
   
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jämställdhet som norm och 
lönsamhet 
– En uppsats om Folksams jämställdhetsarbete 

Södertörns högskola | Institutionen för Samhällsvetenskaperna 

Kandidatuppsats 15 hp | Företagsekonomi | Höstterminen 2014 

(Programmet för Internationella Ekonomiprogrammet och Konst, Kultur 

och Ekonomi) 

Av: Rand Nezamaldin och Rebecka Åhlander 
Handledare: Yohanan Stryjan 
 



   
 

 

Sammanfattning 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur de ansvariga för jämställdhetsarbetet på Folksam 
arbetar med jämställdhet. Syftet är även att undersöka vilka normer och kulturer som kan 
påverka deras jämställdhetsarbete. Detta undersöks genom fyra stycken semistrukturerade 
intervjuer med två stycken som arbetar internt, med att få just Folksam mer jämställt, och två 
stycken på Folksam som arbetar externt, med att få andra företag både i Sverige och 
utomlands att bli mer jämställda. Slutsatsen är att respondenterna på Folksam blir påverkade 
av normer från till exempel politiken, för att politiken kräver att de ska vara jämställda, men 
också för att deras kunder vill det. Det är även en lönsamhetsfråga samt en mänsklig rättighet 
och därför vill de ändra den rådande normen. Detta försöker de göra internt bland annat 
genom en kompetensbaserad rekrytering, en mångfaldsplan och genom att lita på att alla 
försöker arbeta med det inom sitt eget företag. Samt genom att försöka påverka andra företag 
med extern bolagsstyrning. Detta kan också vara svårt att göra enligt genus- och den 
institutionella teorin, då det finns rådande institutionella normer i samhället som verkar emot. 
Normerna kan även visa sig i den svenska kulturen som kan förklaras genom Hofstedes 
kulturdimensionsteori.  
 
Nyckelord: Kultur, Ledarskap, Folksam, Jämställdhet, Företag, Internationellt, Hirdman, 
Hofstedes kulturdimensionsteori, Institutionell teori, Sverige, Norge, USA. 
 
 

Abstract 
 
The purpose of this study is to examine how those responsible for gender equality at Folksam 
work with gender equality. It also aims to examine the norms and cultures that can affect 
their work on gender equality. This is examined by four semi structured interviews with two 
people who are working internally to get Folksam more equal and with two people that are 
working externally at Folksam to get other companies, both in Sweden and abroad, to 
become more equal. The conclusion is that norms from for example politics affect the 
respondents at Folksam, since the politics requires them to be equal, but also because their 
customers want it. It is also a profitability question as well as a human right and therefore 
they want to change the current norm. They are trying to do that internally through, for 
instance, a competency-based recruitment, a diversity plan and by trusting that everyone is 
trying to work with it within Folksam. And by trying to influence other corporations through 
external corporate governance. This may also be difficult to do according to gender- and the 
new institutionalism theory, because of the existing institutional norms in society that is 
working against it. Norms can also be shown in the Swedish culture, which can be explained 
with the Hofstede's Cultural Dimensions Theory.  
 
Keywords: Culture, Leadership, Folksam, Gender Equality, Business, International, Hirdman, 
Hofstede's Cultural Dimensions Theory, Institutional Theory, Sweden, Norway, USA. 
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1 Inledningskapitel 
 
1.1 Inledning 

Jämställdhet betyder att kvinnor och män har lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter i alla 
väsentliga områden i livet. Denna betydelse institutionaliserades i Sverige i samband med politiken 
i början av 1970-talet då frågan om lagstiftning mot könsdiskriminering initierades.1 Sedan dess 
verkar det ha hänt en del då Sverige enligt FN:s rapport från år 2011 var det mest jämställda landet i 
världen.2 FN baserar detta på en undersökning då de tar med parametrarna: hälsa, antal 
utbildningsår, parlamentarisk representation och yrkesarbete.3 Denna uppsats ska fokusera på en av 
dessa parametrar, nämligen jämställdhet i yrkesarbetet. 
 
Det finns olika studier på att företag som är jämställda lyckas bättre.4 Idag kan man läsa på svenska 
företagshemsidor om hur nyckeln till deras framgång ligger på deras jämställdhetsmål.5 Folksam är 
ett av dessa svenska företag som enligt deras hemsida arbetar mycket med jämställdhet, både i sitt 
eget företag och i andra företag i Sverige och runtom i världen. Folksam arbetar med försäkringar 
och pensionssparande och skriver att de är ett kundägt företag där kunderna då är 
försäkringstagarna.6 Dessutom har Folksam fått jämställdhetspriser7 och har också under en längre 
tid gett ut jämställdhetsindex och kompetensindex där de granskar och betygsätter jämställdheten i 
svenskregistrerade börsföretag. Betyget bygger på könsfördelningen bland de anställda, i styrelsen 
och i ledningsgruppen.8 
 
Samtidigt som Folksam vill arbeta med jämställdhet visar många studier också på att det finns 
normer i samhället som kan arbeta emot jämställdheten. Bland annat förklarar genusforskning att 
samhället skapar olika, osynliga regler, normer, seder och förväntningar om vad som är manligt och 
kvinnligt och som kan vara en anledning till varför jämställdhetsarbetet försvåras. Genus är ett 
begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för 
att se och förstå de föreställningar, idéer och handlingar som kan forma människors sociala kön.9 
Studier visar också på att dessa normer skulle kunna skilja sig åt i vissa kulturer och då Folksam är 
ett svenskt företag försöker denna uppsats se om det finns någon svensk kultur som kan ha påverkat 
företagets jämställdhetsarbete.  
 

                                                
1 NE.SE, Jämställdhet, hämtad 2014-09-13 från http://www.ne.se/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet 
2 Anders Bolling, FN: Sverige bäst på jämställdhet, 2011, hämtad 2014-09-13 från 
2 Anders Bolling, FN: Sverige bäst på jämställdhet, 2011, hämtad 2014-09-13 från 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/fn-sverige-bast-pa-jamstalldhet 
3 Ulrika Fjällborg, Sverige världsbäst på jämställdhet, hämtad 2014-09-13 från 

http://www.va.se/ledarskap/vakvinna/sverige-varldsbast-pa-jamstalldhet-242896 
4 Amanda Lundeteg, 7 anledningar varför bolag bör bli jämställda, 2012, hämtad 2014-09-13 från 
http://allbright.se/2012/10/31/7-anledningar-varfor-bolag-bor-bli-jamstallda/ 
5 Bemannica, Jämställdhetsplan 2013, 2013, hämtad 2014-09-13 från 
http://bemannica.se/wpcontent/uploads/Jämställdhetsplan-2013.pdf 

6 Folksam, Vår verksamhet, hämtad 2014-09-13 från http://omoss.folksam.se/omoss/varverksamhet/1.115450 
7 KvalitetsMagasinet, Jämställdhetspris till Folksam, hämtad 2014-09-13 från 
http://kvalitetsmagasinet.se/jamstalldhetspris-till-folksam/ 
8 Folksam, Jämställdhetsindex, hämtad 2014-09-13 från 
http://www.folksam.se/testergodarad/skotersigforetagen/jamstalldhetsindex 

9 NE.SE, Genus, hämtad 2013-04-13 från http://www.ne.se/genus/181336 
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Med teorier om detta kommer denna uppsats försöka kartlägga hur de ansvariga på ett svenskt 
företag som Folksam arbetar med jämställdhet samt om de upplever några svårigheter med 
jämställdhetsarbetet.  
 
1.2 Bakgrund 

Folksam är ett svenskt försäkringsbolag som startades redan år 1908.10 Då författarna ville studera 
jämställdhetsarbetet i ett företag verkade Folksam passa bra då de utåt sett såg ut att arbeta mycket 
med jämställdhet. Enligt Folksams hemsida är bolaget nästan helt jämställt och de har även vunnit 
jämställdhetspriser. Författarna tyckte att det skulle vara intressant att undersöka hur de arbetar med 
jämställdhet och hur de lyckas gå runt de rådande normerna.  
 
En avdelning som arbetar under VD-staben för hela Folksam som heter Ansvarsfullt ägande har 
tagit fram jämställdhetsindexen och kompetensindexen och det var dessa som författarna först fick 
upp ögonen för. Syftet med dessa index är att uppdaga vilka bolag som inte är jämställda och ge 
dessa bolag konstruktiv kritik för att på så sätt ändra den rådande normen. De skriver att om inte 
företag är beredda att ta in begåvade, utbildade kvinnor i ledningen i större omfattning, riskerar de 
att stå inför en allvarlig nergång i kvaliteten på den professionella arbetskraften. Folksam menar 
också att många styrelsemedlemmar har en för snäv syn på hur en styrelse ska väljas ut och var de 
ska leta för att hitta styrelseledamöter. Om det är flera män, i styrelsen och som Vd:ar, och som 
tillsätter ledningsgrupper på samma stereotypa sätt, utvecklas inte näringslivet.11 Folksam skriver 
att ett jämställt bolag tar bättre vara på kompetensen då alla har en chans att bidra och därmed har 
bättre förutsättningar att öka lönsamheten. Det blir även intressant för kunderna som vill att 
Folksam ska förvalta deras pengar på bästa sätt.12 Folksam menar att jämställdhet inte bara handlar 
om image, utan att man som ledare måste se jämställdhet som absolut nödvändigt.13 De skriver 
också att jämställdhet inte kan tvingas fram, utan måste utvecklas inifrån med hjälp av övertygelse 
och enighet. En ledning behöver inte vara jämställd bara för att vissa kvoter uppfylls.14  
 
De säger även att det inte räcker med kunskaper om produkten, tjänsten eller marknaders 
funktionssätt för att bli ett framgångsrikt företag. Med ensidiga rekryteringar till företagens styrelser 
och ledningsgrupper utestängs stora grupper och därmed kompetens. Man kan till exempel se hur 
kvinnor inte ges plats även om de har samma eller likvärdiga kompetenser som män.15 
 
Ansvarfullt ägande försöker påverka andra bolag genom bolagsstyrning, miljö- och etikanalys och 
genom att försöka se till att Folksams etiska placeringsregler följs. De väljer inte bort bolag att 
investera i, utan vill påverka så många bolag som möjligt att bli bättre på att ta sitt ansvar för miljön, 
                                                
10 Folksam, Vår historia, hämtad 2014-09-13 från 
 http://omoss.folksam.se/omoss/varhistoria  
11 Folksam, Jämställdhetsindex, hämtad 2014-09-13 från 
http://www.folksam.se/polopoly_fs/1.60755!/j%C3%A4mst%C3%A4lldhetsindex2010.pdf 
12 Folksam, Jämställdhetsindex, hämtad 2014-09-13 från 
http://www.folksam.se/testergodarad/skotersigforetagen/jamstalldhetsindex. 
13 Folksam, Jämställdhetsindex, hämtad 2014-09-13 från 
http://www.folksam.se/polopoly_fs/1.60755!/j%C3%A4mst%C3%A4lldhetsindex2010.pdf 
14 Folksam, Bolagsstyrnings rapport, hämtad 2014-09-13 från 
http://omoss.folksam.se/polopoly_fs/1.36333!/Folksams%20Bolagsstyrningsrapport%202009.pdf 
15 Folksam, Styrelsekompetens, hämtad 2014-09-13 från 
http://www.folksam.se/testergodarad/skotersigforetagen/styrelsekompetens 
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mänskliga rättigheter och mot korruption. Ansvarsfullt ägande skriver att Folksam är övertygade 
om att företag som ligger i framkant inom detta arbete är framtidens vinnare. Inom mänskliga 
rättigheter ligger då även just jämställdhetsfrågor. De menar att det finns många exempel där bolag 
som sett för kortsiktigt på sin verksamhet gett sämre avkastning till sina ägare.16 
 
Folksam skriver alltså mycket på deras hemsida om varför jämställdhet är så viktigt och denna 
uppsats ska handla om hur Folksam egentligen arbetar med att bli jämställda och hur de egentligen 
försöker påverka andra. 
 
1.3 Problematisering 

I Sverige fanns det år 2013 om man avrundade 50 % kvinnor och 50 % män17, men i svenska 
styrelser, ledningar samt i fördelningen bland chefer såg det inte likadant ut. Där var männen 
överrepresenterade:18 
 

 
 
 

 

                                                
16 Folksam, Så jobbar vi, hämtad 2014-09-13 från http://omoss.folksam.se/meranforsakring/sajobbarvi/1.92063 
17 SCB, Sveriges befolkning efter kön och ålder 31 december 2013, hämtad 2014-09-13 från 
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-
sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/262459/ 
18 SCB, Kvinnor och män i näringslivet, hämtad 2014-09-13 från 
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2013A01_BR_LE0201BR1301.pdf 
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Ansvarsfullt ägande har sedan år 2004 granskat och betygsatt jämställdheten i svenskregistrerade 
börsföretag och har kommit fram till liknande siffor. År 2010 var t.ex. 80 % män i styrelserna och 
85 % män i ledningsgrupperna i de svenska börsbolagen och deras dotterbolag. De kom även fram 
till att kvinnliga ordförande eller Vd:ar är näst intill ”obefintliga”.19 Folksam frågade sig varför och 
fick ofta höra att förklaringen till varför kvinnor är underrepresenterade i börsbolagens styrelser är 
för att ”det handlar om kompetens”. Därför valde Folksam att även utreda begreppet kompetens.  
 
År 2007 gjorde Folksam en Kompetensindex och den senaste som gjordes år 2010 visar att det är 
medelålders män med ekonomutbildning som har en framträdande roll i svenska börsbolag. Det 
verkar även svårt för börsbolagen att släppa fram personer som sticker ut från stereotypen. Dock 
visade det sig att kvinnor som var Vd:ar och som satt i styrelser i snitt hade högre kompetens än 
män.20 
  
Folksam verkar själv ha tagit in detta och försökt hålla det jämställt i hela företaget. Siffrorna år 
2013 såg ut såhär:21 
 

 
                                                
19 Folksam, Jämställdhetsindex, hämtad 2014-09-13 från 
http://www.folksam.se/polopoly_fs/1.60755!/j%C3%A4mst%C3%A4lldhetsindex2010.pdf 
20 Folksam, Styrelsekompetens, hämtad 2014-09-13 från 
http://www.folksam.se/testergodarad/skotersigforetagen/styrelsekompetens.  
21 Folksam, Vad du blir en del av, hämtad 2014-02-13 från http://jobba.folksam.se/attjobbahar/vaddublirendelav 
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Hur könsfördelningen ser ut i Sverige speglas även i Folksam. För Folksam fungerar det att vara 
jämställda, trots att det tydligen är en svår uppgift för majoriteten av de svenska företagen. Att 
Folksam lyckats vara jämställda internt, trots att företag överlag i Sverige inte lyckats, gör det 
intressant att undersöka hur Folksam arbetar med att få sitt företag jämställt. Extra intressant blir 
det också hur de lyckas gå runt den annars rådande normen och kulturen som till största delen 
verkar råda i Sverige, där kvinnor då inte verkar få lika mycket utrymme i ledande positioner. 
 
Sedan försöker de även påverka andra företag till att bli mer jämställda och då kan det vara 
intressant att även undersöka hur de arbetar med detta och vad de har fått erfara för motstånd. Det 
kan även vara intressant att försöka ta reda på vad motståndet kan bero på, om det finns några 
normer i samhället eller svensk kultur som gör att kvinnor inte kommer fram i arbetslivet och som 
Folksam lyckas slå hål på.  

 
1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur de ansvariga för jämställdhetsarbetet på Folksam arbetar med 
jämställdhet. Syftet är även att undersöka vilka normer och kulturer som kan påverka deras 
jämställdhetsarbete. 
 
1.5 Avgränsning 

Då författarna ville undersöka hur de ansvariga på Folksam arbetar med jämställdhet baseras 
uppsatsen på intervjuer med de ansvariga personerna för jämställdhetsarbetet, som arbetar under 
VD-staben för hela Folksam. Två av intervjupersoner arbetar internt på HR-avdelningen och de 
andra två arbetar extern på avdelningen Ansvarsfullt ägande. 
 
