	  
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Uppsatsförfattarna har gjort sökningar i flera olika motorer så som Business Source Premier, 

EUR-Lex, Google Scholar, Landguiden och LISA för att hitta motsvarande internationella 

modeller med sökorden jämställdhet och equality med tillhörande önskade termer, så som 

equality work, equality change, equality model, equality steps och så vidare. Det har dock 

visat sig att det framförallt är Norden som har denna typ av modeller och arbete. De 

internationella har mer fokus på etniskt mångfaldsarbete. Därför har Trappan av SOU enligt 

uppsatsförfattarna varit en representativ och uttömmande modell att använda på detta arbete.	  

3.4 Jämställdhetsarbete  
Mark (2007) skriver att det finns två olika sätt att bedriva jämställdhetsarbetet på. Antingen 

systembevarande eller systemförändrande jämställdhetsarbete. Systembevarande 

jämställdhetsarbete utgår ifrån den redan existerande organisationen som sådan. Här fokuserar 

man på mer “formell” jämställdhet som ofta har en liten verklig effekt. Exempel på 

arbetssättet kan vara att man helt enkelt bara ökar det underrepresenterade könet i 

ledningspositioner. Systemförändrande jämställdhetsarbete däremot omvärderar hela 

organisationen. Här är målet att förändra organisationen på ett mer djupgående sätt så att man 

förändrar dess kultur. Man börjar ifrågasätta normer, värderingar och därmed synen på 

manligt och kvinnligt. Systemförändrande jämställdhetsarbete är mer omfattande och kraven 

utmanar normer och värderingar om kön, och på grund av det så möter systemförändrande 

jämställdhetsarbete ofta mer motstånd eftersom det krävs större förändringar. Vidare 

beskriver Mark att systembevarande jämställdhetsarbete utgår ifrån en frågeställning om 

heteronormativitet som en självklarhet där könen kompletterar varandra på olika sätt. Mark 

menar att för att få till en förändring i en organisation men även samhället i stort, är 

systembevarande och systemförändrande nödvändiga. Praktiskt jämställdhetsarbete i 

organisationer går ut på att skifta mellan att bevara och att omskapa.	  

Uppsatsförfattarna anser att utgångspunkten i denna teori med två olika sätt att bedriva 

jämställdhet på är väldigt intressant. Men det skulle även kunna tänkas att teorin kan tyckas 

förenkla bilden av jämställdhetsarbete i och med att det helt utesluter att de finns andra sätt att 

arbeta på än just dessa två. Det kan vara så att det är mycket möjligt att någon slags 

kombination av arbetssätten finns, eller något helt annat sätt, men det tar inte teorin upp. 	  
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4 Empiri  
I följande kapitel ges en företagspresentation samt en presentation av den insamlade empirin 

från intervjuerna, dokumentmaterialet från de två bankerna. 

4.1  Företagspresentation 

4.1.1 SEB 
Stockholms Enskilda Bank grundades 1856 av André Oscar Wallenberg som Stockholms 

första privatbank. 1972 slås Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken samman 

till Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB). Idag är SEB en av Sveriges största banker 

med huvudkontor Stockholm. Det jobbar ca 17 000 personer i företaget och huvudmarknaden 

är Norden och Baltikum, men utöver det finns även representationskontor runt om i hela 

världen. Sedan 2005 är Annika Falkengren VD och koncernchef för bolaget. Bankens vision 

är "Att vara den mest pålitliga partnern för kunder med ambitioner." Mångfaldsarbetet i SEB 

bygger på bankens fyra värderingar: Engagemang, ömsesidig respekt, professionalism och 

kontinuitet. (SEB, 2014) 

4.1.2 Storbank Klöver  
Den andra banken har valt att vara anonym, därav så kommer det av förklarliga skäl inte att 

ges någon närmare presentation av banken. Men det som kan sägas är att banken är en av de 

största inom svensk bankindustri och sitter därmed på en stor roll i branschen samt dess 

fortsatta utveckling. Då banken valt att vara anonym kommer exakta detaljer inte att anges om 

personer eller verksamheten i sig.	  

4.2  SEB 

4.2.1 SEB - Intervju 
Maj-Lis Bäckström har arbetat inom SEB i flera år och har varit runt på olika positioner i 

organisationen. Tidigare arbetade Bäckström med rekrytering och var chef för den enheten. 

Bäckströms HR avdelning fungerar som så att de antingen tar fram eller så begär de olika 

divisionerna ut hjälp av olika slag. Eller så ligger Bäckström på och säger att de måste jobba 

mer med mångfald. Det innebär att hon ansvarar för alla planer och fungerar som stödfunktion 

till andra HR kontor i andra länder. Hon är också ytterst ansvarig för mångfald och det är hon 

som tar fram ändrar och uppdaterar dokumenten och driver det dagliga arbetet med mångfald. 

Idag är det bara Bäckström som jobbar med mångfald. Bäckström känner att det är ett väldigt 
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ensamt arbete. Hennes förslag är nu att det ska göra en mångfaldsgrupp. Förutom facket som 

hon idag redan sitter med, men vill hon nu utöka det och få in representanter från varje 

division, för annars tror hon inte det kommer att gå att bedriva arbetet framåt. Bäckström 

lägger ut material på en portal där cheferna får hämta material när de ska göra sina årliga 

affärsplaner. Så att de kan inkludera mångfald i deras mål. 

Bäckström är noga med att påpeka att SEB inte bara pratar jämställdhet, utan dem pratar alltid 

mångfald. De tycker det är viktigt att inkludera allting, Men mycket är också utav enkelhet för 

annars skulle man behöva göra en plan för varje grupp. Men det handlar också om ålder kön, 

handikapp och sexuell läggning. Bäckström säger att Diversity är viktigt för att svenskar är en 

väldigt liten del utav jordens befolkning och ska bättre affärer uppnås och ska SEB vara en 

rättvis bank, då måste man involvera och inkludera alla människor. Bäckström säger att 

grupper som är blandade får bättre resultat. Det är ganska jobbigt att arbeta i blandade grupper 

för det dröjer ett tag innan man hittar formerna, men när man väl kommer vidare då hittar man 

andra lösningar för att man ser saker från olika håll beroende på vem man är. Det kan vara 

ålder, var man är uppväxt, vilket umgänge man har. Väldigt många som arbetar på bank är 

fokuserade på lönsamhet, då måste man hitta ingångar och i slutändan så blir lönsamheten 

större om man tar tillvara på allting.	  

Bäckström säger att det är svårt med mångfald och erkänner själv att hon är fördomsfull, 	  

”Det sitter ju liksom i grunderna hela tiden” Maj-Lis Bäckström, SEB	  

Bäckström säger också att skulle man fråga runt på banken så skulle alla säga att de är 

jämställda. Man ser inte de här sakerna. Det är inte så att kvinnor ska glänsa på bekostnad av 

männen. Utan det är lika villkor det handlar om.	  

Mångfaldsarbetet sker till största delen i vardagen tillsammans med anställda och 

samarbetspartners. Bäckström träffar facken varje kvartal, och de samarbetar kring denna 

fråga. Detta är ingen konfliktfråga, det kan det ju vara om man ska löneförhandla eller andra 

saker. Men mångfald är dem väldigt ense om vart de vill. En utvärdering av föregående års 

plan görs årligen. I samband med detta säkerställer SEB att målen fortfarande är relevanta och 

kopplar aktiviteter där till. Det är bara i Sverige man ska göra mångfaldsplanen på ett visst 

sätt. I de andra länderna så gör man som deras lagar och förordningar och de är inte likadana 
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som i Sverige. Men SEB har valt ut fyra olika mål som de vill att man ska jobba med i alla 

länder.	  