Uppsatsen undersöker även om respondenterna ser några kulturella normer som skulle kunna 
påverka jämställdhetsarbetet och fokuserar då på svensk kultur, men jämför även med norsk och 
amerikansk kultur för att det kom upp mycket under intervjuerna (då Folksam även arbetar med 
företag i dessa länder). Den norska och den amerikanska kulturen används enbart som jämförelse så 
att läsaren lättare ska kunna förstå skillnaderna som finns i Sverige. Det är inte meningen att 
fördjupa sig i varken den norska eller den amerikanska kulturen eller i något företag i dessa länder. 
 
1.6 Disposition 

Denna uppsats börjar med detta inledande kapitel som innehåller en inledning, bakgrund och 
problemformulering, följd av syftet, avgränsningen och denna disposition. Därefter kommer 
teorikapitlet där författarna presenterar de teorier som senare används till att analysera primär- och 
sekundärdata. Efter det kommer metoddelen som beskriver hur författarna har gått till väga för att 
genomföra studien så att den ska vara så trovärdig som möjligt. Sedan kommer kapitel fyra där 
författarna presenterar jämställdhet i Sverige och i Folksam. Efter detta kommer ett femte kapitel 
där resultatet från intervjuerna presenteras. I kapitel sex analyseras först, under första rubriken, 
Sveriges och Folksams jämställdhetsutveckling generellt och sedan, under resten av rubrikerna, 
intervjuerna med hjälp av teorierna. Det finns även en slutdiskussion i detta kapitel om svensk 
jämställdhetskultur som norm. Uppsatsen avslutas med en slutsats och förslag till vidare forskning. 
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2 Teori 
 
2.1 Teoridiskussion 

För att komma fram till syftet valde författarna att använda sig av genusforskning, institutionell teori 
och kulturdimensionsteorin. Dessa kan alla hjälpa till att förklara hur de ansvariga för 
jämställdhetsarbetet på Folksam arbetar med jämställdhet, samt att undersöka vilka normer och 
kulturer som kan påverka deras jämställdhetsarbete. 
 
Detta teorikapitel börjar med Hirdmans genussystem som kan visa hur samhället skapar olika 
normer gällande manligt och kvinnligt. Detta passar för uppsatsen då den ska handla om 
jämställdhet och då den kan beskriva vilka normer och kulturer som kan påverka respondenternas 
jämställhetsarbete. Sedan kommer den institutionella teorin som beskriver hur organisationer 
påverkas av en bredare omgivning som kallas den institutionella miljön. Detta passar i uppsatsen då 
man kan beskriva hur Folksam som organisation arbetar med jämställdhet och hur respondenterna 
påverkas av de institutionella normer och kulturer som kan försvåra eller förenkla deras arbete. Sist 
kommer Hofstedes kulturdimensionsteori som används för att försöka förklara om respondenterna 
upplever de eventuella normerna i svensk kultur som kan ha påverkat Folksams jämställdhetsarbete. 
 
Hirdmans genussystem, den institutionella teorin och Hofstedes kulturdimensionsteori är kopplade 
med varandra då alla behandlar institutioner och sociala strukturer i samhället, fast från olika 
vinklar. Alla dessa teorier beskriver hur samhället ser ut och därför kan alla dessa komma att 
påverka respondenternas jämställdhetsarbete. En annan sak som är gemensamt är att genusteorin 
och kulturdimensionsteorin utgår från att det finns just institutionella normer i olika länders kultur 
som påverkar människor i samhället. De båda diskuterar även kvinnliga och manliga egenskaper, då 
kulturdimensionsteorin delar in egenskaper i kvinnligt och manligt (dock behöver inte de kvinnliga 
egenskaperna vara tilldelade kvinnor i befolkningen och vise versa) och genusteorin säger att 
könsroller inte är givna av naturen utan tillskrivs istället av institutionella normer i en kultur. 
 
2.2 Hirdmans genussystem 

En utgångspunkt i genusforskningssammanhang är Yvonne Hirdmans teori om genussystemet. Hon 
beskriver hur samhället skapar olika, osynliga regler, normer, seder och förväntningar om manligt 
och kvinnligt som hon kallar för ett genuskontrakt. Detta kännetecknas av tre grundläggande 
principer:22  
 
2.2.1 Dikotomi 

Den första principen är att kvinnor och män hålls isär. Manligt och kvinnligt är helt skilda saker och 
oftast också varandras motsatser, så kallade dikotomier. Detta leder till en segregering mellan könen 
där män och kvinnor finns på olika platser i samhället, till exempel inom olika yrkesområden, och 
där de förväntas ha olika intressen och klä sig olika och så vidare. Vidare menar Hirdman att 
särskiljningen finns i princip inom alla skikt av samhället. Dels som fysisk egenskap, där vi 
hänvisas till olika platser och sysslor: exempelvis att kvinnor vill laga mat för att de kan det bättre. 

                                                
22 Hirdman, Yvonne (1988). Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning, s. 51-54  
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Men även som psykisk företeelse, där vi åläggs olika egenskaper: exempelvis att kvinnor är mer 
känsliga och mer omhändertagande och därför mest lämpade att ansvara för barnen.23 
 
2.2.2 Hierarki 

I skapandet av kön är det män som är normen, människan utgår från mannen, de egenskaper som 
kvinnan får är annorlunda och skilda. Det som räknas som manligt har högre status än det som 
räknas som kvinnligt. Likaså är det manliga överordnat det kvinnliga och hierarkin betyder att 
mannen fungerar som norm för det genomsnittliga och generella, medan kvinnor inte har lyckats nå 
upp till normen och därmed är lägre ner i rangordningen.17 
 
2.2.3 Genusordningen 

Alla, både kvinnor och män, är med och skapar denna genusordning och oftast helt omedvetet. 
Enligt Hirdman är kvinnor med och skapar och upprätthåller detta genussystem och på det sättet 
deltar i sitt eget förtryck omedvetet. Hirdman menar att dikotomi och hierarki förs vidare mellan 
generationerna, från mor till dotter och far till son. Genus är inget biologiskt, utan något människor 
föds in i och kan ändras från olika tider och platser.24 
 
2.3 Institutionell teori 

Den institutionella teorin menar att organisationer arbetar i en miljö som består av andra 
organisationer, som kallas den institutionella miljön. Alla organisationer påverkas av den bredare 
omgivningen (eller i enklare termer så blir det ett institutionellt grupptryck). I denna miljö är det 
viktigaste målet för organisationer att överleva. För att göra detta, behöver de göra mer än att lyckas 
ekonomiskt, de måste upprätta legitimitet inom världen av institutionerna.25 
 
Institutionell teori förklarar de djupare och mer motståndskraftiga aspekterna av social struktur. Den 
förklarar de processer genom vilka strukturer, inklusive scheman, regler, normer och rutiner, 
etablerat sig som auktoritativa riktlinjer för socialt beteende. Den förklarar även hur dessa element 
skapas, sprids, antas och anpassas över tid och rum och hur de faller in i nedgång och glömska. 
 
Institutionella teoretiker hävdar att den institutionella miljön starkt kan påverka utvecklingen av 
formella strukturer i en organisation, ofta djupare än marknadens påtryckningar. Det vill säga nya 
och befintliga organisationer kommer att anta den strukturella formen även om formen inte 
förbättrar effektiviteten. De menar att dessa "institutionella myter" bara accepteras för att 
organisationen ska vinna eller behålla legitimiteten i den institutionella miljön. Organisationer antar 
"ordlistor på strukturen" som förekommer i deras miljö såsom specifika titlar, rutiner och 
organisatoriska roller. Antagandet och att tydligt visa dessa institutionellt acceptabla "yttre tecknen 
på legitimitet" hjälper till att bevara en aura av organisationen som bygger på "god tro".26 
                                                
23 Hirdman, Yvonne (2004). ”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning”. I: Carlsson 
Wetterberg & Jansdotter (red). Genushistoria – en historiografisk exposé, s. 113-133  17 Hirdman, Yvonne 
(2007) Gösta och genusordningen – feministiska betraktelser.  
24 Hirdman, Yvonne (1988). Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning. Kvinnovetenskaplig 

tidskrift, nr 3, s. 55-58 
25 Powell, W.W., The New Institutionalism, hämtad 2014-09-13 från 

http://www.stanford.edu/group/song/papers/NewInstitutionalism.pdf 
26 Scott, W. R., (2004). Institutional Theory: Contributing to a Theoretical Research Programme in great minds, 
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Legitimitet i den institutionella miljön bidrar till organisatorisk överlevnad då organisationer måste 
vara legitima för omvärldens krav, såsom ekonomiska men även kulturella och sociala krav.27 
 
Man kan se på organisationer som produkter med både externa som interna påverkningsfaktorer 
såsom lagar och reglers föränderlighet eller personalens ideologiska och moraliska uppfattningar 
och detta gör att institutionalismen anses vara en mer dynamisk form av organisationsanalys. Det 
kan också ses som att organisationerna spelar teater.28 
 
2.3.1 Isomorfism 

Begreppet isomorfism syftar, enligt DiMaggio och Powell, på de mekanismer som gör att företag 
liknar varandra med andra ord likformighet. Organisationer likformar sig varandra inom 
organisatoriska fält, vilket är en samling organisationer inom ett och samma verksamhetsområde till 
exempel organisationer som inom ett givet område delar konsumenter, leverantörer eller är 
underställda samma myndigheter. Denna isomorfism är resultatet av de olika mekanismer som 
ligger bakom de imitationsprocesser genom vilka organisationsformer sprids. Vidare skiljer 
DiMaggio och Powell på tre olika sorters isomorfism: 
 

• Tvingande isomorfism är när organisationer likformar sig efter varandra på grund av externa 
påtryckningar som kan komma både från andra organisationer i omgivningen och från den rådande 
omgivningen och kulturen som organisationen verkar i. Exempel på tvingande isomorfism kan då 
vara anpassning till ny lagstiftning. 
 

• Mimetisk isomorfism är en annan form av isomorfism där tyngdpunkten ligger på härmande 
(mimitiska) processer. Organisationer formar sig efter andra legitima organisationer när en 
svårtolkad teknologi och omgivning existerar och när organisationen befinner sig i osäkerhet. Även 
personal och kunder kan påverka en imitation då inget företag vill framstå som sämre framför sin 
personal eller ha sämre service till sina kunder vilket leder till likformiga organisationer. 
 

• Normativ isomorfism är när en viss profession drar med sig sina värderingar och teorier från sin 
utbildning. Det kan även uppstå bortom den egna arbetsplatsen när professionella nätverk bildas och 
leda till spridning av homogena modeller. Detta förstärks med hjälp av olika klädkoder eller 
specifika beteenden vilket i slutändan leder till homogenisering i sätten man försöker lösa olika 
problem på, sätter upp mål på och styr riktlinjerna mot.29 
 
2.3.2 Translation 

Detta begrepp bygger inom institutionell teori på att en idé, ett fenomen eller en struktur som 
översätts från en kontext till en annan undersöks för att se vad som händer i processen. Det sträcker 

                                                
27 Hatch, Mary Jo (2002). Organisationsteori. Moderna, symboliska och moderna perspektiv. Lund: Studentlitteratur, s. 

108 
28 Zucker, Lynne G., INSTITUTIONAL THEORIES OF ORGANIZATION, hämtad 2014-09-13 från 

http://www.cua.uam.mx/biblio/articulostodos/InstitutionalTheories.pdf 
29  DiMaggio, Paul J. & Powell, Walter W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional       
Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological       
Review, Vol. 48: s. 147-160. 
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sig till att involvera överföring och förändring på fler sätt än det språkliga.30 Det kan beskrivas på 
det sättet att administrativa reformer reser från en plats till en annan och modifieras. När sedan 
denna reform implementeras måste det ske en anpassning till den lokala, sociala och institutionella 
kontexten. 
 
Detta leder till att en anpassning eller en översättning av det ursprungliga budskapet från reformen 
har ändrats för att passa in i lokala kontexter och gör att budskapet inte längre kan anses vara 
identiskt med ursprungsbudskapet. Det finns också ett närbesläktat begrepp som heter glokalisering, 
som är en sammanblandning av begreppen globalisering, translokalisering (hur en praktik eller ett 
budskap sprids från sin ursprungsplats till nya ställen) samt modernisering för att förklara hur det 
globala och det lokala sammangår med varandra.31 
 
2.3.3 Löskoppling 

Begreppet löskoppling betyder att organisationer kan ”koppla loss” delar av organisationsstrukturen 
från varandra. Det gäller ofta en löskoppling mellan den formella och informella strukturen.32 
Organisationers framgångar bygger på två krav, effektivitet och legitimitet. Dessa två krav kan 
skapa en konflikt i organisationerna, förändringar som skapas på grund av att få legitimitet kan 
krocka med effektivitetskraven. Genom löskoppling kan organisationer ändra den formella 
strukturen och vara legitima mot det organisatoriska fältet utan att behöva åsidosätta interna 
effektivitetskrav och den informella strukturen.33 Det vill säga, organisationer kan säga att de gör 
något för att vara legitima men följer sedan inte upp det i verkligheten.34 
 
2.4 Hofstedes kulturdimensionsteori 

Med denna modell förklarar Geert Hofstede kulturella skillnader. Verktyget kan användas för att ge 
en allmän översikt och en ungefärlig förståelse för andra kulturer, vad man ska förvänta och inte 
förvänta sig av olika kulturer och hur man beter sig mot grupper från andra länder.  
 
Hofstedes teori om kulturella dimensioner beskriver effekterna av samhällets kultur på dess 
invånare, och hur dessa värden avser beteende med en struktur härledd från faktoranalys. Teorin har 
används flitigt inom flera områden som ett paradigm för forskning, särskilt i tvärkulturell psykologi, 
internationell förvaltning, och tvärkulturell kommunikation. Hofstede utvecklade sin ursprungliga 
modell för att undersöka resultatet av en världsomfattande undersökning av anställdas värderingar 
av IBM under 1960 och 1970. Teorin var ett av de första som kan kvantifieras och skulle kunna 
användas för att förklara observerade skillnaderna mellan kulturer. Den ursprungliga teorin föreslog 
fyra dimensioner längs vilka kulturella värden kunde analyseras nämligen 
individualismkollektivism, osäkerhetsundvikande, maktdistans och manlighet-kvinnlighet. 

                                                
30 Czarniawska, Barbara & Sevón, Guje, (red.) (2005). Global Ideas. How Ideas, Objects and      
Practices Travel in the Global Economy. Malmö; Liber. s. 8 
31  Czarniawska, s. 114 
32 Eriksson-Zetterquist, U. (2009). Institutionell teori – idéer, moden, förändring. 
33 Meyer, J. W. & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myths and Control.  
American Journal of Sociology, vol.83, no. 2, s. 340-363 
34 Karl E. Weick, Educational organizations as Loosely Coupled Systems, hämtad 2014-09-13 från 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/2391875?sid=21105202948541&uid=2&uid=4&uid=3738984 
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Oberoende forskning i Hongkong ledde Hofstede till att lägga till en femte dimension, långsiktig 
inriktning, för att täcka delar av värden som inte diskuteras i det ursprungliga arbetet.35 
 
De fem dimensioner är: 
 
2.4.1 Individualism mot kollektivism 

Den grad i vilken individer är integrerade i grupper. I individualistiska samhällen finns det press på 
personliga prestationer och individuella rättigheter. Människor förväntas att stå upp för sig själva 
och sin närmaste familj och att välja sina egna tillhörigheter. Individer i dessa samhällen tenderar att 
bilda ett större antal lösare relationer. 
 
Däremot i kollektivistiska samhällen agerar individer främst som medlemmar av en livslång och 
sammanhållen grupp eller organisation, ofta släkt (med farbröder, mostrar och morföräldrar) som 
fortsätter att skydda dem i utbyte mot okritisk lojalitet. Dessa kulturer förstärker storfamiljer och 
kollektivet där alla tar ansvar för andra medlemmar av sin grupp.36 
 
Enligt kulturdimensionsteorin anses Sverige vara ett individualistiskt land med ett löst 
sammansvetsat socialt ramverk.37 
 
2.4.2 Osäkerhetsundvikande 

Behandlar ett samhälles tolerans för osäkerhet och tvetydighet, det hänvisar till människans sökande 
efter sanning. Detta speglar i vilken utsträckning medlemmarna i ett samhälle försök att hantera 
ångest genom att minimera osäkerhet. Människor i kulturer med hög osäkerhetsundvikande tenderar 
att vara mer känslomässiga. De försöker att minimera förekomsten av okända och ovanliga 
omständigheter och att fortsätta med noggranna förändringar steg för steg genom att planera och 
genomföra regler, lagar och förordningar. 
 
I låg osäkerhetsundvikande kulturer accepterar folk och känner sig bekväma i ostrukturerade 
situationer eller föränderliga miljöer och försöker ha så få regler som möjligt. Människor i dessa 
kulturer tenderar att vara mer pragmatisk, de är mer toleranta mot förändringar.38 
 
Enligt kulturdimensionsteorin har Sverige låg osäkerhetsundvikande vilket betyder att de 
upprätthåller en mer avslappnad attityd där praktiken räknas mer än principer.39 
 
2.4.3 Maktdistans 

Maktdistans är i vilken utsträckning de mindre inflytelserika medlemmarna av organisationer och 
institutioner accepterar och förväntar sig att makten fördelas ojämlikt. Kulturer med liten 
maktdistans förväntar sig och accepterar maktrelationer som är mer konsultativ eller demokratiskt. 

                                                
35 THE HOFSTEDE CENTER, the hofstede center, hämtad 2014-09-13 från  http://geert-hofstede.com/ 

36 Cullen, John B. & Parboteeah, Praveen (2008). Multinational management: a strategic approach. 5. ed. Mason, s. 58 
37 THE HOFSTEDE CENTER, Dimensions, hämtad 2014-09-13 från http://geert-hofstede.com/dimensions.html 
38 Cullen, John B. & Parboteeah, Praveen (2008). Multinational management: a strategic approach. 5. ed. Mason,. 57 
39 THE HOFSTEDE CENTER, Dimensions, hämtad 2014-09-13 från http://geert-hofstede.com/dimensions.html 
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Människor förhåller sig till varandra mer som jämlikar oavsett formella positioner. Underordnade är 
mer bekväm med och kräver rätten att bidra till beslutsprocessen och att kunna kritisera 
makthavarna.40 
 
I länder med stor maktdistans accepterar samhället en ojämlik fördelning av makt och folk förstår 
"sin plats" i systemet, oro är mer för hierarki och en ovilja eller rädsla för att tala ut. 
Medarbetare uppfattar chefer som mindre lättillgänglig, kommunikation strömmar nedåt och respekt 
uppåt. Underordnade erkänner kraften i andra helt enkelt baserat på var de är belägna för i vissa 
formella hierarkiska positioner.41 
 
Enligt kulturdimensionsteorin har Sverige liten maktdistans vilket kan tolkas att de är mer 
demokratiska och människor strävar efter att utjämna fördelningen av makt och efterfrågar 
motivering för ojämlikheter av makt.42 
 
2.4.4 Maskulinitet kontra femininitet 

Fördelningen av känslomässiga roller mellan könen. Maskulina kulturers värderingar är 
konkurrenskraft, självsäkerhet, materialism, ambition och kraft, medan feminina kulturer lägger 
större värde på relationer och livskvalitet. I maskulina kulturer är skillnaderna mellan könsrollerna 
mer dramatisk och mindre flytande än i feminina kulturer där män och kvinnor har samma 
värderingar som betonar blygsamhet och omtänksam.  
I maskulina arbetsplatser finns en hög grad av manlig dominans och mindre jämställdhet medan i 
feminina arbetsplatser så finns det en ökad jämställdhet mellan män och kvinnor och en 
uppskattning av feminina värderingar som kompromiss.43 
 
Enligt kulturdimensionsteorin är Sverige väldigt feminina. Det är då viktigt med samarbete, 
blygsamhet, att ta hand om de svaga och hålla en hög livskvalitet.44 
 
2.4.5 Lång mot kort tidsorientering 

Här beskrivs ett samhälles tidshorisont och är den femte dimensionen av Hofstede som tillsattes 
efter den ursprungliga fyra för att försöka urskilja skillnaden i tänkande mellan öst och väst.  
 
Långsiktig orienterade samhällen fäster större vikt vid framtiden. De främjar pragmatiska värden 
orienterade mot belöningar, sparande och förmåga till anpassning. I kortsiktig orienterade 
samhällen främjas värden relaterade till det förflutna och nuet, inklusive personlig stadga och 
stabilitet, respekt för traditionen, återgäldande och att uppfylla sociala skyldigheter.45 
 

                                                
40 Cullen, John B. & Parboteeah, Praveen (2008). Multinational management: a strategic approach. 5. ed. Mason, s. 54-
55 
41 THE HOFSTEDE CENTER, Dimensions, hämtad 2014-09-13 från http://geert-hofstede.com/dimensions.html 
42 THE HOFSTEDE CENTER, Dimensions, hämtad 2014-09-13 från http://geert-hofstede.com/dimensions.html 
43 Cullen, John B. & Parboteeah, Praveen (2008). Multinational management: a strategic approach. 5. ed. Mason, s.  

61 
44 THE HOFSTEDE CENTER, Dimensions, hämtad 2014-09-13 från http://geert-hofstede.com/dimensions.html 
45 Cullen, John B. & Parboteeah, Praveen (2008). Multinational management: a strategic approach. 5. ed. Mason, s. 62-
66 
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Enligt kulturdimensionsteorin har Sverige ganska kort tidshorisont vilket betyder att de föredrar att 
hålla ärevördiga traditioner och normer samtidigt som de ser samhällsförändring med 
misstänksamhet.46 
 
2.5 Teorianvändning  

I analysen kommer teorierna att vävas samman med resultatet för att försöka svara på uppsatsens 
syfte. Med hjälp av Hirdmans genusteori ska författarna genom hela analysen försöka förstå vilka 
normer som kan påverka jämställdhetsarbetet. Kan det bero på dikotomi, hierarki och/eller 
genusordning? 
 
Författarna ska också försöka studera detta med hjälp av den institutionella teorin. Begrepp som 
isomorfism, translation och löskoppling kan beskriva Folksams arbete med att försöka legitimera 
sig mot normer och kulturer (som i detta fall ska fokusera på jämställdhets-normer/kulturer).  
 
Författarna ska även försöka svara på om det finns någon kultur som respondenterna på Folksam 
kan behöva rätta sig för genom att använda sig av Hofstedes kulturdimensionsteori och de fem olika 
dimensionerna: individualism mot kollektivism, osäkerhetsundvikande, maktdistans, maskulinitet 
kontra femininet samt lång mot kort tidsorientering. Här är fokus på svensk kultur, men författarna 
jämför även med norsk och amerikansk kultur då det kom upp under intervjuerna.  
 
Dock är en kritik för kulturdimensionsteorin att den avser medelvärden av ett land och inte individer 
i det landet. Trots att teorin har visat sig stämma bra när de tillämpas på den allmänna befolkningen, 
måste man vara medveten om att inte alla individer eller regioner med subkulturer passar in i 
formen. Ett helt land behöver inte ha samma institutionella norm utan delar kan ha påverkats av 
någon isomorfism eller gjort en translerationering.47   
 
För att ta reda på vilka normer och kulturer som kan påverka respondenternas jämställdhetsarbete 
ställde författarna frågor till respondenterna om bland annat hur Folksam arbetar med jämställdhet, 
varför respondenterna tyckte att jämställdhet var viktigt, om varför de tror att Sverige ligger i topp 
gällande jämställdhet, om de har stött på några svårigheter med jämställdhetsarbetet i Sverige eller 
utomlands och vilka i så fall (se Bilaga 2).  
 
Genom dessa frågor hoppas författarna också få fram uppsatsens andra syfte som är att ta reda på 
hur de ansvariga för jämställdhetsarbetet på Folksam arbetar med jämställdhet. Författarna hoppas 
sedan att begreppen från teorierna, på ett lättförståeligt sätt, kommer att hjälpa till att analysera 
resultatet för att slutligen svara på uppsatsens syfte. 
 
 
 
 
 

                                                
46 THE HOFSTEDE CENTER, Dimensions, hämtad 2014-09-13 från http://geert-hofstede.com/dimensions.html 
47 Cullen, J. B. & Parboteeah, P. (2008). Multinational management: a strategic approach. 5. ed. Mason s.82 
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3 Metod 
 
3.1 Undersöknings-design/metod 
Denna undersökning är en fallstudie som är en forskningsmetod där författarna fokuserar på några 
få fall på djupet för att få en mer detaljerad bild av forskningsområdet. Det är alltså en kvalitativ 
undersökning med fyra stycken semistrukturerade intervjuer. I semistrukturerade intervjuer har 
forskaren en färdigställd intervjuguide med frågornas innebörd och turordning. Forskaren kan vara 
flexibel och ändra lite i ordningsföljd för att förtydliga och skapa dynamik i intervjun genom att 
ställa följdfrågor.48 Detta för att få en djupare förståelse för vad respondenterna vill förmedla med 
sina svar och få så mycket information som möjligt för att därefter granska fallet noggrant.49 
Kvalitativ forskning är inriktat på det sagda ordet,50 som sedan tolkas av teorierna för att förstå den 
sociala verkligheten på grundval av, i det här fallet, hur dessa personer på Folksam tolkar denna 
verklighet.51  
 
3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som någon annan tagit fram, såsom färdiga sammanställningar eller rådata 
som är tillgängliga för allmänheten. Sekundärdata inkluderar böcker, tidskrifter, data om 
folkräkning, artiklar och databaser. Det kan ge en besparing i tid och kostnad att använda sig av 
sekundärkällor. Dock kan man som utredare använda sig av felaktiga sekundärkällor om man inte 
haft kontroll över den ursprungliga utredningen.52 Sekundärdata som författarna använde sig utav 
kommer bland annat från Nationalencyklopedin, Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Kvinno- 
och Tjejjourers Riksförbund (SKR) och Utbildningsdepartementet. En stor del av all sekundärdata, 
som är samlat i kapitel fyra, såsom Folksams jämställdhetsutveckling, Folksams jämställdhetsarbete, 
Jämställdhetsindex samt Kompetensindex hittade författarna på Folksams egna hemsida. 
 
3.2.1 Användning av tidigare kunskaper 

Det första författarna gjorde var att leta efter andra C-uppsatser och hittade uppsatsen Lika villkor 
på jobbet? av Lena Wiberg och Gabriella Karlsson från 2008, som handlade om att undersöka om 
Folksam Södra Norrland var en jämställd arbetsplats och som gav vidare forskningsförslag liknande 
de författarna ville undersöka. De kom fram till att Folksam ansågs vara ett jämställt företag, men 
att ingen av de sex intervjuade personerna på företaget visste om de hade jämställdhetsmål eller inte. 
De kom även fram till att för att uppnå jämställdhet behövs en förändring i företaget, men också ute 
i samhället. De tyckte det skulle vara intressant att vidare undersöka de underliggande åsikter som 
motarbetar jämställdhetsarbetet och som skulle kunna ha att göra med tradition, samt att kartlägga 
hur dessa ser ut i ett större sammanhang.53 Denna undersökning ska försöka gå vidare med frågorna 
från den tidigare studien. 
 

                                                
48 Bryman, Alan & Bell, Emma (2003). Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 363 
49 Bryman, Bell, s. 47, 363 
50 Bryman, Bell, s. 297 
51 Bryman, Bell, s. 298 
52 Halvorsen, Knut (1992). Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, s. 63, 73 
53 Karlsson, Garbiella & Wiberg, Lena, Lika villkor på jobbet? – En studie om jämställdhet på Folksam, hämtad 2014-
09-13 från http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:119849/FULLTEXT01.pdf 
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Författarna till denna uppsats ska undersöka vidare hur Folksam faktiskt arbetar med jämställdhet 
då respondenterna i den tidigare studien inte visste det, samt vilka svårigheter de som arbetar med 
jämställdhet faktiskt stöter på. För att ytterligare förstå Folksams jämställdhetsarbete blir det också 
intressant att förstå vilka ”traditioner”, som Wiberg och Karlsson kallade det, som gör att Folksam 
arbetar med jämställdhet och även om det finns några ”traditioner” som kan påverka Folksams 
jämställdhetsarbete. Denna uppsats tolkar "traditioner" som normer och kultur. Undersökningen 
försöker även se om det ligger några sådana traditioner i just svensk kultur för att försöka att se 
Folksams jämställdhetsarbete i ett större sammanhang. 
 
3.3 Primärdata 

Primärdata är data som samlats in av författaren för just den här undersökningen, det är en term som 
betecknar ursprungligt material.54 Primärdata som införskaffats till uppsatsen är i form av fyra 
enskilda intervjuer som har gjorts med fyra respondenter från Folksam. I två av intervjuerna 
träffades författarna och respondenterna och det ställdes öppna frågor som respondenterna kunde 
svara och diskutera fritt runt frågan. Då författarna kände att svaren inte var tillräckliga ställdes 
ytterligare följdfrågor runt det som diskuterats och utanför de första tänkta frågorna för att 
förtydliga svaren. Intervjuerna skedde var för sig på respondenternas egna arbetsplatser på 
Folksams huvudkontor i Stockholm. Innan intervjuerna skickades ett mail med vilka frågor som 
författarna ville ha svar på från respondenterna enligt en intervjumall (se Bilaga 2). Frågorna var 
öppna frågor baserade på syftet. Detta mail skickades även till de två andra respondenterna som 
tyvärr på grund av tidsbrist svarade direkt via mail. Dock tycker författarna inte att detta påverkar 
uppsatsen då de svarade grundligt och även där skickade författarna tillbaka följdfrågor till de två 
respondenterna. Genom aktiv mail- och telefonkontakt har författarna haft möjlighet att få 
ytterligare råd och kommentarer på de fyra intervjuerna. Båda respondenterna som författarna 
träffade ansikte mot ansikte hade fått ge förslag till tider själva så att ingen av dem var under 
tidspress under intervjun. De andra två intervjupersonerna svarade via mail i sin egen takt. 
 
Författarna fick även en del av data från de inspelade intervjuerna, från följdfrågor och från 
mailväxlingen mellan författarna och respondenterna. I mailväxlingen har författarna fått tillgång 
till interna dokument, bland annat brev som Ansvarsfullt ägande skickar till de olika företagen för 
att försöka öppna en dialog (se Bilaga 3 och 4). Författarna använde sig även av www.geert-
hofstede.com för att få fram en tabell som beskriver hur Sverige, Norge och USA skiljer sig i de 
fem kulturella dimensionerna (se Bilaga 1). 
 
3.4 Bearbetning av data 

Intervjuerna där författarna träffade respondenterna antecknades och spelades in så att författarna 
senare skulle kunna lyssna på dem under analysen. De andra två respondenterna svarade genom 
mailkontakt. Genom att söka efter relationer och strukturera upp intervjuerna i olika citat 
tydliggjorde författarna intervjuerna i uppsatsens resultatdel för att sedan placera dem i ett 
sammanhang och olika teman i analysdelen. Detta för att genom primär- och även sekundärdata 
kunna sammanställa och diskutera i analysen vad som var mest framträdande i intervjuerna och 
bygga upp en potentiell mening.  
 
                                                
54 Halvorsen, Knut (1992). Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, s. 72  
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3.5 Urval 
Författarna hittade Folksam genom Folksams årliga jämställdhetsindex. Eftersom uppsatsen skulle 
handla om jämställdhet kändes Folksam som ett bra företag att undersöka, då de själva undersöker 
jämställdhet i företag. Forskarna har använt sig av så kallade opportunistisk urval vilket är ett 
praktisk och bekväm metodval för datainsamling. Detta innebär att man väljer vilka som råkar vara 
åtkomliga på ett enkelt sätt eller om organisationen själv väljer ut en intervjuperson som är 
presentabel för uppsatsens syfte.55 
 
I analysdelen kommer citat från författarna börja med F, citat från de interna arbetarna börja med I 
och citat från de externa arbetarna börja med E. 
 