Lika lön kan man tycka är självklart säger Bäckström, men i hela arbetslivet så tjänar kvinnor 

ungefär 90 % utav vad männen gör. SEB har jobbat med fackförbund i ett projekt kallat lika 

lön. Där ställs väldigt stort ansvar när personer ska anställas. Tjejer begär alltid lägre lön än 

vad killar gör. Sen går de på föräldraledighet mer än männen och då i slutändan så tjänar de 

mindre pengar. SEB ska inte säga “oj den där tjejen begärde 2000 kr mindre i lön henne tar vi, 

så sparar vi lite pengar”. Utan då ska de erbjuda 2000 kr mer i lön. Eller killen som begär för 

mycket, då finns en struktur för hur mycket SEB ska betala och då ska de inte tummas på det.	  

SEB vill ha Balans på kön i alla chefspositioner. Idag är det ungefär 50/50 när det gäller 

första linjens chefer, men ju högre upp i organisationen man kommer ju färre kvinnor är det 

med. Enligt forskning bedöms kompetens på män och kvinnor olika. Män bedöms ofta vid att 

de har potential. Kvinnor bedöms ofta efter vad de har gjort, och de är ganska stor skillnad. 

SEB tror att om de finns jämn könsfördelning på alla chefsnivåer, då har man det på alla 

nivåer Marknaden säger att man ska ha 40/60 men SEB säger 50/50. De känns fel att säga 

40/60, så istället kan man lika gärna ha 50/50 om man har ett mål. 	  

SEB vill ha en hälsosam arbetsmiljö och de här är ju väldigt stora områden. Men syftar för 

det första på hälsa. Männen är friskare än vad kvinnorna är. Men så vet man inte om det är 

friskare eller om det har andra möjligheter att jobba hemifrån när det är sjuka. Sjukfrånvaron 

kan vara dold. Kvinnorna kanske har mer bundna jobb så att det måste vara på plats, kvinnor 

är mycket mer med barnen eller kanske är smittorisken större. Men man vet att kvinnor 

dubbelarbetar i högre grad. Genom att ta in en genusforskare från KTH har SEB gjort 

djupintervjuer på kvinnor där man frågat vad SEB skulle kunna göra för att de ska bli bättre. 

För det kan också bero på företagskulturen, känner kvinnor att de har samma möjligheter som 

männen. Enbart kvinnorna intervjuades för att det är kvinnorna som vet. I arbetsmiljö ingår att 

man ska ha tydliga mål som man kan följa upp, man tittar på balans i livet. Det är ett stort 

paraply hela den biten.	  

SEB vill ha en jämn fördelning med personer med annan etnisk bakgrund. Via SCB ser 

SEB hur de ser ut. SEB vill att de ska vara som samhället i övrigt. Bäckström gjorde en 

upphandling utav rekryteringstjänster. Då hade hon ett kriterium som hon värderade högt, och 

det var hur man jobbade med mångfald. Av 15 frågade företag skulle tre bli partner. Fem utav 
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dem förstod inte frågan, de andra tio berättade att de levererar alltid en man och en kvinna när 

de rekryterar. Det Bäckström vill säga är att man kan göra många små saker inom 

jämställdhetsområdet och detta var en utav dem.	  

Mångfaldsperspektivet är viktigt i SEB:s interna processer, som till exempel affärsplanering, 

rekrytering, successionsplanering samt arbetsmiljö och arbetstagare. Bäckström säger också 

att det jobbar mer med förslag, vad är det man vill? Jo de vill jobba med de här omedvetna 

tankeprocesserna och då har de ju haft föreläsningar för chefer.	  

“Problemet där är att cheferna som är väl insatta i jämställdhetsfrågan är det 

som kommer, det andra kommer inte.” - Maj-Lis Bäckström, SEB	  

SEB tycker att det är mycket bättre när de gör olika saker. Exempelvis vid anställning av 

traineer. Då kräver man att det ska vara 50/50 män och kvinnor och ett visst antal av etnisk 

bakgrund och så vidare. De kritiska röster som Bäckström hör då är: ”ah men är det inte 

viktigt med den bästa kompetensen då? Jo men då får man leta vidare tills man hittar den rätta 

kompetensen för det är ju inte så att kvinnor är mindre kompetenta än män utan de är hur vi 

upplever beteenden”	  

SEB har jobbat jättemycket med att så fort personer är sjuka mer en tre dagar så tar de kontakt 

med dem och frågor hur läget är och om de kan hjälpa till med nått läkarbesök eller likande. 

Sjuktalen är ett mått sen finns det andra mått. Exempelvis ”arbetsmiljöronden”. Då går facket 

runt tillsammans med chefer och prickar inte bara listor som många gör, utan man arbetar mer 

i workshops med frågor som, vad är det som får dig att gå till jobbet. På det sättet ser man vad 

det är det som kanske gör att man känner att man inte vill gå till jobbet. Och då försöker man 

hitta utveckling kring dessa områden. Bäckström betonar att det är viktigt med dialogen runt 

de här. Som mål har man 100 %, i år hade man ett utfall på 90 %, och de är väldigt bra säger 

Bäckström.	  

Man utbildar chefer inför varje lönesamtal varje år. Då tar man upp exempel som att man kan 

räkna på att om en kvinna tjänar 2000 mindre på en ingångslön, vad det slutar på efter ett helt 

yrkesverksamt liv om man följer det.	  

“Då handlar ju de om miljoner kronor och då mindre inkomst och mycket lägre 

pension“ - Maj-Lis Bäckström, SEB	  



Kandidatuppsats i Ledarskap 
Södertörns högskola HT14 
Karim Andersson & Frida Forsberg  
	  

27	  
	  

Då reagerar cheferna starkt, Bäckström säger att man måste få tankeväckare.	  

SEB var med i ”battle of numbers” där flera företag under ett år ordnade sammankomster för 

kvinnor i företag, och det tog fram ett scorecard som SEB använder sig av, där man går ut i 

divisionerna och talar om hur många män och kvinnor det är i deras divisioner. Där har 

Annika Falkengren (VD och koncernchef SEB) varit med så det är lite tryck bakom en sådan 

fråga säger Bäckström. När Bäckström presenterade projektet ute i divisionerna var responsen 

sval. Men så fort Annika Falkengren kom in i bilden och sa att det skulle göras, då gjordes 

det.	  

Bäckström har fått klartecken från personaldirektören och kommer snart utbilda alla HR 

businesspartner. Det är HR människorna som sitter i ledningarna ute i divisionerna. Hon vill 

att dem ska gå på två halvdagar så tänket kommer in i kroppen på dem. Så att de känner 

frågan är jätteviktigt. För om dem får det till sig på ett bra sätt och brinner för det och även 

personaldirektören tycker att de här är bra, då kommer man att följa upp på det och då 

kommer de bli drivna i att ta de med sina divisionsledningar tänker Bäckström. Bäckström 

tror att om hon får tagit i ledningarna så tänker hon att det får sippra ut i organisationen. 

Förutom att utbilda business partner och ledningsgrupperna ute i divisionerna funderar 

Bäckström på om man skulle göra något med e-learnning. SEB jobbar väldigt mycket med e-

learning. Bäckström funderar på om de ska ingå när man blir ny chef att man alltid ska göra 

det.	  

Sen så finns det ett projekt som just nu kallas ”one more” Där handlar det om att skapa ett 

begrepp som på något sätt gör så att man som anställd tänker efter, har man tänkt mångfald i 

allt som görs. Bäckström är precis i startgroparna med det här och ska fundera vidare. Sen vill 

man att de ska synas i det som sätts upp på intranätet. Bäckström tittade på intranätet nyligen, 

och det är bara män där. Hon har själv inte sett det förut, utan hon har bara sett personen och 

det är ju också bra, men när man tittar på de här perspektiven så måste man ta på sig 

glasögonen säger Bäckström. Är det bara kvinnor eller män som visas på intranätet blir det 

förebilderna för att det är de som har gjort eller jobbar med något, då blir det inget bra. 

Bäckström säger att det måste vara Annika Falkengren som säger att de här är viktigt.	  

 “Hon tycker att det här är viktigt men hon måste göra mer för att det verkligen 

ska hända grejer, hon måste mäta mer” – Maj-Lis Bäckström, SEB	  
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Bäckström säger att de måste få in personer som blir trovärdiga och som passar in i deras 

kultur, personer som inte bara lutar sig på tyck utan de måste vara forskning bakom det. 

Forskaren Anna Wahl har varit handledare till en person på KTH som skriver om mångfald på 

bank. Ingen kan säga att det inte tror på det, för det är vetenskapligt belagt säger Bäckström.	  

4.2.2 SEB - Dokument 
SEB:s grundsyn är att varje människa är unik, att alla har lika värde och att var och en ska ha 

lika möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, ålder, sexuell läggning och funktionsförmåga. SEB skriver att ett 

alltför ensidigt synsätt kan vara en risk då vi agerar i en global värld. SEB arbetar för en 

kultur som värderar och uppskattar olikheter och ser olikheter som en möjlighet för 

affärsmässig framgång, en kultur där alla känner sig respekterade och värdefulla så att man 

kan använda människors förmågor, färdigheter och erfarenheter och bidra till ett 

framgångsrikt företag.	  

SEB är övertygade om att en bred mångfald bland det anställda främjar deras affär och bidrar 

till att stärka SEB som attraktiv arbetsgivare. För att klara morgondagens utmaningar behöver 

det möta omvärlden på ett delvis nytt sätt. Det handlar om att se fördelarna med diversifierade 

arbetsgrupper och team, ta tillvara och utveckla individers resurser och aktivt möta en 

mångkulturell marknad. Det handlar också om att rekrytera individer med olika bakgrunder 

som delar SEB:s värderingar och har den för SEB bästa kompetensen oavsett kön, etnicitet, 

ålder och så vidare.	  

SEB skriver att ett aktivt mångfaldsarbete ger flera konkurrensfördelar och tillför ett mervärde 

för såväl företaget som medarbetare, kunder och samhället, till exempel:	  

● Ökade möjligheter att attrahera och rekrytera medarbetare med den kompetens SEB är 

i behov av 

● Bättre förutsättningar för att skapa effektivitet och kreativitet i våra arbetsgrupper 

●  Ett bidrag till hållbart samhälle, CSR 

● Med en medarbetargrupp som speglar marknaden har SEB bättre förutsättningar att 

öka sina marknadsandelar och sin försäljning 

SEB tror att bristfällig kunskap och omedvetna tankeprocesser som ger uttryck i beteende och 

attityder om genus/mångfald är orsaken till de olika symptomen inom företaget. Därför vill 

de:	  
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“Ge kunskap, förståelse och ögonöppnare om omedvetna genus-och 

mångfaldstrukturer i organisationen och arbetslivet för chefer och medarbetare. 

För att inspirera till att agera utifrån ett nytt perspektiv i beteende, tanke 

mönster och attityd” – Mångfaldsarbete i SEB 2014-2015, SEB	  

I SEB ska medarbetarna ha samma skyldigheter, rättigheter och möjligheter inom allt som rör 

arbetsplatsen oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, 

sexuell läggning och funktionsförmåga. SEB:s övergripande mål är att de vill spegla 

samhället, eftersom det är dem som är deras kunder. Förutom SEB:s fyra övergripande mål 

har man även fyra prioriterade insatsområden som man har högt fokus på att nå:	  

● Icke diskriminerande lönesättning 

● Jämn könsfördelning på alla chefsnivåer 

● En sund och affärsdriven arbetsmiljö där människor mår bra 

● Andelen medarbetare med utländsk bakgrund ska spegla 

befolkningssammansättningen i Sverige 

Exempel på gjorda aktiviter inom det prioriterade insatsområden:	  

Icke diskriminerande lönesättning	  

● Lönekartläggning 2013 genomförd- identifierade löneskillnader ska rättas till i 

lönesamtalet 2014 

● Föreläsning om genus av professor Anna Wahl Ca 250 deltagare (chefer & HR) 

● Särskilt fokus på jämställd lönesättning i lönesamtalsutbildning för lönesättande 

chefer: ca 750 chefer (eller ca 70 % av våra chefer i Sverige) 

● Deltagit i det partsgemensamma arbetet med Finansförbundet inom ramen för 

projektet lika lön (pågående) 

Jämn könsfördelning på alla chefsnivåer	  

● Det är vid rekryteringstillfället som möjligheten till jämn könsfördelning kan 

förverkligas. Våra rekryteringsspecialister tränas i att skriva könsneutrala 

platsannonser och coacha våra chefer i att aktivt verka för en jämn könsfördelning på 

alla nivåer 
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● ”Mentor programme for female Executives”, där GEC har varit mentorer till seniora 

kvinnliga chefer. 

● SEB är huvudsponsor av Stella- ett nätverk/mentorprogram för kvinnliga studenter på 

KTH och Handelshögskolan i Stockholm 

SEB:s chefer är ytterst ansvariga för att leda och driva mångfaldsarbetet och ska agera som 

förebilder	  

● Den centralt partsammansatta mångfaldsgruppen (fackliga representanter och 

arbetsgivare) analyserar nuläget tar fram prioriterade målområden, sätter gemensamma 

mål och aktiviteter samt följer upp och utvärderar mångfaldsplanen för Sverige. 

● HR business partner ansvarar för att implementera mångfladsplanen genom att 

säkerställa att divisionsledningarna upprättar aktivitetsplaner för ökad mångfald, samt 

genom att återrapportera dessa planer till Group HR.  

● Group HR samlar in aktivitetsplanerna (dvs. mål, aktiviteter och uppnådda resultat) 

som upprättas på divisionsnivå. Det insamlade materialet används för central 

uppföljning, utvärdering och som underlag till kommande mångfaldsplan 

● Varje ledningsgrupp/chef säkerställer att det operativa mångfaldsarbetet genomförs 

löpande under året genom att driva, genomföra och lokalt följa upp beslutande 

aktiviteter och åtgärder  

● En utvärdering av föregående års plan görs årligen. I samband med detta säkerställer 

SEB att målen fortfarande är relevanta och kopplar aktiviteter där till. 

 

Andelen kvinnliga chefer totalt sett i SEB Sverige har under perioden 2009-2012 varit drygt 

40 %, vilket enligt jämställdhetslagen bedöms som jämställt i fördelningen chefer och kön. 

Dock är fördelningen inte lika jämn när man tittar på de tre organisationsnivåerna som 

cheferna delas in i. Ju högre upp i hierarkin desto lägre andel kvinnliga chefer.	  