Författarna kontaktade ena intervjupersonen, kallad E1 i denna uppsats, då hon hade varit med och 
gjort Folksams jämställdhetsindex. Hon hjälpte även författarna att få kontakt med sin kollega, 
kallad E2 i denna uppsats. Dessa två arbetar på avdelningen Ansvarsfullt ägande som ligger under 
VD-staben för hela Folksam. Det är fyra personer som arbetar på Ansvarsfullt ägande, chefen för 
Ansvarsfullt ägande och ställföreträdande chef (E1), samt två bolagsanalytiker, en man (E2) och en 
kvinna. Två av de ansvariga som arbetar på Ansvarsfullt ägande kunde tyvärr inte avvara tid för en 
intervju. 
 
Ansvarsfullt ägande arbetar dock bara externt med de bolag Folksam äger eller bara vill påverka, så 
E1 skickade i sin tur vidare vårt mail till HR-avdelningen som också hör till VD-staben på Folksam. 
 
HR-avdelningen gjorde sedan att den ansvarige för arbetsmiljön på HR, kallad I1 i denna uppsats, 
kontaktade författarna. Innan var I1 ensam på posten, men när mångfalden lades till i arbetsmiljön 
var det för stort för att omfamnas av enbart en person. Därför har Folksam precis tagit in I2 som 
hädanefter ska ha ansvaret för mångfalden. Dessa två passade bra till undersökningen då de båda 
var ansvariga för jämställdhetsarbetet internt. I1 och I2 är arbetsmiljösamordnare på HR-
avdelningen (personalavdelningen) på Folksams huvudkontor och arbetar internt med arbetsmiljön, 
där jämställdhet ingår, inom företaget.  
 
3.6 Trovärdighet 

Denna del i metoden ska ta upp trovärdigheten eller äktheten i undersökningen. Denna uppsats är 
inte replikerbar då det är svårt att uppfylla i en kvalitativ undersökning, då vissa menar att det är 
omöjligt att ”frysa” en social miljö och de sociala betingelser som råder under undersökningen för 
att göra den replikerbar.56 Denna uppsats fokuserar bara på fyra personer på Folksam och är därför 
inte heller överförbar till andra kontexter. 
 
Att inte alla sex ansvariga för jämställdhetsarbetet på Folksam kunde intervjuas kan ha påverkat 
resultatet i uppsatsen. Genom att ha intervjuat fyra av de sex ansvariga, genom framtagen 
primärdata och efter att ha samlat in övrig sekundärdata från Folksams egen hemsida, tror 
författarna dock att de har fått tillräckligt med data för att svara på uppsatsen syfte. 
 
                                                
55 Bryman, Alan & Bell, Emma (2003). Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 377-378 
56 Bryman, Bell, s. 306 
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Forskarna till denna undersökning har försökt följa de undersökningsregler som finns, dock kan de 
ha haft förutfattade meningar som speglar sig i uppsatsen. Sedan finns det en risk att 
respondenterna som författarna träffade på kontoret svarade onaturligt då de visste att allting 
spelades in, men genom att först maila frågorna och diskutera allting lite friare hoppas författarna 
ha kommit runt det problemet. Forskarna skickade även citaten i en separat del till 
intervjupersonerna och sedan skickades hela undersökningen till intervjupersonerna för att de 
skulle godkänna denna (respondent-/deltagarvalidering). Detta för att få en så hög tillförlitlighet 
som möjligt. Att inte alla fyra respondenter kunde intervjua ansikte mot ansikte kan också ha 
påverkat resultatet, men författarna försökte gå runt detta med hjälp av att hålla en aktiv 
mailkontakt med de två respondenter som intervjuades per mail.  

 
Efter intervjuerna har forskarna aktivt försökt reflektera över materialet och ifrågasätta det i 
analysen för att ha en så objektiv syn som möjligt. Författarna är medvetna om att de som forskare 
inte har utelämnat egna åsikter i tolkningen av den insamlade data, och att mycket data är taget från 
Folksam själva som också är subjektiva, därför klassificeras inte studien som ett objektivt arbete. 
 
 

4 Sveriges och Folksams jämställdhetsutveckling  
 
4.1 Den svenska jämställdhetsutvecklingen 

Sveriges första jämställdhetslag antogs år 1979.57 Lagen hade som ändamål att främja kvinnors och 
mäns lika rätt i arbetslivet.58 Men den svenska jämställdheten tog fart redan år 1845 då det vart lika 
arvsrätt för kvinnor och män. Därefter tog det dock 13 år tills nästa stora händelse i den svenska 
jämställdhetens historia skedde och det var att en kvinna över 25 år kunde få bli myndig efter 
domstolsbeslut, enda kravet var att hon var tvungen att vara ogift. Om hon skulle gifta sig blev hon 
dock automatiskt omyndig igen. År 1864 förlorade mannen sin lagstadgade rätt att aga sin hustru 
och tio år efter fick en gift kvinna rätten att bestämma över sin egen inkomst. Tio år till efter det, år 
1884, kunde en ogift kvinna bli myndig redan vid 21 års ålder. Ett annat stort årtal i svensk 
jämställdhet var 1919 då kvinnor fick allmän rösträtt. Två år efter fick kvinnor rösta i ett 
riksdagsval och samma år, 1921, fick även en gift kvinna bli myndig vid 21 års ålder. 
 
År 1939 får inte förvärvsarbetande kvinnor avskedas på grund av anledningar som havandeskap, 
förlossning eller giftermål. År 1965 förbjöds våldtäkt inom äktenskapet. Tio år efter införs fri abort 
till och med 12e havandeskapsveckan. 
 
En viktig faktor till kvinnors markanta ökning av deltagande på arbetsmarknaden under 1970-talet 
kan ha berott på övergången till särbeskattning. Det tidigare systemet med sambeskattning ersattes i 
1971 års skattereform med dagens särbeskattning. Det innebär att varje person enbart beskattar det 
som han eller hon har i inkomst utan hänsyn till make/makas inkomst.59 
 
                                                
57 NE.SE, Jämställdhet, hämtad 2014-09-13 från http://www.ne.se/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet 
58 NE.SE, Jämställdhetslagen, hämtad 2014-09-13 från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/j%C3%A4mst%C3%A4lldhetslagen 
59 Sveriges riksdag, Frivillig sambeskattning, hämtad 2014-09-13 från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Forslag/Motioner/Frivillig-sambeskattning_GZ02Sk411/?text=true 
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År 1982 faller kvinnomisshandel på enskild plats under allmänt åtal och nio år efter kommer en ny 
jämställdhetslag med bland annat förbud mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Två år efter det, 
1993, höjs straffen för vissa typer av sexualbrott. År 1998 skedde många saker; kvinnofridsbrott 
infördes i brottsbalken, det kom en lag med förbud mot könsstympning av kvinnor och det skedde 
en skärpning av jämställdhetslagens förbud mot sexuella trakasserier. Året efter kom förbudet mot 
köp av sexuella tjänster.  
 
Så sent som år 2007 blir det en skärpning i socialtjänstlagen då socialnämnderna ”ska”, istället 
för ”bör”, beakta att våldsutsatta kvinnor kan vara i behov av stöd och hjälp.60 Samma år kom även 
en ny jämställdhetspolitik som satsade 2,6 miljarder kronor på detta till år 2014.61 
 
4.2 Folksams utveckling 

Folksam skriver på sin hemsida att de ända från början försökt att vara etiska. Deras historia 
grundar sig i början av 1900-talet då en försäkring inte var en självklarhet för gemene man. 
Kooperativa Förbundet tänker att grundidén för försäkringar är att dela på risker och därför vill de 
bilda en lösöresförsäkring, för att skapa bättre förutsättningar och större trygghet för "vanliga" 
människor. Då startar Ömsesidiga Brandförsäkringsföreningen bolaget Samarbete 1908 och efter 
det år 1925 går Samarbete ihop med livförsäkringsbolaget Folket. Så småningom får det nya 
bolaget namnet Folksam. Nedan kommer utdrag från viktiga händelser i Folksams historia och som 
har byggt Folksam till det som företaget är idag. 
 
I samma tid år 1922 bildas Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa (SKP), med uppdrag att 
administrera kommunala tjänstemäns pensioner. Därmed börjar också en omfattande utveckling av 
pensionssystemet. Senare kommer Folksam ha en del av detta, men innan det år 1958 utropar de 
Hälsoåret 58. Detta år bygger även Folksam sitt huvudkontor i Skanstull i Stockholm där fokus låg i 
att skapa en arbetsmiljö där det finns förutsättningar för friskvård och ergonomiska lokaler. 
 
År 1970 tecknar Riksidrottsförbundet en försäkring åt alla sina medlemmar och inom Folksam 
skapas Folksamkamraterna som ger anställda inom företaget möjlighet att starta fritidsverksamheter 
inom kultur och idrott. I början av 70-talet bildar även Folksam ett nytt råd, FRY (Folksams råd för 
yrkesbilismen) efter att redan år 1964 startat Experimentbilverkstaden i Växjö. Därefter etableras 
även Folksam Auto år 1978. Folksam startar också Ungdomens miljökampanj redan år 1970 och 
skriver sedan år 1985 under FN:s miljöåtagande samt ger året därpå ut den första Byggmiljöguiden.  
 
Ur Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa växer Kommunernas Pensionsanstalt (KPA) fram 
som år 1998 börjar erbjuda just etiska placeringar av kundernas pensionspengar. Från och med år 
2000 ägs KPA Pension till 60 % av Folksam och till 40 % av Sveriges Kommuner och Landsting. 
År 2000 startat även Folksam en flerspråkig kundtjänst.62  
 
År 2001 startades sedan Ansvarsfullt ägande som försöker påverka de företag Folksam äger aktier i 
genom deras etiska placeringskriterier och bolagsstyrning. De verkar sedan satsa en hel del på 
                                                
60 SKR, Historiska årtal, hämtad 2014-09-13 från http://www.kvinnojouren.se/fakta/feminism-

ochjamstalldhet/historiska-artal 
61 Utbildningsdepartementet, För ett jämställt Sverige, hämtad 2014-09-13 från http://www.regeringen.se/sb/d/13273 
62 Folksam, Vår historia, hämtad 2014-09-13 från http://omoss.folksam.se/omoss/varhistoria 
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jämställdheten genom bland annat jämställdhetsindexen som de började med år 200463 och 
kompetensindexen som de började med år 2007.64 Något som man kan se i hela Folksams 
utveckling är att de alltid har försökt att vara etiska och det är även det som leder fram till deras 
jämställdhetsarbete. Nedan följer först ett kapitel om hur Folksam ser ut idag och sedan utdrag av 
Ansvarsfullt ägandes jämställdhetsarbete. 
 
4.3 Beskrivning av Folksam 

Folksam består av en koncern för livförsäkring och pensionssparande som är moderbolaget Folksam 
ömsesidiga livförsäkring (Folksam Liv), samt en koncern för skadeförsäkring som är moderbolaget 
Folksam ömsesidiga sakförsäkring (Folksam Sak). Både Folksam Liv och Folksam Sak har 
dotterbolag inom pensions- och försäkringsbranschen.65 Dessa har en styrelse som enligt Folksam 
representerar deras kunder. I Folksams styrelser är kunderna representeras av Kooperativa 
Förbundet (KF), LO, TCO, Riksidrottsförbundet (RF), HSB, Riksbyggen och OKQ8.66 

 
I de bolag som har gröna procenttal ovan äger endast Folksam denna procent i bolagen.67 

                                                
63 Folksam, Jämställdhetsindex, hämtad 2014-09-13 från 
http://www.folksam.se/testergodarad/skotersigforetagen/jamstalldhetsindex 
64 Folksam, Kompetensindex, hämtad 2014-09-13 från 
http://www.folksam.se/testergodarad/skotersigforetagen/styrelsekompetens 
65 Folksam, Hållbarhetsredovisning, hämtad 2014-09-13 från 
http://www.folksam.se/polopoly_fs/1.98002!/Hallbarhetsredovisning_2013.pdf. 
66 Folksam, Ledning och styrelser, hämtad 2014-09-13 från 
http://omoss.folksam.se/omoss/varverksamhet/ledningochstyrelser/1.92905. 
67 Folksam, Vår verksamhet, hämtad 2014-09-13 från http://omoss.folksam.se/omoss/varverksamhet/1.91962. 
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Folksam skriver att deras högsta beslutande organ är stämmorna.68 Folksam skriver även att ägarna, 
det vill säga kunderna, också kan vara med och påverka på dessa stämmor. Kunderna kan göra sin 
röst hörd genom att välja deltagare som ska företräda dem på bolagsstämman och i styrelsen, samt 
rösta fram en fristående kundrepresentant på bolagsstämman.69 Varje år frågas även kunderna 
slumpvis i ett flertal frågeformulär vad de tycker är viktigast att investera i och vad de tycker är 
grundläggande krav man ska ha på andra företag. Sedan 2013 delar Folksam även ut återbäring till 
sina kunder med syfte att lyfta fram att Folksam är kundägt. De skriver att det överskott som inte 
används för att förbättra kunderbjudanden går tillbaka till kunden så som vinstutdelning i ett bolag 
går tillbaka till ägarna.70 
 
Vd:n i Folksam Liv respektive Folksam Sak är koncernchef för hela Folksam och är direkt 
underställd styrelserna. Vd:n svarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar. Vd:n utser i sin tur en koncernledning som ansvarar för olika delar av verksamheten.71 
Under VD-staben för hela Folksam arbetar avdelningen Human Resources (HR) som ska stödja 
koncernens kompetensförsörjning och ge stöd till chefer. Stödet sker främst i form av att 
tillhandahålla processer och rådgivning som bidrar till Folksams attraktionskraft, konkurrenskraft 
och kundnytta. HR vill effektivisera organisationen, bland annat genom att säkerställa att Folksams 
verktyg tillämpas enda ut i linjen av alla medarbetare. De har även som uppgift att försöka få 
cheferna förstå vad de behöver för ett bra ledarskap.72 
 
Förutom intern bolagsstyrning agerar Folksam även aktivt genom extern bolagsstyrning vilket de 
tror ger en ökad avkastning.73 Detta görs genom avdelningen Ansvarsfullt ägande, som likt HR 
också ägs av samtliga bolag i Folksam och därför tillhör VD-staben, vars uppgift är att påverka de 
företag de äger aktier i genom deras etiska placeringskriterier. Deras etiska placeringskriterier 
bygger på vad deras kunder tycker är viktigt och ligger i linje med Folksams egen vision om ett 
hållbart samhälle.74 Bolagsstyrning handlar enligt Ansvarsfullt ägande om att göra vad man kan för 
att påverka de stora företagen i positiv riktning. De menar att då Folksam förvaltar cirka 300 
miljarder kronor ger det möjligheten att påverka de bolag de äger aktier i.75 Hela Folksams vision är 
att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld och deras affärsidé är att de är kundernas 
företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet och gillas av många.76  
 

                                                
68 Folksam, Bolagsstämmor, hämtad 2014-09-13 från http://omoss.folksam.se/omoss/bolagsstyrning/folksamsstammor. 
69 Folksam, Om oss, hämtad 2014-09-13 från http://omoss.folksam.se/omoss/viarkundagda/1.111405 
70 Folksam, Återbäring, hämtad 2014-09-13 från http://www.folksam.se/forsakringar/rabatterochformaner/dinaterbaring 
71 Folksam, VD och koncernledning, hämtad 2014-09-13 från 
http://omoss.folksam.se/omoss/bolagsstyrning/vdochkoncernledning 
72  Folksam, Human Resources, hämtad 2014-09-13 från 
http://jobba.folksam.se/yrkesomraden/humanresources/1.99107 
73 Folksam, Så jobbar vi, hämtad 2014-09-13 från http://omoss.folksam.se/meranforsakring/sajobbarvi/1.92068. 
74 Folksam, Frågor, hämtad 2014-09-13 från http://media.folksam.se/sv/2011/02/24/vad-vill-du-att-vi-ska-fraga-om-
vid-varens-arsstammor/ 
75 Folksam, Så jobbar vi, hämtad 2014-09-13 från http://omoss.folksam.se/meranforsakring/sajobbarvi/1.92068 
76 Folksam, Om oss, hämtad 2014-09-13 från http://omoss.folksam.se/omoss/viarkundagda/1.115450. 
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4.4 Folksams jämställdhetsarbete 
Folksam skriver att de är en tung investerare i många stora företag. Därigenom kan de aktivt bidra 
till beslut som bidrar till ett bättre samhälle. Genom Ansvarsfullt ägande, med att få bolagen de har 
aktier i mer jämställda (samt andra företag runtom i världen som de inte tycker sköter sig). 
Ansvarfullt ägande påverkar på många sätt; de påverkar som sagt bland annat genom möten, brev, 
bolagsstämmor och genom att föra en aktiv dialog för konstruktiva förändringar.77 Varje år för de 
en ägardialog med deras 20 största svenska innehav och de 20 företag som har verksamheter inom 
branscher de anser har hög risk. De ansvariga träffar, skriver brev, mejlar eller ringer representanter 
för dessa bolag, så som exempelvis ansvarig för investerarkontakter, CSR- och/eller miljöansvarig. 
De följer upp företagens arbete när det gäller deras placeringskriterier miljö, mänskliga rättigheter 
och antikorruption samt bolagsstyrning som exempelvis jämställdhet i styrelse och ledning samt 
belönings och ersättningsprogram.78  
 
Folksam skriver även att de vill med hjälp av sina aktieplaceringar i olika bolag aktivt påverka 
företag att upprätta jämställdhet inom grundläggande mänskliga rättigheter som beskrivs i FN:s 
konventioner.79 Det kan exempelvis vara att företagen ska utveckla rutiner för uppföljning av 
policyn eller andra åtgärder som leder till en mer jämställd arbetsplats. Folksam ser till att arbetet 
sätts igång och att utbildningen kommer ut till alla anställda i de företag som inte har någon 
jämställdhetspolicy. 
 