Andelen medarbetare som haft färre än fem sjukdagar under året är ett mått som beskriver 

hälsoläget och har använts sedan 2010. SEB:s hälsotal ökar årligen och ligger klart över 

genomsnittet vid en jämförelse med övriga organisationer på den svenska arbetsmarknaden. I 

likhet med den svenska arbetsmarknaden ligger männens hälsotal högre än kvinnornas. När 

det gäller sjuktalen har den långa sjukfrånvaron ökat något jämfört med 2011 och den korta 

minskat. Generellt råder en låg total sjukfrånvaro, men kvinnors sjukfrånvaro är högre än 

männens.	  
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4.3  Storbank Klöver 

4.3.1 Storbank Klöver - Intervju 
Anna Andersson började arbeta extra som rådgivare på Storbank Klöver samtidigt som hon 

studerade. När studietiden var klar ville hon arbeta inom HR (human-resources) och det var 

ett sådant arbete hon även fick på Storbank Klöver. Det är drygt ett år hon har haft den rollen 

som hon har idag med ansvar för jämlikhet och mångfald. Hennes arbete från början och det 

fortsatta arbetet har haft som utgångspunkt att se var bankens aktuella läge är och hur hon kan 

hjälpa och utnyttja det landsprojekt som hon skapat som ledande princip, då det från början 

visade att banken var med i utvecklingen framåt i dessa frågor. Det var dessa åtgärder och 

kanaler som tidigare hade saknats för att föra arbetet framåt. 

Anna Andersson är övergripande ansvarig för hela Storbank Klövers koncern. Banken är 

sedan uppdelade i tolv olika enheter med varsin HR-ansvarig med flera ansvarsområden men 

är även huvudansvariga för jämställdhetsfrågor inom sin enhet. Hon menar att 

jämställdhetsarbetet är i olika skeden i olika delar av världen men hon vill inte säga att ett 

land ligger ”före” något annat. Alla länder måste arbete efter sina lokala förhållanden med de 

övergripande målen som riktlinjer. De snabbare fokusmålen ska sättas av varje enskild enhet 

men dessa har dock tyngre krav på sig att de ska uppfyllas. Det är en kombination av dessa 

övergripande och enhetsskilda mål som Anna anser gör dem genomförbara och att de i långa 

loppet kommer att bära mer frukt. 

Anna Andersson berättar att inom Storbank Klöver går jämställdhet under begreppet 

mångfald men att jämställdhet har tagits ur som något av ett eget begrepp i alla fall då de 

anser att det görs för lite på det området både i banken men även i samhället i stort.  Hon 

menar att formuleringen av Storbank Klövers jämställdhetsplan utgår från 

diskrimineringslagen men att man alltid aktivt arbetar med olika åtgärder för att förbättra den. 

Hon menar att banken vill att det inte bara är att arbeta utefter en plan utan att man alltid 

måste jobba förebyggande och proaktivt. Detta menar hon har uppmuntrat personal, styrelse, 

koncernledning och VD att komma med egna initiativ till att förbättra planen utöver lagen. 

Hon säger att styrelsen, koncernledning med VD i spetsen driver på frågorna om jämställdhet 

och mångfald. Vidare säger hon att många inom organisationen är samhällsengagerade vilket 

gör att utvecklingen och arbetet med jämställdhetsplanen kommer naturligt. 
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Intervjun fortsatte med att Anna Andersson berättar om att deras jämställdhetsplan ska 

omstruktureras relativt snart. Hon berättar att den i princip kommer att vara den samma policy 

som de haft de senaste 5-6 åren men att banken har bestämt att som helhet ska man ha färre 

policys så nu kommer att jämlikhet vara en del av deras policy om mänskliga rättigheter som 

kommer att vara mer övergripande och inte lika specifik vilket i sin tur ska göra den enklare 

att förstå men kan leda till svårare att tolka den i konkreta fall. Hon menar ändå att det ska 

göra det enklare att bli mer proaktiv i arbetet med jämställdhet samt att det ska bli lättare att 

sprida policyn runt om i världen. 

I dagsläget och två år framåt har Storbank Klöver extra fokus på två punkter i sitt 

jämställdhetsarbete, vilka är lika lön i banken och 40/60 på chefspositioner. Detta då banken 

indirekt inte låter kvinnor klättra på karriärsstegen vilka banken vill ändra. 

Anna Andersson berättar vidare att jämställdhetsarbetet har fått positiva rektioner om hur de 

kommunicerar vad de vill göra, uppnå och hur de ska göra det. Hennes uppfattning är att det 

betyder mycket för många i banken att det inte är något de bara säger utan att de är fast 

beslutna på att se snabba resultat, vilket många medarbetare verkar gilla. Hon säger att innan 

ledningen gick ut med budskapet med den här satsningen fick hon som ansvarig höra av sina 

kollegor att det var viktiga frågor att arbeta med men att de inte förväntade sig några egentliga 

förändringar eller resultat. Då säger Anna att hon kände sig något uppgiven, men att när hon 

nu har stöd uppifrån har hon även fått mer optimistiskt och positivt mottagande från andra 

delar av bankens personal. Hon berättar att hennes arbete även har uppmärksammats av deras 

förbunds interna tidning, där hon även har intervjuats om arbetet, samt att hon har fått tala om 

arbetet på de interna nyhetssändningarna. Denna uppmärksamhet har hjälpt att lyfta frågan 

ännu mer och gjort reaktionerna ännu mer positiva. 

Vid tillsättning av tjänst vill Storbank Klövern att lönen ska vara lika oavsett kön. De 

använder sig inte av kvotering men viss typ av så kallad positiv särbehandling. Detta använder 

de sig av vid tillsättning till en arbetsgrupp med en underrepresenterad grupp där, allt annat 

lika, en kandidat hör till den underrepresenterade gruppen. Tumregeln är dock att det ska vara 

minst 40/60 i alla arbetsgrupper samt att det alltid ska finnas en manlig och en kvinnlig 

slutkandidat. Regeln de ska leva efter är lika lön för lika jobb, rätt lön för rätt jobb. 

Lönesättningen följer marknadslönen med de aktuella spannen både över och under. Hon 

säger att banken rent ekonomiskt skulle tjäna på att sätta lönerna i nederkant på spannen men 

att banken ska se det på längre sikt att alla ska ha rätt lön för det arbetet man gör. Det är 
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cheferna som har ansvar för att sätta rätt lön för respektive arbete. Dessa löneprinciper ska 

gälla på hela bankens alla nivåer vilket Anna känner att jämställdhetsarbetet vinner på. 

Anna Andersson menar att Storbank Klövers jämställdhetsmål alla är långsiktiga mål vilka 

alla i grunden handlar om hur vi ser på och behandlar varandra. Att vi ska se varandra som 

människor och inte stoppas av våra fördomar vilket ska gälla både kunder och medarbetare. 

För att se snabba resultat har banken även fokusmål som byts ut men 2,5-3 års mellanrum. 

Hon menar att de vill se effekt snabbare men att det måste fortsätta tills idealet om ett 

jämställt samhälle är uppnått. Detta kan göras till exempel genom att ha en jämställd 

representation på de högre beslutsnivåerna då det är besluten som påverkar hela banken och 

på längre sikt kan påverka marknaden och samhälle. De långsiktiga målen handlar om att 

ändra attityder men Anna menar att det är en lång och stor resa. Just nu handlar det om att 

medvetandegöra chefer och medarbetare att alla har fördomar som tyr ens handlingar varje 

dag, det är när man är medveten om detta som man kan gå vidare i arbetet och kunna göra 

något åt det. Hon menar att det inte får bli en fråga som är inne för en kortare period utan att 

det är ett område som man måste arbeta med hela tiden under mycket lång tid. 

4.3.2 Storbank Klöver - Dokument 
Storbank Klöver säger sig vilja skapa ett klimat där jämställdhet och mångfald är självklara 

delar av verksamheten och där olikheter används aktivt för att skapa affärsnytta. Bankens 

ambition är att medarbetarnas sammansättning ska spegla mångfalden bland deras kunder och 

på de marknader där de är verksamma. På så sätt säger de sig bättre kunna tillfredsställa 

kundernas olika behov och identifiera nya affärsmöjligheter. En positiv attityd till mångfald 

och inkludering vill organisationen ska genomsyra den dagliga verksamheten. Storbank 

Klövers jämställdhets- och mångfaldsarbete görs framförallt lokalt, organisationen är alltså 

decentraliserad. Arbetet är en del av den ordinarie verksamhetsplaneringen. Alla enheter inom 

organisationen ska arbeta med dessa frågor utifrån sina lokala förutsättningar. Enheter med 

minst 25 anställda ska upprätta egna jämställdhets- och mångfaldsplaner medan mindre 

enheter ska inkludera det i verksamhetsplaneringen men kan även upprätta en egen 

jämställdhets- och mångfaldsplan.	  

Inom Storbank Klöver sker mycket av arbetet i samarbete med fackliga representanter. Inom 

banken har varje chef med personalansvar ansvar att bedriva ett målinriktat jämställdhets- och 

mångfaldsarbete vilket innebär att de ska ta initiativ, genomföra förändringar, sprida 
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information, sätta mål och kontinuerligt följa upp jämställdhets- och mångfaldsarbetet. De har 

även ansvar för att jämställdhets- och mångfaldsplanen finns och följs upp.	  

Alla medarbetare inom Storbank Klöver ansvar för att följa bankens värderingar, riktlinjer och 

direktiv. Agerar en medarbetare i strid med dessa kan det ses som ett agerande i strid med 

anställningsavtalet och kan leda till disciplinärende. Personalchefer för varje respektive 

affärsområde inom Storbank Klöver ansvarar för att följa upp och stödja det lokala 

jämställdhets- och mångfaldsarbetet i sitt affärsområde. Group HR är den som ska tillföra 

jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i processer, verktyg och strategier samt följer upp 

den övergripande utvecklingen i banken.	  

Jämlikhet inom Storbank Klöver innebär alla individers lika värde. Jämställdhet innebär lika 

villkor mellan kvinnor och män. Mångfald innebär blandning individer med synliga och 

underliggande olikheter som hjälper till att skapa en miljö där alla kan använda sin fulla 

potential. Diskriminering innebär olika behandling vid lika fall genom orättvis behandling 

eller negativ särbehandling. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och 

som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, ålder, 

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning eller funktionshinder. Inom Storbank Klöver innebär sexuella trakasserier ett 

uppträdande i arbetslivet av sexuell natur som kränker en arbetssökande eller arbetstagare. 

Likabehandling innebär att främja lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, ålder, 

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra diskriminering och annan 

kränkande behandling.	  

Storbank Klöver har flera olika delmål, kortsiktiga mål samt långsiktiga mål. Fokus just nu 

har banken på två av dess mål.	  

●  Lika lön 

●  Minst 40/60-förhållanden på alla nivåer 

 

Storbank Klövers jämställdhets- och mångfaldsplan är uppdelad i sex olika delar ned varsina 

målsättningar. Arbetsförhållanden inom Storbank Klöver, fysiska som psykosociala, vill de 

ska vara lämpliga för alla deras medarbetare och att alla ska ha lika förutsättningar när det 
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gäller arbetsuppgifter och möjligheter till karriär. Banken vill att alla medarbetare ska kunna 

förena ansvaret för familjen med karriären (föräldraskap och förvärvsarbete). Banken vill 

att alla ska ges likvärdiga möjligheter till kompetensutveckling och karriär, alla medarbetare 

och chefer ska bemöta andra medarbetare, arbetssökande och kunder likvärdigt. Lönerna 

inom Storbank Klöver kan se olika ut, dock ska löneskillnader endast bero på könneutrala och 

sakliga lönekriterier. Målsättningen om trakasserier och diskriminering är att ingen ska 

utsättas för trakasserier eller annan kränkande särbehandling. Inom Storbank Klöver ska alla 

medarbetare agera i enlighet med bankens värderingar och bemöta alla kunder och kollegor 

med respekt för att uppnå sitt mål om likabehandling och mångfald.	  

”Just nu har Storbank Klöver inte 40/60 och kvinnor tillåts indirekt inte riktigt 

klättra vilket organisationen vill fixa till då det påverkar alla inom 

organisationen” – Anna Andersson, Storbank Klöver	  

Storbank Klöver arbetar främst lokalt med sitt jämställdhetsarbete men vissa mål och 

riktlinjer sätts centralt. Därför ser arbetet olika ut beroende på var man tittar. Storbank Klöver 

arbetar aktivt för att ge alla medarbetare förutsättningar för god fysisk och psykosocial hälsa 

på arbetsplatsen, alltså goda organisatoriska, fysiska och psykosociala förhållanden. Detta 

mäts med till exempel resultaten från den årliga koncernövergripande 

medarbetarundersökningen samt sjukfrånvaron. Banken gör vad de kan för att underlätta för 

föräldralediga och för de medarbetare som vårdar sjukt barn. Om arbetsuppgiften tillåter ska 

medarbetare anpassas så att föräldrar ska kunna förena arbete med familj med till exempel 

distans- och/eller deltidsarbete. Idag är kvinnliga medarbetare inom Storbank Klöver mer 

föräldralediga än män och arbetar mer deltid med stöd av föräldraledighetslagen. 

Föräldraledighet ses som en viktig faktor inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom 

Storbank Klöver. Från och med våren 2011 erbjuder Storbank Klöver Föräldracoachning, ett 

program som stöd i karriären för nyblivna föräldrar. Storbank Klöver deltar i Nyckeltals 

Institutets årliga undersökning, JÄMIX, som mäter företagsjämställdhet, till exempel 

föräldraledighetsuttag, karriärmöjligheter etcetera. 	  

Inom Storbank Klöver ska verksamhetens behov och människors kompetens avgör vem som 

ska rekryteras, befordras och kompetensutvecklas. Banken anser att verksamheten på bästa 

sätt ska utvecklas genom att ha chefer och medarbetare med olika egenskaper, kompetenser 

och kvalitéer, vilket förutsätter en medveten och kvalitetssäkrad rekrytering och 
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kompetensutveckling. Storbank Klövers rekryteringsprocess baseras på kompetensbaserad 

intervjuteknik som utgår ifrån en tydlig kravprofil. Tester används där det är relevant för att 

bedöma kunskapsnivån. Storbank Klöver som organisation samt individuella chefer inom 

organisationen har fått flera priser för sitt jämställdhetsarbete under 2000-talet.	  