År 2003 startades det norska initiativet Center for Corporate Diversity (CCD) med syfte att lyfta 
fram de affärsmässiga fördelarna med jämställdhet i företag. Folksam deltog i CCD genom att bland 
annat under 2007 delta vid den internationella konferensen ”Etikk och Butik” vid Oslo börs.80 
 
Sedan år 2005 använder Folksam även sitt inflytande och Ansvarsfullt ägande för att rösta vid 
utländska bolagsstämmor, dels genom elektronisk röstning samt genom ett röstningssamarbete i 
Europa. De tar då bland annat ställning för förslag som innebär att företagen respekterar mänskliga 
rättigheter, däribland jämställdhet. Om det kommer till Folksams kännedom att ett av de företag de 
äger aktier i är inblandat i incidenter av något slag, till exempel genom rapportering om dessa 
incidenter från mediehåll eller från Folksams leverantör av etisk analys GES Investment Service, 
kontaktas företaget av Folksam med frågor som handlar om beskrivning av problemet och hur det 
ska åtgärdas samt hur företaget ska göra för att det inte ska återupprepas. Ibland talar de även direkt 
med företagen, antingen genom ett telefonmöte eller med fysiska möten i Sverige eller någon 
annanstans i världen. Om företagen inte ger dem någon respons eller inte visar någon vilja att 
förbättra situationen riskerar de att bli uteslutna.81  
 

                                                
77 Folksam, Så jobbar vi med mänskliga rättigheter, hämtad 2014-09-13 från 
http://omoss.folksam.se/meranforsakring/sajobbarvi/1.92063 
78 Folksam, 20 största innehaven , hämtad 2014-09-13 från 
http://omoss.folksam.se/meranforsakring/folksamsomagare/20storstainnehaven 
79   Regeringen, FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter, hämtad 2014-09-13 
från http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/37/41/3014596d.pdf 
80 Folksam, Samarbeten, hämtad 2014-09-13 från 
http://omoss.folksam.se/meranforsakring/folksamsomagare/samarbeten 
81 Folksam, Utländska bolagsstämmor, hämtad 2014-09-13 från 
http://omoss.folksam.se/meranforsakring/folksamsomagare/rostningvidutlandskabolagstammor 
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År 2005 bjöds även Folksam in, som enda svenska investerare, att vara med och utforma FN:s 
riktlinjer för internationella investerare, vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. 
Riktlinjerna kallas PRI, Principles for Responsible Investments, och uppmanar börsbolag att ta till 
sig dessa principer i sin verksamhet. År 2010 vände sig PRI till ett antal svenska och utländska 
företag med just ökad jämställdhet som mål. Folksam var ledande på dialogen med de svenska 
börsbolagen vilket innebar att de först skickade ett brev undertecknat av alla institutionella ägare i 
projektet och sedan följde upp det med möten med samma bolag. I brevet skrevs bland annat att de 
skriver som en grupp av kapitalförvaltare som undertecknat principerna för ansvarsfulla 
investeringar (PRI). De är intresserade av att identifiera företag med ledande strategier och program 
som syftar till att främja jämställdhet i företagens ledarskap och ökad öppenhet när det gäller 
jämställdhet. För att sedan ge en beskrivning av varför de tror att jämställda bolag har större 
konkurrensfördelar och så har de skrivit med relevanta källor för vidare läsning. De ger även en 
beskrivning av vad ett företag ska göra för att bli mer jämställda där det bland annat nämns att man 
måste ha ett jämställd styrelserum. Detta är underskrivet av Folksam och åtta andra internationella 
företag (se Bilaga 4). Under år 2007 deltog Folksam även i överläggningar med andra 
internationella investerare angående utvecklingen av bolagsstyrning på internationell nivå.82 I ett 
öppet brev 2008 skickade Folksam till ett antal Svenska börsbolag och uppmanade dem att sluta 
kvotera in män. Bland annat skrev man lite skämtsamt till Scania, om de inte tyckte att det var att 
kvotera i överkant genom att ta in 100 % män i styrelsen. Vidare skriver Folksam vilka nackdelar 
det finns med homogena grupper och säger att de ivrigt väntar på svar om hur de tänkte när de bara 
tillsatte män.83  
 
4.4.1 Mer om extern bolagsstyrning 

För att påverka bolagen använder sig Folksam av olika medel. Bland annat medverkar de på 
bolagsstämmor, i valberedningar samt i samarbete med andra ägare. De har direktkontakt med 
bolagen då de träffar företagsledningar och styrelser. Detta arbete, liksom deras ställningstagande i 
olika frågor, presenteras fortlöpande på Folksams hemsida. Inför bolagsstämmosäsongen år 2009 
fattade Folksam ett beslut om att en representant vid varje stämma skulle göra sin röst hörd. 
Folksam har under stämmosäsongen år 2014 deltagit vid 42 årsstämmor.84 Inför stämmorna skickar 
de ett brev till styrelseordföranden för att informera om de frågor Folksam kommer ha särskilt fokus 
på. Exempel på utformningen av dessa brev kan se ut som följande: 
  
Alfa Laval  
Folksams fråga: Jämställdhet och mångfald är en del av de mänskliga rättigheterna. Men 
jämställdhet och mångfald handlar också om pengar. Det finns många studier som exempelvis visar 
att diversifierade grupper fattar bättre strategiska beslut och samarbetar bättre. Jämställda företag 
har också lättare att attrahera och behålla kompetens. För oss som investerare handlar det i 
förlängningen även om högre avkastning.  

                                                
82 Folksam, Våra samarbeten, hämtad 2014-09-13 från 
http://omoss.folksam.se/meranforsakring/folksamsomagare/samarbeten 
83 SvD, Folksam hånar Scanias ordförande, hämtad 2014-09-13 från http://www.svd.se/naringsliv/branscher/industri-
och-fordon/folksam-hanar-scanias-ordforande_7044243.svd 
84 Folksam, Bolagsstyrning, hämtad 2014-09-13 från 
http://omoss.folksam.se/meranforsakring/folksamsomagare/meromexternbolagsstyrning 
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Jag undrar om vd kan berätta om jämställdhetsarbetet inom Alfa Laval. I hållbarhetsrapporten kan 
man se att över 80 procent av de anställda är män. Hur ser strategin ut? Finns det några goda 
exempel?  
 
Svar: Vd svarade att det finns ett fortsatt stort fokus på jämställdhetsarbetet. Som exempel nämnde 
han Alfa Lavals så kallade Impact programme, som tagits fram i syfte att fungera som stimulans åt 
de kvinnor som har potential att utvecklas till ledare inom företaget. Inom två år efter avslutat 
program har 80 procent av deltagarna gått vidare till högre befattningar inom företaget. Vd 
berättade också att målet är att andelen kvinnor på ledande befattningar skall öka från dagens 16 
procent till 19 procent. Bakgrunden till detta mål är att andelen kvinnor idag uppgår till 19 procent 
totalt i bolaget. 
  
Ericsson 
Folksams fråga: Ni säger att det finns en kvinnlig kompetensreserv men det verkar ändå inte som 
om ni har lyckats ta tillvara denna möjlighet. Antalet linjechefer och ledningspersoner har endast 
ökat marginellt och ni har satt ett mycket försiktigt mål om en tredjedel kvinnor till 2020. Även om 
detta mål ligger inom räckhåll så kommer ni inte att nå det med dagens ökningstakt. Vad kommer ni 
att göra åt detta? Vad är det för hinder som vd kan se för att ta tillvara kvinnoreserven och vad kan 
det innebära för Ericsson om ni inte lyckas?  
 
Svar: Man behöver mångfald för att kunna driva affären i en snabb förändringstakt. För oss som är 
beroende av innovation konkurrerar vi även om kompetens. Målet, en tredjedel kvinnor, är 
ambitiöst och Ericsson lägger stor vikt att nå detta mål. 
  
Saab  
Folksams fråga: Saabs arbete för att jämna ut skillnaderna mellan könen har uppmärksammats 
även utanför industrin och söker man på internet på Saab och jämställdhet så kan man läsa om 
lyckade satsningar, glada medarbetare och fina utmärkelser till Saab. Jag undrar om vd kan berätta 
lite om de effekter som man kan se av dessa satsningar och hur ni kommer att fortsätta med detta 
arbete i framtiden. Jag undrar också när det mål som man har satt på den svenska marknaden, att 30 
procent av cheferna ska vara kvinnliga, ska börja gälla globalt och på alla marknader?  
 
Svar: Jämställdhet är affärsmässigt lönsamt. Saabs attraktionskraft hos kandidater ökar om de ser 
att det är ett jämställt företag och det sprids om det inte fungerar. Samma mål om antalet kvinnliga 
chefer gäller för Sverige som internationellt. I USA är 50 procent av lönesättande chefer en kvinna. 
25 procent är det i Sverige och 17 procent på de andra marknaderna.85 
 
4.4.2 Jämställdhets- och kompetensindexen 
Folksams jämställdhetsindex har gjorts sedan år 2004 och den senaste indexen gjordes 2010. Denna 
granskar och betygsätter jämställdheten i svenskregistrerade börsföretag. Där betyget bland annat 
bygger på könsfördelning i styrelser, ledningsgrupper och mellan alla anställda. Uppgifter om dessa 
bolag hämtas från bolagens hemsidor och deras årsredovisningar. Syftet med Folksams 

                                                
85 Folksam, Rapport årsstämmor, hämtad 2014-09-13 från 
http://omoss.folksam.se/polopoly_fs/1.92073!/Bolagsst%C3%A4mmorapport%202014%20-%20klar.pdf 
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jämställdhetsindex är alltså att lyfta fram de företag som lyckas bättre och därigenom hålla liv i 
debatten om jämställdhet i näringslivets toppskikt.86 
 
Kompetensindexen gjordes för första gången år 2007 och även där är den senaste från 2010. I den 
senaste betygsätts kompetensen hos drygt 3 300 ledamöter i 255 bolags styrelser och 
ledningsgrupper. Undersökningen omfattar samtliga bolag noterade på Stockholmsbörsen 1 januari 
2010 och underlaget utgörs av företagens årsredovisningar för 2009. De uppgifter som har samlats 
in är kön, ålder och utbildningens inriktning för styrelseledamöter och ledande befattningshavare, 
antal år i styrelsen för styrelseledamöter samt funktion för ledande befattningshavare. 
 
Utgångspunkten i kompetensindexen är att homogena grupper begränsar företags möjligheter att 
förstå och förhålla sig till omvärlden. Om gruppen består av ett mindre antal kompetenser och 
erfarenheter ökar sannolikheten att alla förhåller sig till en situation på ett liknande sätt med 
begränsade lösningar som en konsekvens. Däremot motverkar heterogena grupper detta då olika 
infallsvinklar, erfarenheter och perspektiv bidrar till ett öppnare förhållningssätt i tolkningar och 
lösningar. Syftet med denna är att belysa kompetensen hos noterade bolag på stockholmsbörsen för 
att på så vis skapa underlag för en vidare diskussion om möjligheterna för svenska företag att bli 
framgångsrika och hur detta kan ske i samklang med samhällets förväntningar.87  
 
 

5 Resultat av intervjuerna 
  
5.1 Institutionella krav i Folksams jämställdhetsarbete 

Det finns inget specifikt krav på att Folksam måste ha en arbetsmiljösamordnare, men då Folksam 
ändå har lagkrav på att ha en bra arbetsmiljö har de valt att ha en sådan post. I1 förklarar att i 
Sverige har alla företag lagar att följa gällande jämställdhet. Det finns olika kontrollanter av dessa 
lagar och en kontrollant är Arbetsmiljöverket, som ansvarar för arbetsmiljölagstiftningen och en 
annan är Diskrimineringsombudsmannen som ser till att företagen följer lagarna. Det är det som 
styr I1:s arbete:  
 

I1: Det finns ju vissa krav, och då blir min roll att stötta cheferna i att jobba på rätt sätt med 
arbetsmiljön. 

 
Det är inte bara lagarna Folksam säger sig följa utan det är även facken. 
 

I1: Vi har tre kollektivavtalsbundna fack här. [...] Det är klart att det bidrar och hjälper oss att 
göra rätt.  

 

                                                
86 Folksam, Jämställdhetsindex, hämtad 2014-09-13 från 
http://www.folksam.se/testergodarad/skotersigforetagen/jamstalldhetsindex 
87 Folksam, Kompetensindex, hämtad 2014-09-13 från 
http://www.folksam.se/polopoly_fs/1.65684!/Folksam_Kompetensindex%202010.pdf 
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Men Folksam och respondenterna pressas inte bara från lagarna och facken, då Folksam är kundägt 
säger de även att de pressas från kunderna. De menar att då kundernas tyckande är viktigt för dem 
stämmer de av med kunderna vad de önskar att de arbetar med. 
 

E1: Vi frågar kunderna varje år, vilka frågor de tycker att vi ska syssla med och då ingår 
jämställdhet i mänskliga rättigheter. 

 
E2 berättar i mailkontakten med författarna att de följer upp vad deras kunder tycker när de varit i 
kontakt med Folksam. Det kallas operativa NKI, alltså händelsestyrda undersökningar i direkt 
anslutning till ett ärende. Det görs på olika sätt, enkät direkt på webben, uppföljning direkt i 
telefonen eller postal enkät hem. De ställer korta frågor som rör ärendet, cirka åtta frågor med 
möjlighet till fritextsvar (det är fler frågor när det gäller Folksams hemsida). Totalt sett följer de 
cirka 30 olika ärendetyper kontinuerligt. Det blir cirka 100 000 per år totalt. Folksam följer även 
upp vad deras kunder tycker, oavsett om de haft ett ärende eller inte, för att spegla vad alla kunder i 
kunddatabasen tycker. Det gör de löpande genom kvartalsrapporter och årlig workshop (en 
tvärorganisatorisk) för att djupa i analyser, slutsatser och vilka åtgärder de ska vidta. Dessa baseras 
för varumärket Folksam och privatkunderna på 3000 telefonintervjuer. Sedan följs också Folksam 
som varumärke på marknaden bland alla konsumenter genom en kvartalsvis webbundersökning. 
Utöver detta skriver E2 att de nästan alltid involverar deras kunder, befintliga eller potentiella, när 
de utvecklar tjänster och produkter så att relevansen i det de tar fram är bra för kunderna.  
 