De enda acceptabla löneskillnaderna inom Storbank Klöver är sådana som grundar sig på 

könsneutrala och sakliga lönekriterier. Storbank Klöver gör årligen en lönekartläggning, för 

att kartlägga och analysera anställningsvillkor samt eventuell handlingsplan, i enlighet med 

gällande kollektiv avtal trotts att Diskrimineringslagen säger att varje företag med fler än 25 

anställda ska göra det vart tredje år. Kartläggningen görs i samverkan med facken för varje 

enskild legal enhet. Lönekartläggningen hålls samman av Group HR för Storbank Klöver AB 

medan den genomförs lokalt inom övriga bolag. Alla medarbetare och chefer inom Storbank 

Klöver har tillgång till deras tydliga löneprocess, löneprocesser, löneprinciper, lönekriterier, 

förankringsmodell och handlingsplan via infranätet. Kvartal ett varje års genomförs 

lönesamtal och den individuella grundlönen sätts utifrån tydliga lönekriterier.	  

I Storbank Klöver ska det inte förekomma någon diskriminering eller några trakasserier. Detta 

försöker man uppnå genom att skapa ett öppet arbetsklimat, där varje medarbetare med sina 

olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenhet och ses som en viktig del av den samlade 

mångfalden. Banken arbetar aktivt och fortlöpande mot diskriminering, sexuella trakasserier 

och kränkande särbehandling. Banken har en fastställd handlingsplan med kontaktpersoner 

och rutiner om något av dessa trotts allt skulle ske, vilket alla medarbetare och chefer har 

tillgång till via olika kanaler. Att medvetet utsätta en annan person för något av dessa anses 

vara i strid med Storbank Klövers anställningsavtal och kan rapporteras både anonymt och 

”öppet”. Även detta undersöks i den årliga medarbetarundersökningen där uppföljning av 

resultatet sker både centralt och lokalt. 	  

Storbank Klöver har många kunder och medarbetare och vill därför kunna möta och spegla 

både kundernas och medarbetarnas mångfald. Det är därför viktigt med öppenhet och 

acceptans på alla plan och nivåer. Mångfaldsarbetet innebär till stor del av att arbeta mot 

förutfattade meningar för att skapa en öppenhet för olikheter. Arbetet handlar även om att 

kritiskt granska interna och externa strukturer och normer samt se hur organisationen kan 

utvecklas för att bättre kunna ta tillvara och dra nytta av olikheter och förändringar. Varje 

enhet inom Storbank Klöver driver jämställdhets- och mångfaldsarbetet utifrån sina 

förutsättningar. Det innebär att det lokala jämställdhets- och mångfaldsarbetet kan se olika ut. 
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Ur ett kundperspektiv arbetar kontoren med att förstå och möta sina kunders mångfald vilket 

kan göras genom språklig- och kulturell kompetens. Banken anser att tydliga interna 

strukturer gällande jämställdhet och mångfald leder till ett inkluderande och öppet klimat där 

olikheter ses som framgångsfaktorer, vilket gör lokalt framarbetade jämställdhets- och 

mångfaldsplaner samt handlingsplaner mer framgångsrika. Utbildningar ses kontinuerligt över 

ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv med ambitionen att spegla deras kunder och 

medarbetare. För att synliggöra sina värderingar och ställningstaganden har banken i flera år 

sponsrat flera evenemang, organisationer och rörelser som motarbetar mobbing och arbetar 

för ett mer öppet, respekterande och accepterande samhälle.	  

”I Storbank Klöver går jämställdhet under begreppet mångfald, men arbetas 

med separat då banken tycker att det görs för lite åt saken både inom banken, 

men även i samhället i stort” – Anna Andersson, Storbank Klöver	  

Detta är vad banken vill göra i framtiden samt håller på med just nu för att nå sina mål. 

Storbank Klöver vill analysera skillnaden som finns mellan mäns och kvinnors sjukfrånvaro. 

En annan analys som banken vill göra är uppfattningen om att män har bättre möjlighet till 

utveckling på Storbank Klöver samt arbeta fram åtgärder för de brister som eventuellt finns. 

Fyra gånger per år ska respektive lokal Hälso- och arbetsmiljökommitté (HANK) samt 

Central hälso- och arbetsmiljökommitté (CHAMK) följa upp och analysera sjukfrånvaro 

(lång- och korttidssjukskrivningar) utifrån ett könsperspektiv och ta fram förslag på eventuella 

lokala handlingsplaner. I samband med resultatet från medarbetarundersökningen ska chef 

tillsammans med HR Partner se om det finns signaler på obalans, sjunkande välbefinnande 

eller liknande och ta fram och genomföra handlingsplan. Chefer ska kontinuerligt arbeta med 

sin enhets attityder och förhållningssätt för att skapa ett öppet arbetsklimat och reflektion 

kring normer och fördomar.	  

Vid den årliga verksamhetsplaneringen ska Group HR följa upp antalet kvinnliga respektive 

manliga chefer per affärsområde och nivå samt eventuellt utforma en handlingsplan. Vid den 

årliga verksamhetsplaneringen ska chefer följa upp antalet kvinnliga respektive manliga 

chefer inom enheten, analysera och ta eventuellt arbeta fram en handlingsplan. Chefer ska 

årligen genomföra lönesamtal med föräldralediga under och efter föräldraledigheten, samt 

hitta former för hur kontakt med arbetsplatsen kan behållas under föräldraledigheten.	  
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Chefer ska även kontinuerligt lägga möten under ordinarie arbetstid för att underlätta för 

föräldrar att kombinera arbetsliv och föräldraskap. Kontinuerligt ska cheferna även aktivt 

driva ett väl integrerat jämställdhets- och mångfaldsarbete generellt, samt uppmuntra till att 

öka mäns uttag av föräldraledigheten och vård av barn, vilket kan föras via olika typer av 

informationsutbyte vid till exempel lönesamtalen. Personalchef för respektive affärsområde 

ska årligen säkerställa att HR Partners har bra inblick i diskrimineringslagen och 

föräldraledighetslagen för att säkerställa ett gott stöd till cheferna.	  

Storbank Klöver har tidigare rankats vara det mest jämställda börsbolaget, men man vill ändå 

se över hur man ytterligare kan skapa balans mellan män och kvinnor på högre 

chefspositioner. Innan 2012 ska cheferna ha uppmuntrat samtliga medarbetare att genomföra 

bankens interaktiva genus- och jämställdhetsutbildning. Utbildningarna bör ha genomförts 

innan januari 2012. Chefer och HR Partner ska kontinuerligt rekrytera utifrån vad gruppen 

behöver för samlad kompetens. De ska även kontinuerligt sträva efter jämn könsfördelning 

vid alla rekryteringar, se förbi olikheter och fokusera på de kompetenser och förmågor varje 

kandidat har liksom använda positiv särbehandling vid rekrytering för att skapa bättre 

könsfördelning. Chefer ska även kontinuerligt säkerställa att utvecklings- och karriärplaner 

utgår från individens behov och förutsättningar oberoende av kön, etnisk tillhörighet, ålder 

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning eller funktionshinder. Årligen ska personalchef för respektive affärsområde 

säkerställa att HR Partners har inblick i diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen för 

att vara ett gott stöd vid rekrytering och säkerställa en icke diskriminerande rekrytering.	  

Storbank Klöver har en tydlig intern struktur för lönesättning men vill ha genomföra och 

fortsätta utbildning av lönesättande chefer. Årligen ska Group HT utbilda chefer i lönesättning 

och lönesamtal. Årligen ska Group HR, HR Partner och fackliga företrädare kartlägga löner. 

Senast 2013 ska HR Partner och chefer ha genomfört åtgärder enligt handlingsplan från 

lönekartläggningen.	  

Arbetet med ökad öppenhet och acceptans med nolltolerans gällande diskriminering och 

kränkningar pågår men det är viktigt att fortsätta det arbetet. Information ska ske kontinuerligt 

till exempel på intranätet, i samband med enhetsmöten, samt vid PD meeting. Årligen ska 

Group HR säkerställa att en uppdaterad handlingsplan kring hanterande av diskriminering och 

trakasserier finns tillgänglig på intranätet. Chefer ska årligen säkerställa att de själva i rollen 
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som chef har god inblick i området om diskriminering och trakasserier samt informera 

medarbetarna om handlingsplanen. Årligen ska de även följa upp eventuella indikatorer från 

medarbetarundersökningen och ta fram en handlingsplan för diskriminering och trakasserier.	  

Storbank Klöver driver ett aktivt mångfaldsarbete både gällande interna strukturer samt lokala 

aktiviteter, vilket de ser som viktigt men ser samtidigt att det ständigt måste förbättras och 

utvecklas på alla nivåer. Kontinuerligt ska Group HR implementera jämställdhets- och 

mångfaldsperspektivet i processer, strategier och verktyg. Chefer ska kontinuerligt och/eller 

vid behov genomföra aktiviteter och kampanjer för att främja och bejaka mångfalden samt 

öka kundnöjdheten i den egna miljön. Training Centre ska kontinuerligt säkerställa att 

likabehandlingsperspektivet finns integrerat i alla utbildningar. Chefer ska kontinuerligt 

implementera jämställdhets- och mångfaldsplanen i samtliga delar av verksamheten.	  

”De handlar i grund och botten om hur vi ser på och behandlar varandra. Vi 

ska se på varandra som människor och ska inte stoppas av våra fördomar” – 

Anna Andersson, Storbank Klöver	  
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5 Analys  
I detta kapitel presenteras analysen av empirin som gjorts med hjälp av de valda teorierna 
och modellerna.  
   
Av empirin kan framförallt fyra steg identifieras utifrån SOU’s modell Trappan (SOU, 

2007:15).	  Grundläggande förståelse, planera & organisera, kartlägg & analysera, formulera 

mål & åtgärder, de övriga stegen kan dock inte uteslutas att de är del av bankernas 

jämställdhetsarbete, bara utifrån det material som denna undersökning har jämfört. 	  

Båda bankerna SEB och Storbank Klöver är väl medvetna om att man idag inte är jämställda 

enligt lag i organisationerna, och att man måste arbeta hårt med frågan om man vill nå 

resultat. Det finns skillnader i detaljerna hos bankernas grundläggande förståelse men båda 

arbetar aktivt med jämställdhetsarbetet. Bägge organisationernas jämställdhetsarbete går ofta 

ihop med arbetet om mångfald. Båda organisationernas arbete planeras framförallt av de 

personer som undersökningen har intervjuat, båda samarbetar dock med andra människor 

inom HR även om de inte har fokus på bara jämställdhet och mångfald. Organisationerna 

arbetar på likartade sätt med att kartlägga och utvärdera sitt eget arbete. SEB fokuserar mer på 

en sak i taget där man väljer ut ett område, gör en analys på hur nuläget ser ut, hör vad högsta 

chefen Annika Falkengren har för åsikter om ämnet och tar sedan fram olika åtgärdsförslag. 

Storbank Klöver har på flera nivåer ansvariga chefer och annan personal (medarbetare, chefer, 

personalchefer, Group HR med flera) som ska reflektera, följa upp, granska och planera kring 

jämställdhetsarbetet. I och med den årliga medarbetarundersökningen som Storbank Klöver 

gör så analyseras resultaten och problem eller indikatorer på problem identifieras och 

eventuella åtgärdsplaner utarbetas på olika nivåer.	  

Bägge organisationerna har uppsatta mål. SEB:s övergripande mål är att ha mångfald på alla 

nivåer och alla kategorier av befattningar inom alla divisioner i SEB. De har valt ut fyra olika 

mål som de vill att man ska jobba med i alla länder. Man har även fyra stycken prioriterade 

insatsområden. Storbank Klöver har sex koncernövergripande mål och arbetet som helhet tas 

fram i samförstånd mellan Storbank Klöver, Finansförbundet och Akademikerföreningen. 	  

Utifrån empirin går att se att man inom båda organisationerna arbetar med en kombination av 

Marks (2007) systembevarande och systemförändrande jämställdhetsarbete. Ingen av 

bankerna tillhör helt en av formerna, men det går att se delar av arbetet där det är inne på 

systemförändrande, men i andra delar arbetar man bara med systembevarande 
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jämställdhetsarbete. De kortsiktiga målen de arbetar med tolkas som systembevarande, då 

dessa inte visar på några större förändringar inom organisationerna. De långsiktiga målen 

visar på att de även arbetar med systemförändrande arbete. Precis som modellen med två olika 

typer av jämställdhet föreslår, att en kombination av det båda sätten är att föredra, så arbetar 

även de undersökta organisationerna.	  

Empirin visar även att båda organisationerna egentligen är ute efter ett långsiktigt förändrande 

av normer. Det handlar mycket om att sätta nya rutiner och riktlinjer som automatisk ska 

fungera för att alla inom organisationen ska ifrågasätta sitt eget handlande naturligt för att på 

så sätt motarbeta fördomar och diskriminering. Men ingen av de två studerade 

organisationerna visar på några egentliga snabba och kraftiga åtgärder för att få till de 

förändringar de vill ha, de själva hävdar dock att de gör detta genom sina kortsiktiga mål.	  

“Målen ska gälla 2,5-3 år för att de inte ska gå så långsamt, vi vill se effekt 

snabbare och det är något vi måste fortsätta att jobba med tills vi har 

jämställdhet i hela samhället, även om det är lite optimistiskt” - Anna 

Andersson, Storbank Klöver	  

Lagen om jämställdhetsplan upprättas och följs av båda bankerna, men empirin visar flera 

försök att göra mer än lagen kräver. DiMaggio & Powells (1983) teori om olika typer av 

isomorfism i förhållande till empirin visar på att både SEB och Storbank Klöver kan kopplas 

till den tvingande isomorfismen, därför att bankerna måste anpassa sig till den gällande 

lagstiftningen som kräver att alla företag i Sverige med minst 25 anställda måste ha en 

jämställdhetsplan (Svensk författningssamling, 2008:567). Då både SEB och Storbank Klöver 

samarbetar med Finansförbundet och andra fackliga föreningar skulle det kunna tänkas att det 

är de som kommer med de “rätta och legitima lösningarna”. Därav kan det tänkas att de 

omedvetet mimerar varandras jämställdhetsplaner, och av det kan man även se mimetisk 

isomorfism. I och med att aktivt arbete med jämställdhet är så pass nytt inom båda 

organisationerna och denna undersökning inte har gjort observationer på plats så har inte 

denna undersökning kunnat utläsa någon normativ isomorfism inom dessa organisationer, 

detta går dock inte att helt utesluta.	  
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“Vi har varit pådrivande med jämställdhets och mångfaldsplan och därmed i 

åratal påpekat de brister vi ser” - Emil Aden, Finansförbundet 	  

Modellen om eldsjälar på arbetsplatser kan ses i båda organisationerna. Båda 

organisationernas ansvariga arbetar förhållandevis ensamma större delen av arbetstiden med 

frågor om jämställdhet och mångfald. På SEB vill Bäckström utöka samarbetet med facken än 

mer. Anna Andersson har visst stöd på lokal nivå. Dessa uttalanden från respondenterna kan 

kopplas till Amnundsdotter och Gillberg (2003) som inte tycker att man kan lägga hela 

ansvaret på en “stackare” att ensam vara ansvarig för jämställdhetsfrågan. I detta fall kan det 

tänkas att ledningssystemet som har tagits fram för organisationers “eldsjälar” är ett bra sätt 

att arbeta på, eftersom hela organisationen involveras och får ett gemensamt ansvar för frågan.  