E1 och E2 är två av de fyra som ska försöka påverka hur Folksams bolag runtom i världen ska 
arbeta med jämställdhet för kundernas skull. Dock är det inte bara jämställdhet som kunderna 
tänker på utan också vad Folksam gör med deras pengar: 
 

E1: Och vi vet att för våra kunder är det ju viktigt att det vi gör med de här pengarna, vad vi 
investerar i, det spelar roll för våra kunder. Så därför har vi kriterier för de här investeringarna, vi 
vill att företagen vi investerar i verkligheten ska ta ansvar för [...] mänskliga rättigheter. 

 
Respondenterna upplever alltså att de har press från dessa lagar och fack, samt press från kunderna 
att arbeta med mänskliga rättigheter där jämställdhet ingår. Dock säger alla intervjupersonerna på 
Folksam att de gör detta även för att öka lönsamheten. Lönsamhetsfrågan är inte bara viktig för 
Folksams interna arbete utan E1 och E2 arbetar med att få de bolagen, som Folksam har aktier i, 
mer lönsamma för dem och deras kunder: 
 

E1: Vi ser det som en lönsamhetsfråga. Vi tror att bolagen vi investerar i, på lång sikt kommer vara 
utanför ifall de inte skärper sig när det gäller jämställdhet. Då förlorar vi pengar och våra kunder 
förlorar pengar så det är verkligen strikt ekonomiskt också. 

 
Det verkar som att Folksam själva går efter detta och arbetar då inte bara med att ändra sig själva 
eller de bolag Folksam äger aktier i, utan även alla möjliga bolag runtom i världen. För att Folksam 
ska kunna påverka andra företag krävs det att de är en förebild. Genom att vara en förebild för andra 
kan de visa att det går att vara jämställda och lönsamma samtidigt och det är också därför Folksam 
bland annat tagit fram tydlig data och siffror på att det fungerar i olika index. Dessutom när de 
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utvecklar sätt att arbeta på när det gäller jämställdhet kan de med sin erfarenhet visa andra företag 
detta. Därför arbetar Folksam med jämställdhet i sitt eget företag och detta har gett resultat:  
 

I2: Folksam har kommit en bra bit på väg mot jämställda löner, men vi har en liten bit kvar. Vid 
jämförelse av medellönen mellan kvinnliga och manliga medarbetare med likartade jobb är 
löneskillnaderna 2013 ca 4 %. För att få helt jämställda löner kartlägger och analyserar Folksam 
eventuella osakliga löneskillnader i samband med lönerevisionerna varje år, istället för att endast 
göra en kartläggning vart tredje år som lagstiftningen kräver. 

 
Dock tycker alla intervjupersoner att jämställdhetsarbetet går för långsamt överlag, men de menar 
att Folksam försöker hitta sätt att öka tempot. 
 

I1: I Folksam [...] har löneskillnaderna minskat. [...] För att man har blivit bättre på att rekrytera 
kvinnliga ledare till exempel eller kvinnor i välbetalda yrken. 

 
1I menar att rekryteringen är bland det viktigaste för att få ett företag jämställt. De har bland annat 
arbetat för att få bort godtyckligheterna i rekryteringen, att bara för rekryteraren känner gemenskap 
med den jobbsökande så ska inte personen få jobbet. Om det inte fungerar så kan det leda till att ett 
företag endast har likasinnade anställda och då försvinner mångfalden. Detta är inget som bara I1 
känner att Folksam står för utan något Folksam skriftligen gått ut med: 
 

I1: I Folksam har vi skriftligen sagt att jämställda bolag tar bättre till vara på tillgänglig kompetens 
och har bättre förutsättningar för att öka lönsamheten.(se bilaga 4) 

 
E1 menar också att arbetar man inte med kompetensbaserad rekrytering utestänger det också vissa 
typer av män som inte heller passar in i normen. Det kanske kan vara lätt att glömma, men 
jämställdhet handlar om både kvinnors och mäns rättigheter. 
 

E1: Vi är ju övertygade om att om man rekryterar efter kompetens då kommer det ju vara mer 
blandat än vad det är idag i ledningsgrupper och i styrelser. 

 
Folksam och respondenterna har då tre anledningar till att arbeta för jämställdhet. Den första 
anledningen är att de har lagar och förordningar de måste följa. Den andra är för att kunderna vill att 
de ska arbeta med mänskliga rättigheter, där jämställdhet ingår, och den tredje är lönsamheten. En 
fjärde anledning som också kom fram under intervjuerna var att respondenterna hade, redan när de 
började, känt att jämställdhet var något som företaget stod för och vilket de kände genomsyrade 
hela företaget. Dock är det en person som har den slutgiltiga makten för att kunna bestämma hur 
rekryteringen ska gå till och hur normen i företaget ser ut. Det respondenterna menar är att allt 
ligger på Vd:ns intresse. 

 
E1: Chefen skapar normen i företaget, därför är det viktigt att han är med på det. 
Så fort företag har mål går det fortare. 

 
Även att det förs vidare i olika generationer kan man se då vissa män som är nuvarande chefer 
kanske bara anställer andra chefer som är lika dem själva och därför kan det råka bli mest män. 
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Därför arbetar Folksam själva med att ändra den normen och igen, godtyckligheten i rekryteringen. 
Detta ska inte bara gälla för chefspositionerna utan även lägre ner i organisationen:  
 

E1: Det pågår olika processer för att se till att få in kvinnliga chefer även på lägre nivå. 
I1: Facken är noga med och bevakar att varje chefsrekrytering går rätt till. 

 
Respondenterna känner alltså återigen press från lagarna och facken, men de känner ändå att det är 
Vd:n i Folksam som sprider positiv energi till medarbetarna och det gör att fler tycker jämställdhet 
är viktigt. 
 

I1: Jag skulle nog säga att det jag upplever är trots allt att medarbetare på alla nivåer [...] så anser 
man att jämställdhet är viktigt. [...] Om vår VD kan rekrytera en 50/50 gruppering i 
koncernledningen så måste du ju kunna lyckas med din grupp. 

 
5.2 Svensk jämställdhetskultur i Folksam 

Som skrevs innan tydde även fler saker på att arbetet med jämställdhet var en oskriven regel i 
företaget: 
 

F1: Vi hittade inga jämställdhetsmål på eran hemsida... 
E1: Jag vet faktiskt inte om det finns, jag jobbar inte med det så det får HR svara på. 

 
Varken E1 eller E2, som arbetar externt med andra bolag än Folksam, verkade veta hur Folksam i 
sig arbetade med jämställdhet. Författarna tyckte detta var intressant då E1 och E2 från Folksam 
säger åt andra företag hur de ska arbeta, men vet inte hur de själva arbetar. E1 bemötte detta med att 
man kan se på siffror att Folksam är jämställda och då behöver inte E1 veta hur, då det inte ingår i 
hennes arbetsbeskrivning att kunna det. Folksam har delat upp det så att E1 och E2 bara arbetar 
externt och HR har hand om det interna arbetet och de verkar lita på att båda delarna sköter sig. 
 
Att det viktiga inte är om man har jämställdhetsmål utan om man verkligen arbetar med det, 
bekräftades även från I1: 
 

I1: Man ska inte snacka så mycket, man ska göra. Det är handlingen som visar. 
 
Det visade även sig att Folksam var jämställt enligt fakta på Folksams hemsida samt den tidigare 
studien Lika villkor på jobbet (se 3.2.1), men även i den studien visste personalen inte om de hade 
några jämställdhetsmål eller inte. Denna uppsats kommer i sin tur fram till att HR inte har 
jämställdhetsmål, men att de har försökt implementera en mångfaldsplan i företaget som innehåller 
jämställdhetsmål. Sedan får alla olika avdelningar ha sin egen lokala handlingsplan utifrån 
mångfaldsplanen. På detta kommenterar I1: 
 

I1: Vi har inte ett jämställdhetsmål, vi har mångfaldsmål. [...] Alla chefer ska känna till innehållet 
kring vår centrala mångfaldsplan och då ska vi också ha lokala handlingsplaner. 
 

I1 tycker att det är onödigt att ha jämställdhetsmål bara för att visa upp för 
Diskrimineringsombudsmannen att de gör rätt, då man sedan egentligen inte behöver göra något åt 
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det i verkligheten. I1 verkar också känna att jämställdhetsmål är svåra att kontrollera och då är det 
bra att de inte bara finns där utan att medarbetarna också själva känner att de vill vara jämställda 
för sin egen skull: 

 
I1: Det vi har gjort är att vi kontrollerar att vi har fått in de lokala handlingsplanerna. Det är ett 
mätbart mål, men i övrigt är det svårt att detaljstyra. 
Jag skulle nog säga att vi fick in de allra flesta handlingsplanerna rent spontant. 

De allra flesta vill göra rätt för sig.  
 
Detta tyder också på att man litar på varandras jämställdhetsarbete på Folksam, då HR inte känner 
att de behöver lägga sig i hur de olika avdelningarna arbetar med det. I1 och I2 upplever inte 
löskoppling så mycket i sitt arbete, men E1 som har arbetat mycket med andra svenska företag 
tycker sig ha sett löskopplingen. Hon upplever att företag säger att de arbetar med jämställdhet för 
att bli legitima, men i själva verket gör de inte det. Hon beskriver även vad som händer om de 
märker att företagen inte lyssnar: 
 

E1: De flesta är samarbetsvilliga, sedan så vet man inte hur mycket det händer.  
F: Om de här företagen inte lyssnar på er, ställer ni krav på dem eller är det som en uppmaning? 

E1: Ja, det är en uppmaning. Vi investerar ändå, men vi är jäkligt jobbiga.  
 
Det som Folksam gör sedan är att de fortsätter med sitt arbete med att informera företagen och gå på 
deras stämmor för att lägga fram förslag och råd fortlöpande. De beskriver bland annat om hur det 
är en konkurrensfördel med jämställdhet och att det ändå kan komma lagar senare som tvingar 
företagen till detta.  
 
Till exempel har EU lagt fram ett förslag om en kvoteringslag som E1 kommenterar: 
 

E1: Men jag tror också att hela den här kvoteringsdebatten som har varit, att det har varit en sådan 
politisk fråga på något sätt, har ju också påverkat fler. 

 
Lagförslagen kan ju faktiskt gå igenom och EU har bland annat tagit bort att man får ha olika 
försäkringar för könen. Istället arbetar då Folksam med att förhindra saker som har med skillnader 
mellan könen att göra. E förklarar detta med ett exempel: 
 

E1: Vi upptäckte att det var jättemånga kvinnliga fotbollsspelare som fick knäskador i tonåren. Då 
upptäckte de att det fanns ganska lätta övningar man kunde göra för att stärka knät för att slippa de 
här skadorna. Då har Folksam gått ut och utbildat alla kvinnor som gick i fotbollslag. [...] Om man 
upptäcker att det är skillnad mellan könen kan man faktiskt göra något. 

 
Om nu dessa skillnader mellan könen finns skulle det betyda att Folksam, som inte kan ta en egen 
försäkring för unga fotbollsspelande tjejer, skulle “förlora” pengar när dessa skadar sig. För att 
undvika detta tjänar Folksam istället på att ta samhällsansvar och får också högre förtroende från 
kunderna när de gör så.  
 

I1: Det är inte bara samhällsnytta, utan faktiskt också om någon form av affär. 
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5.3 Kulturkrockar i Folksams jämställdhetsarbete 
I Folksam säger E1 att de tänker och handlar mer långsiktigt. 
 

E1: Vad gäller långsiktigt och kortsiktigt så kan gränserna däremellan ibland vara ganska flytande. 
Jag tror att jämställda grupper fattar bättre strategiska beslut än ojämställda grupper, vilket också 
forskning ger stöd för. Resultaten av dessa beslut kan ju både handla om lång och kort sikt. 
Kortsiktigt kan man också tänka sig att de anställda trivs bättre på jobbet och därmed presterar 
bättre. Blandade grupper tror jag också det finns forskning som visar att man trivs bättre i. 

 
Trivsel på arbetsplatsen är även bra långsiktigt då personalen är mer benägen att stanna kvar på 
arbetsplatsen och Folksam slipper leta ny personal, vilket tar tid och pengar. Folksams 
långsiktighetstänk speglas också i deras tålamod för förändring: 
 

E1: Man får ha tålamod, det kommer inte att förändras över dagen. 
 
Samtidigt säger E1 att en av de största anledningarna till att företag väljer att inte ta tag i sitt 
jämställdhetsarbete lyder just: 
 

E1: “Det ordnar sig med tiden”. Det är den klassiska jämställdhetsursäkten. 
 
E1 berättar att för att få igång jämställdhetsarbetet på riktigt tycker några på Folksam att möjligtvis 
en kvoteringslag skulle hjälpa. Då kanske det hade gått fortare och ingen skulle kunna ha ursäkter 
som gör att det går trögt med jämställdhetsarbetet.  
 

F: Är kvotering något svenskt? 
E1: Nej det är norskt. I Norge finns det lag på det. 40 % av börsbolagens styrelse måste bestå av 
kvinnor. [...] Om det nu är så viktigt med att inte ha kvinnor i styrelsen som det verkar ha varit då 
borde alla de här bolagen redan ha konkat. 

 
Ett sätt som skulle kunna ändra Sverige i kvoteringsfrågan är just om EU-lagen går igenom. E1 är 
dock osäker på om den kommer gå igenom: 
 

E1: Nu kommer det nog inte bli så för det är så många länder som röstar emot det. Men de här 
diskussionerna gör att företagen tänker på det. De vill helst inte ha lagstiftning, de vill hellre kunna 
välja själva i så fall så de inte tvingas att göra en jättedrastisk förändring på ett år. 

 
Sverige har dock redan börjat kvotera i politiken och här påpekar E1 något intressant: 
 

E1: I Sverige så tycker vi att vi är bäst på allt och med jämställdhet tycker vi ännu mer att vi är bäst. 
Det där blir ett jättestort problem, då tycker man på något sätt att man inte behöver göra någonting. 
[…] World Economic Forum har tagit fram listor varje år på världens mest jämställda länder och 
inom olika områden. Där ligger Sverige i topp inom politik [...], men inom det ekonomiska området 
så ligger vi inte alls i topp. [...] Politiken har faktiskt kvoterat. 

 
Alla respondenter uttryckte att även om Sverige ligger i topp med jämställdhet så har företagen 
fortfarande mycket att arbeta med. Att lagstifta och därmed tvinga företag till att bli jämställda 
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skulle alltså vara en lösning. Att tvinga medarbetarna på Folksam till att arbeta med jämställdhet, 
till exempel att de tvingas göra handlingsplanerna, tycker dock inte I1 är någon bra idé: 
 

I1: Det blir ibland väldigt små grupperingar och det blir många handlingsplaner. Nackdelen blir att 
grupperna lägger otroligt mycket tid på handlingsplanen för att sedan ibland inte riktigt orka jobba 
med innehållet. Egentligen ska man jobba med de här frågorna mer alldagligt, nu blir det mer en 
enstaka insats. 

 
Det handlar inte om att kontrollera och styra utan att få in folk med engagemang, menar I1. Dock 
förstår I1 varför de andra avdelningarna har svårare att arbeta med jämställdhet än vad HR själva 
har. 
 

I1: När man är inne i det så är det lätt att tycka att det är så otroligt solklart och självklart, men så 
är det inte alltid. Man tror att man når ut mer än vad man gör. 

 
Det säger sig självt att det är lättare för en arbetsmiljösamordnare och en bolagsanalytiker att tänka 
på jämställdhet än de andra anställda, då det är deras jobb. För till exempel en säljare på företaget är 
detta inte alls lika självklart, då säljarens mål är just att sälja. Samma sak gäller med politiken då 
man hela tiden tänker på vad som är rätt medan många företag mer tänker på att generera pengar. 
Folksam verkar förstå mycket av vad som kan gå fel i och med jämställdhetsarbetet och i det som 
Folksam förespråkar för sig själva, ser de också problem med hur andra företag arbetar. Ett problem 
som E1 ser är att: 
 

E1: Det är ingen bra rekrytering, man går inte efter kompetensen. [...] De statliga myndigheterna 
gjorde om hela rekryteringsprocessen och efter det så har de fått in 50/50, för att de går strikt på 
kompetens. 