”Det är bara jag som jobbar med mångfald” - Maj-Lis Bäckström, SEB 
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6 Diskussion/Slutsats 
Efter analys av empirin med hjälp av valda teorier och modeller har följande punkter kunnat 

urskiljas som svarar på den inledande forskningsfrågan: Kan man jämföra storbankers 

jämställdhetsarbete, och i så fall kan det urskiljas några skillnader och/eller likheter? 

Studien har kunnat urskilja både skillnader och likheter i respektive banks 

jämställdhetsarbete. Nedan presenteras det som vi anser är de mest väsentliga skillnader och 

likheter företagen emellan. 

Likheter:	  

● Båda bankerna samarbetar med facken, så som Finansförbundet, dock har SEB även 

tagit in genusforskaren Anna Wahl från KTH. 

● Båda bankerna har folk som arbetar med jämställdhet, båda har dessutom kvinnor som 

huvudansvariga. På SEB jobbar hon 100 % med jämställdhet, och på Storbank Klöver 

80 %.  

Skillnader: 	  

● Definition av jämställdhet:  

- Storbank Klöver 40/60 	  

- SEB 50/50	  

● Storbank Klöver vill alltid ha en man och en kvinna i slutskedet av rekrytering, SEB 

har inte uttalat något sådant mål. 

● SEB har 4 mål som alla länder ska arbeta med. Storbank Klöver har 6 stycken delmål 

för hela organisationen, hur dessa ska uppnås utvecklas i respektive land. 

● SEB arbetar med att det ska vara 50/50 och ett visst antal med etnisk bakgrund, vid 

rekrytering till deras traineetjänster. Storbank Klövern har inga bestämda gränser för 

traineetjänster specifikt. 

    

Uppsatsförfattarna har upplevt ett stort engagemang hos samtliga organisationer när det gäller 

att arbeta för mer jämställda organisationer. Både SEB och Storbank Klövern faller under 

diskrimineringslagens krav, som bland annat innebär att de vart tredje år måste upprätta en 

plan för sitt jämställdhetsarbete (Svensk författningssamling, 2008:567). Båda bankerna 

arbetar dock med mer av jämställdhetsarbetet än vad lagen kräver. Genom datainsamlingen 

gavs uppfattningen att lagen inte har haft någon större inverkan på arbetet hos företagen, utan 
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att de själva har satt egna och tuffare mål. Vår uppfattning är att målen kan ha utvecklats 

utifrån påverkan av andra intressenter som kunder och/eller olika fackförbund samt vad de 

själva anser är möjligt att uppnå. Företagen uttryckte att för ett fortsatt arbete så är det en 

förutsättning att ledningar och styrelser forsätter att ta frågan på största allvar, annars så 

kommer ingenting att hända, hela företaget måste stå bakom jämställdhetsarbetet. 

Informanterna som är studiens främsta informationskälla har uppfattats som väl medvetna och 

insatta i jämställdhetsproblematiken som finns i organisationerna. Däremot kan det uppfattas 

att företagen i stort inte riktigt är lika insatta och medvetna om problematiken med 

jämställdhet. Nyckeln i detta blir att nå ut och kommunicera så att människor faktiskt blir 

medvetna om nuläget.  

Hur mycket respondenterna än arbetar och tar fram jämställdhetsplaner, så är det ändå alltid i 

slutändan respektive banks chefer som ytterst är ansvariga för att leda och driva 

mångfaldsarbetet och ska agera som förebilder. Denna studie har sett till hur företagen säger 

sig vilja arbete med detta. Men ytterst är det inte de som ser till att det följs, utan det är 

individerna på alla nivåer och samhället i stort som kan göra jobbet.	  

Jämställdhetsarbete är ett arbete som ständigt måste få pågå. Vi har tydligt kunnat se att det 

inte räcker med att vara ett av världens mest jämställda länder. Även om utveckling går 

långsamt så går den faktiskt framåt. Vi hoppas och tror på en positiv framtid.  

En undersöknings resultat är ofta vad som bedömer vad som är en bra eller vettig 

forskningsfråga, dock så är det egentligen om undersökningen i ett längre perspektiv har gett 

något form av bidrag till kunskapsutveckling eller inte som avgör en forskningsfrågans 

fruktbarhet (Halvorsen, 1992). Vi är medvetna om att en undersökning av det rena resultatet 

från en organisations jämställdhetsarbete skulle kunna ses som mer uppseendeväckande då det 

är mer hård och rak information. Vi tycker dock att vår forskningsfråga, bidrar i det längre 

perspektivet till kunskapsgivande information. Denna undersöknings resultat skulle kunna 

användas av liknande och annorlunda typer av organisationer som ska, gör eller har hållit på 

med jämställdhetsarbete. Undersökningen skulle kunna inspirera dessa företag för hur man 

kan göra, de skulle kunna finna teman eller åtgärder som de vill direkt kopiera eller göra egna 

varianter av. 	  
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6.1 Förslag för vidare forskning  
Som förslag för fortsättning på denna studie föreslås att man gör någon typ av undersökning 

där man tar reda på om företag eventuellt borde skilja mellan jämställdhet och mångfald. 

Båda organisationerna säger sig ha begreppen tillsammans bland annat för att förenkla för de 

inblandade parterna samt att arbetena är likartade. Men uppsatsförfattarna tror att om de 

skildes åt kanske det skulle kunna ge snabbare resultat. Det vore också intressant att göra 

någon typ av fallstudie på en av bankerna i fråga. Där man under en längre tid studerar hur 

arbetet går till rent praktiskt, det vill säga arbetar man på det sättet man säger sig göra i 

jämställdhetsplanerna. Vidare skulle det även kunna vara givande att se på vilka effekter 

dagens pågående jämställdhetsarbete har inom organisationerna. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide: SEB & Storbank Klöver 

★ Bakgrund 

○ Längd på anställning, tidigare jobb 

○ Hur länge har du varit aktiverad inom området jämställdhet 

○ Utbildning 

★ Policy 

○ Lön 

○ Rekrytering 

○ Skillnader/likheter anställda och chefer 

○ Långsiktiga/större mål 

○ Kortsiktiga/mindre mål 

○ Åtgärder för att nå målen 

○ Hur utformas/bildas policyn 

○ Hur ofta ses den över, varför 

★ Reaktioner 

○ Från egna organisationen 

○ Branschen 

○ Media/omvärlden 

★ Vidare kontakt 

○ Kompletterande frågor 

○ Uppföljande intervju 

○ Enkät via finansförbundet? 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor: Finansförbundet	  

Bakgrund- vem är du/ din roll hos finansförbundet?	  

	  

Rent allmänt hur ser det ut med jämställdheten (kvinna/man) hos Svenska banker idag?	  

	  

Vad tycker ni om bankernas arbete med jämställdhet överlag?	  

	  

Vad har de för styrkor och svagheter?	  

	  

Ser ni några särskilda utmaningar i ankommande som bankerna måste hantera?	  

	  

Vad har ni för reprimander ni faktiskt kan ta till för att påverka?	  

	  

Hur delaktiga är ni när det gäller bankernas framställande av jämställdhetsmål?	  

	  

Har ni några slags siffror på hur det faktiskt går, som ni kan dela med er av?	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