 
En anledning till varför svenska HR-avdelningar inte arbetar bra med rekryteringen kan vara att de 
anställda måste söka legitimitet mot sitt eget företaget. Och som sagt sätter Vd:n normen, tycker 
inte Vd:n att det är viktigt kommer de anställda inte göra annorlunda heller. 
 

E1: Man kan tycka vissa grejer, men om man börjar jobba och så lär man sig ändå det som den 
nuvarande chefen gör och kan. Traditionerna ärvs neråt. 

 
Det som spelar någon roll, menar respondenterna, är att alla i företaget verkligen förstår varför 
jämställdhet är viktigt, även i vardagen. Och man måste börja tidigt menar I1:  
 

F: Går det att påverka hur personalen tänker om jämställdhet genom utbildning? 
I1: Men det jag tänker om det är att då är det ju någonstans nästan försent när man kommer upp i 
arbetslivet. Den delen ska man ju egentligen prata om redan i skolan. Eller tom redan hemma. 

 
Åter igen pratar respondenterna om att hela normen i samhället måste ändras för att företagen 
faktiskt ska bli helt jämställda. Att politiken har börjat är en bra början och kanske kommer smitta 
resten av samhället och ända till företagen. Men i företaget just är Vd:n den viktigaste normsättaren 
och därför menar E1 att det är extra viktigt att hen ska tänka på jämställdhet även i vardagen:  
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E1: Är det en VD som är 55 år och har en fru som är hemmafru, vad vet han om jämställdhet? [...] 
Han har ingen aning om vilka utmaningar människor står inför med att kombinera privatliv och 
jobbliv när han aldrig behövt arbeta med det själv. För det är där det alltid landar, kvinnor tackar 
nej till chefspositioner för att de har inte tid och de orkar inte dubbeljobba. [...] Kvinnor tackar i 
större utsträckning nej än vad män gör när de får frågan. Det säger rekryterare också, att det är 
svårt att få kvinnor att ställa upp. När män får frågan då säger de ja på studs. När kvinnor får 
frågan då säger de “jag måste prata med min man”. 

  
E1 har sett en hemmafru-trend i Sverige: 
 

E1: Många av de Vd:ar vi har, de som är män har ju fruar som hemmafruar. [...] Det kan förväntas 
för att annars är hon en dålig mamma.  

 
Då kan det bli så att även om mammorna har pressen att ta hand om hemmet, väljer de att arbeta 
samtidigt också: 
 

I1: Jag tror absolut att det är många mammor som tar på sig det, som tar något form av 
projektledaransvar i hemmet. [...] Rätt ofta är det så att man kan ha jättemycket på jobbet, men har 
du stabilt hemma så fungerar det. Du kan ha väldigt mycket hemma, men är det stabilt på jobbet så 
fungerar det. Ifall både privat- och arbetsliv är i gungning, så är risken mycket större att 
personen ”går in i väggen”. Vi har märkt det mer bland småbarnsföräldrar och bland kvinnor. 

 
Sverige har till exempel bättre barnomsorg än USA, så lagarna kan såklart också ha med 
skillnaderna att göra. Men E1 ser även flera skillnader mellan Sverige och USA gällande 
jämställdhet: 
 

E1: Vi har bland annat haft ett projekt som jag varit ansvarig för härifrån där vi har samarbetat 
med investerare i andra delar av världen. Dels några från USA. [...] Vi har samarbetat och valt ut 
företag i respektive land som vi ser är dåliga på jämställdhet. [...] Så har vi tillsammans med de här 
andra investerarna skrivit brev till de här bolagen, till deras VD, och beskrivit att det är så här vi 
ser på jämställdhet. [...] Så vi radar upp all den här fakta som finns och även att det finns risker 
som i USA att man kan bli stämd om man diskriminerar, så det kan kosta väldigt mycket pengar och 
dessutom få väldigt dåligt rykte så att varumärket sänks också. Det är på så många nivåer som 
jämställdhet är viktigt. 

 
Att Folksam har detta projektet visar att Folksam faktiskt arbetar med det som står på Ansvarsfullt 
ägandes hemsida, Folksam är inte löskopplade på det sättet. Men med detta kan man undra varför 
det är lättare att stämma i USA än i Sverige, för Sverige har också en Diskrimineringslag som man 
måste följa. I1 ger ett svar som kan förklara varför stämningar inte är lika vanligt i Sverige:  
 

F: Vad händer om man inte följer Diskrimineringslagen i Sverige? 
I1: Det beror på. [...] Problemet är att Diskrimineringslagen är hyfsat tandlös. [...] Där företagen 
har missat, då kan det bli rättegång. [...] Det är svårt att bevisa, det är svårt att verkligen lyckas. 

 
Det verkar alltså väldigt svårt att få till en stämning i Sverige jämfört med USA. E1 förklarar ännu 
mer hur det ser ut i USA: 
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E1: Där har man helt andra lagkrav på mångfald. Man mäter etniskt ursprung där på ett annat sätt. 
Här får man knappt inte göra det för då blir nästan det diskriminerande.  

 
E1 arbetar som sagt även med att få andra företag i Sverige mer jämställda, inte bara utomlands och 
hon upptäckte en sak i en av deras uppdrag:  
 

E1: Vi började att skriva brev efter att vi hade identifierat dessa bolag och sedan fick vi svar. Vi fick 
svar från alla bolag utom ett i Sverige och det var bättre än i de andra länderna, de fick inte lika 
bra svar. Jag tror att Folksam har jobbat med detta så länge så att företag vet vilka vi är. 

 
Folksam har funnits länge i Sverige och märker då att de är legitima i andra företags ögon. 
Respondenterna hade också åsikter om varför de tror att Sverige ligger i topp i jämställdhet.  
 

I2: Att Sverige ligger i topp gällande jämställdhet idag kan vi tacka tidigare generationer för. Tack 
till de kvinnor som drev igenom den kvinnliga rösträtten 1921 liksom kvinnorna som på 60-70-talet 
gick i bräschen och drev frågor som handlade om jobb, dagis, rättvisa löner och justa 
arbetsförhållanden. 

 
Detta har gjort att kvinnor fått chans att utbilda sig och arbeta på lika villkor som män. 
 

E1: Kvinnor har ju i större utsträckning blivit mer kompetenta. Alltså har mer formella meriter än 
tidigare. Tidigare har det inte varit lika många kvinnor som män. [...] Det finns fortfarande 
problem när det gäller ingenjörsyrken. [...] Det är en ursäkt som man faktiskt måste acceptera på 
något sätt. 

 
Att de andra länderna då kanske inte kommit lika långt eller har andra normer måste man därför ha 
respekt för, då Sverige inte heller är helt jämställda i alla olika fält. Men I1 påpekar också något 
annat: 
 

I1: Det är klart att det har funnits kvinnor som har jobbat för jämställdheten, men det har man gjort 
i andra länder också. Så jag vet inte om det kan finnas i kombination med att man har varit tursam i 
tider när det varit krig eller inte var krig. [...] Vi har varit lagom förskonade från krig och massa 
annat elände. [...] Det kanske har bidragit. 

 
Det svenska företag även måste tänka på när de etablerar sig utomlands, med sina jämställdhetsmål, 
är att de länderna kanske är/har varit med om någon slags katastrof och därför kan inte samhället 
fokusera helt på jämställdhet för tillfället. Man måste också ta i beräkningen att även om Sverige 
anses vara mer jämställt än många andra länder och har arbetat för det länge, har ämnet inte legat i 
fokus under hela den här tiden. 
 

I1: Det går lite, jag kan inte säga trender, men det går ändå lite grann i vågor. 
 
Slutligen säger respondenterna att de tycker att man ska kunna anpassa sig till olika typer av 
människor och att det är just mångfalden som är viktig. Många länder skiljer ju sig mer eller mindre 
från Sverige vilket därför kan göra vissa svårare att arbeta med än andra. 
 



   
 

32 

E1: Många av de bolagen som vi har dialog med och försöker påverka, de är [...] globala med 
anställda över hela världen. De har fler anställda utanför Sverige än i Sverige. [...] De säger att det 
är en utmaning. Vi tycker att man kan inte ha samma mål överallt. Sen så kanske metoden att uppnå 
målen kan vara olika på olika ställen. 

 
Därför är det viktigt att förstå både sin egen och andra länders kultur innan man samarbetar. Men 
för att svenska internationella företag ska kunna påverka andra företag med andra kulturer och 
normer, kan de som E1 säger ha olika mål och metoder. 
 
 

6 Analys 
 

6.1 Analys av ”Sveriges och Folksams jämställdhetsutveckling” 
Folksam är ett bolag som likt Sverige sedan början av 1900-talet jobbat med jämställdhet. De verkar 
ha hängt med i form av en mimitisk isomorfism i den institutionella miljö de lever i. De har 
visserligen haft tvingande isomorfism utifrån som de velat vara legitima mot, från diverse lagar och 
statliga regleringar. Men då Folksam själva säger att de har arbetat med det länge och verkar ha 
velat göra detta har det mer blivit till en normativ isomorfism i företaget. Det har etablerat sig från 
toppen och ner och som de själva säger genomsyrar hela företaget idag och de verkar inte själva ha 
något problem med hierarki eller dikotomi, utan har det bevisligen jämställt. 
 
Folksams arbete visar att de inte alls är löskopplade i det de säger och gör, de säger att jämställdhet 
är viktigt och är också ett jämställt företag som även verkar för att andra företag ska bli mer 
jämställda. De menar också att jämställdhet som norm inte gör att organisationers krav, effektivitet 
och legitimitet, krockar utan att vara jämställd ökar även effektiviteten. De försöker då arbeta mot 
den hierarkiska strukturen som finns i samhället och mot dikotomin genom att själva visa med gott 
exempel. Genom att de tar fram data i form av forskning som visar på att jämställda bolag lyckas 
bättre, för att sedan sprida det budskapet, försöker de visa att det går att vara jämställd och på så sätt 
etablera en mimitisk isomorfism i samhället. Folksam visar att de inte tänker sitta passivt, att de 
själva inte vill bidra till att vara med och skapa den genusordningen som Hirdman skriver om. 
Genom att aktivt ta ansvar och undersöka vilka företag som är löskopplade, för att sedan uppdaga 
det, försöker de ändra den rådande normen. 
 
6.2 Analys av "Institutionella krav i Folksams jämställdhetsarbete" 

Det som märktes tydligt utifrån intervjuerna är att respondenterna upplever en press från lagarna 
och facken om att de måste arbeta med jämställdhet. Detta kan utifrån den institutionella teorin 
grundas i en tvingad isomorfism från politiken, då de sätter lagar och förordningar som företag 
måste följa. Folksam vill sedan vara legitima mot detta och när alla svenska företag får samma 
institutionella normer att följa blir företagen också likformiga. Detta skulle då kunna leda till en 
mimetisk isomorfism, då Folksam vill bli legitima mot andra företag också. I så fall behöver det inte 
bara vara den tvingade isomorfismen från lagarna som Folksam känner av, utan även den tvingade 
isomorfismen från facken. Dock verkar Folksam göra en translationering, då de ser lagarna som de 
måste förhålla sig till, men gör kanske inte exakt som de säger. Till exempel, som I2 skriver, när de 
analyserar löneskillnader i samband med lönerevisionerna varje år istället för kartläggningen vart 
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tredje år som lagstiftningen kräver. Därmed skapar de en egen norm som de kan försöka 
translationera till andra bolag som de anser ska bli bättre med jämställdhetsarbetet. 
 
Återigen verkar inte Folksam vara löskopplade då de till och med gör mer än vad den tvingande 
isomorfismen kräver och därför inte gör det endast för att vara legitima. De menar som sagt också 
att jämställdhet ökar organisationens andra krav, effektiviteten, vilket tyder på att de inte har någon 
stark hierarki eller dikotomi i företaget. Folksam vill därför också försöka få andra bolag de äger 
aktier i mer jämställda. För att få andra bolag mer jämställda behöver de egentligen ändra hela den 
institutionella normen. I intervjuerna diskuterades en normförändring som alla respondenter 
backade upp. De hävdar alla att det håller på att bli mer jämställt i företag, men att det går för 
långsamt. Det kan bero på att företag inte tror på att jämställdhet ökar effektiviteten, men de säger 
att jämställdhet är viktigt för att vara legitima vilket gör dem löskopplade. Det kan också bero på att 
vissa företag har en stark hierarki och/eller dikotomi som gör att de inte kan bli helt jämställda. 
 
Något som respondenterna också tycker är viktigt för att få ett jämställt företag är normen Vd:n 
sätter. De menar att de anställda vill vara legitima mot normerna som Vd:n har skapat i företaget 
vilket kan tyda på en normativ isomorfism. Vd:n har inte satt upp någon regel, men de anställda vill 
ändå legitimeras mot denne. Denna normativa isomorfism som Vd:n skulle kunna skapa genom att 
vara en stark förebild för de anställda, gör att det skapas en oskriven regel om att arbeta med 
jämställdhet i företaget.  
 
Att huvudansvaret ligger på Vd:n kan dock vara ett problem eftersom många Vd:ar är män. En man 
som är VD skulle kunna skapa en normativ isomorfism i företaget som gör att chefsrekryterarna 
letar efter nya chefer som liknar de män som redan är chefer. Detta är också ett tydligt exempel på 
dikotomin där man har satt VD-rollen som en manlig egenskap och satt mannen på toppen av 
hierarkin. Att ha kvinnliga chefer även på lägre nivåer menar även respondenterna är viktigt då hela 
företaget ska ha samma anda och för att dessa kvinnliga chefer kan då också lättare ta sig högre upp 
i organisationen senare. Dock är det viktigast att toppen i företag ändras för att resten av företaget 
ska kunna följa med. Detta kan leda till att hela företagsnormen, hierarkin och dikotomin ändras och 
de anställda och resten av företaget kan följa med i ändringen.  
 
Sedan nämnde också vissa respondenter att rekryteringen var en väldigt viktig pusselbit till att få ett 
företag jämställd och att de skriftligen har sagt att Folksam ska ha kompetensbaserad rekrytering. 
Detta skulle alltså kunna vara en slags tvingad isomorfism i Folksam. 
 
6.3 Analys av ”Svensk jämställdhetskultur i Folksam” 

Något som utmärkte sig mycket under intervjuerna var hur mycket avdelningen Ansvarsfullt ägande 
som endast arbetar externt och HR som endast arbetar internt litade så innerligt på varandra och att 
de skötte sitt jämställdhetsarbete bra. Det är även intressant då de, fastän de sa att de kände press 
från lagarna, inte visste om den andra avdelningen lydde reglerna. Till exempel att Ansvarsfullt 
ägande inte visste om Folksam hade några jämställdhetsmål, men ändå litade på att de skötte sig då 
Folksam ändå är jämställt. Eller att HR inte vet exakt vad Ansvarsfullt ägande gör, men de vet om 
deras index och så vidare. Att de litar på varandra så starkt kan enligt kulturdimensionsteorin vara 
en del i svenskens kultur. Kulturdimensionsteorin säger att svenskar är mer individualistiska och 
därför litar de på att de arbetar självständigt. 
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Det är kanske också en av förklaringarna till varför respondenterna i den tidigare studien, Lika 
villkor på jobbet? som denna undersökning har fått inspiration ifrån, inte heller visste om Folksam 
hade jämställdhetsmål eller inte. Sedan kan det även bero på att enligt kulturdimensionsteorin så har 
svenskar lågt osäkerhetsundvikande, vilket gör att alla i företaget känner sig bekväma med att inte 
känna till mångfaldsplanen, där jämställdhetsmålen ingår. Det skulle i så fall också kunna ha att 
göra med att svenskar är väldigt feminina och har liten maktdistans, och har därför i allmänhet en 
mer jämställd och jämlik kultur än maskulina kulturer och kulturer med stor maktdistans. Sedan kan 
det vara så att när Sverige har lågt osäkerhetsundvikande och låg maktdistans, gillar de heller inte 
regler. Detta kan leda till att fastän det inte ens finns någon tvingad isomorfism i företaget, följer de 
ändå normerna för att inte bli tvingade till något senare. Så även om svenska företag idag till 
exempel inte har lagkrav på att kvotera, vill Folksam kanske då enligt kulturdimensionsteorin ändå 
vara legitima för förändringen innan de blir tvingade till något. 
 
Detta visar Folksam genom att göra mer än vad lagarna kräver, till exempel när de upptäckte att 
kvinnliga fotbollsspelare fick knäskador i tonåren och därför ger utbildningar till dessa. Det är inte 
bara en bra affär och lönsamt för Folksam, utan det visar också på långsiktighetstänk då man är 
villig att lägga ner lite pengar på att utbilda nu för att i framtiden spara in pengar på försäkringarna 
och dessutom vinna kundernas tillit. 
 
6.4 Analys av ”Kulturkrockar i Folksams jämställdhetsarbete” 

En sak med Folksam som är motsägelsefull till kulturdimensionsteorin är att enligt denna tänker 
svenskar ganska kortsiktigt (se Bilaga 1), medan Folksam säger att de tänker och handlar mer 
långsiktigt. Om man går efter kulturdimensionsteorin är det kanske just där svårigheterna börjar, att 
Folksam försöker tänka långsiktigt medan teorin säger att svenska folket och företagen tänker 
kortsiktigt. Detta kan göra att det tar lite längre tid att ändra den rådande normen då det är ett gap 
mellan hur Folksam arbetar och hur teorin säger att verkligheten ser ut. Detta kan man också koppla 
till det som Hirdman skriver om att alla är med och skapar genusordningen och det är då svårt att 
ändra på de befintliga normerna i institutionerna som finns. 
 
Trots den starka dikotomi och hierarki i samhället, som är svår att få bort då den har varit 
dominerande i århundraden, och dessa institutionella normer i samhället där männen anses vara 
högre uppsatta än kvinnorna, så menar respondenterna att det inte går att skylla på det. För att något 
ska hända tycker därför några på Folksam att möjligtvis en tvingad isomorfism skulle hjälpa, genom 
exempelvis kvotering. I Norges fall blir det en tvingande isomorfism då man med hjälp av lagar och 
regler går in och styr och ställer. Norge tänker också mer långsiktigt än Sverige enligt 
kulturdimensionsteorin, de håller inte lika mycket på traditioner utan vill införa lagar för en bra 
framtid. Varför inte svenskar vill ha kvotering kan också enligt kulturdimensionsteorin bero på att 
de är mindre osäkerhetsundvikande och låter därför inte känslorna gå över styr så att det blir någon 
drastisk förändring (se Bilaga 1). 
 
Politiken i Sverige har dock redan kvoterat och det har visat sig gå fortare. Det kan vara så att när 
Sverige redan fått ett bra rykte om att vara jämställda, kanske företagen känner att de inte behöver 
kämpa lika mycket för att upprätthålla det då politiken gör det åt dem. Det kan också vara så att 
företagen inte har en lika kollektivistisk syn som resten av samhället då kulturdimensionsteorin 
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ändå visar att svenskar är ganska individualistiska, vilket kanske är ännu viktigare för enskilda 
företag för att de ska överleva. Det kan återigen även handla om att svenskar enligt 
kulturdimensionsteorin har lågt osäkerhetsundvikande, vilket gör att politiken gör det lättare för 
företagen just för att undvika konflikterna som kan uppstå av en eventuell kvoteringslag. Detta kan 
också vara ett tecken på kortsiktigt tänkande då många i samhället lätt accepterar normer eftersom 
det alltid har varit så. Eller så kan det ha att göra med att svenskar även har liten maktdistans, alltså 
att de inte gillar att bli tvingade till något (se Bilaga 1). Detta kan också ha att göra med det som 
Hirdman menar att alla bidrar till genusordningen genom att bland annat vara osäkerhetsundvikande. 
Och att det i samhället finns dikotomin och hierarkin som kan ha blivit en allmän accepterad bild 
som politiken i Sverige kan ha svårt att konfrontera. Någon anledning måste i alla fall finnas då 
svenska företag inte är lika jämställda som politiken, då den tvingande isomorfismen som finns i 
svensk politik löskopplas när det gäller företagen. 
 
Några av respondenterna ville dock inte ha en tvingad isomorfism inom företaget, men ändå 
upplevde de att alla arbetade med jämställdhet. Detta kan enligt kulturdimensionsteorin bero på att 
kortsiktigt tänkande handlar också om att uppfylla sociala skyldigheter. Så man kanske skulle kunna 
säga att när Folksam då bad alla avdelningar på företaget att göra handlingsplaner och de gjorde det 
utan att bli kontrollerade, berodde det på att avdelningar kanske automatiskt kände att de ville göra 
rätt för sig. Respondenterna som arbetar med jämställdhet på Folksam kanske har samma mentalitet 
som politikerna, de vill inte tvinga någon till något utan bara visa ett gott föredöme och visa det 
positiva med det. 
 
Kortsiktigt tänkande handlar även om att svensken är återgäldande, till exempel vad Vd:n gör vill 
de anställda också göra. De har också i och med kortsiktigt tänkande en stor respekt för traditionen i 
företagen. Genusteorin beskriver hur traditioner går vidare i olika generationer och kulturer, det 
verkar som att det också är så i företagen där det ärvs ner från chef till anställda och 
företagskulturen tas efter. Politiken kanske är en viktig faktor, men det som respondenterna tryckte 
på var att Vd:n är den viktigaste normsättaren i företaget och därför är det viktigt att denne tycker 
jämställdhet är viktigt. Om Vd:n exempelvis är en man med en hemmafru skapar han dikotomi och 
hierarki i företaget som legitimerar den normen.  
 
6.5 Slutdiskussion  

Sverige har infört lagar som främjar jämställdhet sedan år 1845, lagarna har etablerat sig och 
översatts i olika situationer till olika kontexter (translationering). Man kan se att trenden har blivit 
allt starkare och lagarna har blivit mer och mer legitima. Den starka hierarkin där mannen är 
normen som fanns i början av 1900-talet verkar idag inte ha lika stor roll, dock finns den fortfarande 
kvar. Inte nog med att hierarkin finns kvar, dikotomin verkar också fortfarande ha ett fotfäste i 
samhället där kvinnor och män hålls isär. Visserligen har även dikotomins kraft avtagit under det 
senaste århundradet med hjälp av olika former av tvingande isomorfismer (till exempel lagar som 
gör att kvinnor får lika rättigheter som män), men mentaliteten kan finnas kvar i samhället då det 
fortfarande inte är helt jämställt. Alla är med och bidrar till att den särskiljande mentaliteten 
fortfarande har ett fotfäste, både kvinnor och män. Att den dock har minskat kan enligt 
kulturdimensionsteorin förklaras genom att Sverige är väldigt individualistiskt (se Bilaga 1) och då 
står folket för sina rättigheter, vilket kan ha gjort att kvinnorna kämpat hårdare för att ändra dessa 
normer. Detta kan även ha att göra med att Sverige har ganska liten maktdistans och därför blir det 
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mer jämlikt och folket kan kritisera makthavarna lättare. Enligt kulturdimensionsteorin skulle det 
även kunna bero på att Sverige är mer feminint och därför mer jämställt samt att Sverige är lite 
mindre osäkerhetsundvikande vilket gör att man är mer tolerant mot förändring. Att det trots detta 
tagit ganska lång tid för Sverige och Folksam att komma dit de är idag kan i så fall också ha att göra 
med man i Sverige har mer kortsiktigt tänk och därför kan det ta tid att ändra på en rådande norm. 
Sedan är det enligt alla teorierna ganska klart att det inte är det lättaste att ändra en rådande norm. 
 
Några av respondenter upplever att en av de institutionella normerna som finns skulle kunna bero på 
att Sverige har påverkats av amerikansk kultur. Då väldigt mycket av Sveriges media kommer 
därifrån och även att de har stort inflytande ekonomiskt. USA är bland annat mycket mer maskulina 
än vad Sverige är och det kan enligt kulturdimensionsteorin göra att de inte är lika jämställda (se 
Bilaga 1). Att svensk kultur tar efter USA:s kultur skulle kunna påverka att det finns dikotomi, 
hierarki och en normativ isomorfism i svenska företag idag och sätter press på mammorna att vara 
hemma och press på papporna att arbeta. Genusteorin menar att denna norm senare kan ärvas till 
döttrarna och sönerna. Dock visar även kulturdimensionsteorin att Sverige är mer feminina än USA 
(se Bilaga 1). Då kan det bli så att även fast mammorna har pressen att ta hand om hemmet, väljer 
de att arbeta samtidigt också. Sverige kan ha fått en mimetisk norm från USA, men Sverige verkar 
idag inte ha en stark tradition av hemmafruar vilket alltså kan vara för att Sverige har en mer 
feminin kultur. Sverige har också bättre barnomsorg än USA, så lagarna kan såklart också ha med 
skillnaderna att göra. De skapar ju tvingande isomorfism som gör normerna i samhället. 
 
Respondenterna diskuterade även arbetsmiljöstämningar i Sverige och USA, där man lätt kunde 
stämma företag som var ojämställda i USA men inte i Sverige. USA har också lagkrav på mångfald 
som inte Sverige vågar ha. Enligt kulturdimensionsteorin kan en förklaring till detta vara att USA är 
mycket mer maskulina och därmed mer dramatiska än Sverige som är feminina och därmed mer 
blygsamma. (se Bilaga 1). En annan anledning enligt kulturdimensionsteorin skulle också kunna 
vara att USA är mer osäkerhetsundvikande (se Bilaga 1), vilket gör dem mer känslosamma och att 
de vill ha mer lagar i samhället. Hur kan Sverige då vara i topp med jämställdhet om landet inte 
vågar ta upp frågan lika mycket som USA och då diskrimineringslagarna inte ens följs upp i 
Sverige? Kan det vara just att Sverige enligt kulturdimensionsteorin är mer feminina och därför ”i 
naturen” mer jämställda? Men varför skulle då just Folksam lyckas bättre än andra svenska företag? 
 
En anledning till att Sverige har kommit längre än andra länder kan vara ett resultat av det långa 
arbete, som kan ha gjort att kvinnor i Sverige fått mer meriter genom först utbildning och sedan 
högre positioner. Folksam har funnits i ungefär 100 år för att kunna bli en mäktig aktör på 
marknaden och om man tittar på den svenska jämställdhetshistorian har det också tagit Sverige 
ungefär 100 år att komma där de är idag. Sedan kan det vara så att Folksam i Sverige skapar en 
normativ isomorfism för andra företag att försöka vara legitima emot, då de är ett stort företag 
vilket respondenterna också påpekar. Att det kan ta tid för normerna att ändras är något som 
respondenterna är eniga om men alla tyckte att det var viktigt att arbetet sattes igång så fort och så 
tidigt som möjligt för att ha en så snabb verkan som möjligt. Att informationen ska spridas på alla 
plan, det vill säga i hemmet, skolan, företagen och i samhället för att på så sätt påverka den rådande 
normen. Man måste även ha en förståelse för att andra företag eller länder inte kommit lika långt 
och inse att Folksam och Sverige fortfarande också har saker att arbeta på. Någonting kan hända i 
de olika fälten som skapar nya institutionella normer, vilket kan göra att jämställdheten även i 
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Sverige kan hamna i skymundan ibland. Translationering gör att alla kan anpassa 
jämställdhetsarbetet så det passar dem själva. Utomlands går det även att överföra Sveriges 
jämställdhetstänk till andra kulturer genom glokaliseringen. 
 

 

7 Slutsats 
 

Folksam har hängt med i form av en mimitisk isomorfism i den institutionella miljö de lever i. De 
har dock också haft påtryckningar utifrån som de velat vara legitima mot. Påtryckningarna har varit 
i form av den tvingande isomorfismen från politiken som de har försökt gått hand i hand med sedan 
början av 1900-talet (som också skulle kunna bilda en mimetisk isomorfism då lagarna gör andra 
företag mer jämställda och då kan Folksam vilja vara legitima mot dem). En annan är att kunderna 
vill att Folksam ska arbeta med jämställdhet. En tredje är att det en normativ isomorfism inom 
Folksam själv då Vd:n och de flesta anställda verkar tänka på jämställdhet. 
 
Folksam arbetar internt med jämställdhet genom att ha en mångfaldsplan som alla chefer på 
avdelningarna får upprätthålla och det kontrolleras genom att alla avdelningar får lämna in egna 
handlingsplaner till HR. HR ser även till att alla avdelningar satsar på kompetensbaserad 
rekrytering. Detta kallas att det sker en translationering av företagets normer så att de ska passa alla 
de olika avdelningarna, likaså som att Folksam själva translationerar lagkraven de har på sig till 
sina egna arbetssätt. Sedan arbetar Folksam externt med jämställdhet genom att försöka påverka 
deras bolag som de har aktier i och andra bolag runtom i världen som inte sköter sig, genom att vara 
en förebild, göra index, utbilda dem och så vidare. Detta gör att Folksam kan skapa en mimitisk 
isomorfism för andra företag att försöka ta efter och vara legitima mot. 

 
Det interna jämställdhetstänket skiljde sig inte avsevärt från vad man tänkte externt, dock arbetade 
avdelningarna externt och internt individuellt utan att egentligen veta vad den andra avdelningen 
arbetade med. Att jämställdhetstänket inte skiljde sig så mycket kan bero på den normativa 
isomorfismen i företaget, samt genom den svenska kulturen som kan speglas i företaget. Enligt 
kulturdimensionsteorin är svenskar individualistiska, så det kan vara en anledning till att de litar på 
varandras egna arbetssätt, samt även feminina och har liten maktdistans så att jämlikhet även sker 
sig mer naturligt. Dock verkade intervjupersonerna ha ett långsiktighetstänk som inte matchar med 
kulturdimensionsteorin då svenskar enligt den ska vara mer kortsiktiga. Detta kan alltså vara en av 
anledningarna till varför Folksam själva lyckas vara jämställda och kanske även varför de upplever 
svårigheter att påverka andra företag som kanske tänker mer kortsiktigt. Enligt teorin ska även 
svenskar vara mindre osäkerhetsundvikande vilket kan göra att fler företag vågar satsa på 
jämställdhet än i andra länder som skulle kunna ha högre osäkerhetsundvikande. 
 
Det finns även andra normer som gör Folksams jämställdhetsarbete svårare, bland annat en hierarki 
där mannen är normen (vilket märks tydligt i VD-rollen) och en dikotomi där män och kvinnor hålls 
isär. Dessa normer har Folksam sett kan minska på olika sätt, bland annat genom en tvingad 
isomorfism från lagar, mimetisk isomorfism från till exempel andra företag och normativ 
isomorfism från Vd:n och kollegor. Alla respondenter upplevde att det tar lång tid att ändra normer, 
därför är det viktigt att arbetet börjar tidigt för att det ska gå fortare. De menar att information om 
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jämställdhet bör spridas överallt, i hemmet, skolan, företagen och i samhället. De menar samtidigt 
att man måste ha förståelse för att andra företag eller länder inte kommit lika långt och inse att alla 
har vi fortfarande saker att arbeta på. 
 
Folksam säger att jämställdhet är viktigt och går även efter det, därför är de inte löskopplade och 
bara säger att de är jämställda för att verka legitima. De menar istället att jämställdhet som norm gör 
att organisationers krav, som enligt institutionella teorin är effektivitet och legitimitet, inte krockar 
då företag som är legitima och tillämpar jämställdhet även ökar effektiviteten och därmed 
lönsamheten. 
 
7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att se ur detta perspektiv i ett icke kundägt svenskt företag med 
dotterbolag och att fördjupa sig i ett specifikt land endast och se vilka svårigheter de stött på i just 
det landet.  
 
Ett annat förslag är att ta ett bolag som Folksam har aktier i och sedan jämföra hur de arbetat med 
jämställdhet och hur de har förändrats över tiden.  
 
En till undersökning som hade varit intressant, men som låg utanför denna uppsats syfte, är att se 
varför de svenska företagen ligger efter svensk politik i jämställdhet.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Hofstedes kulturdimensionsteori – Sverige, USA & Norge 

Maktdistans = PDI (Power distance) 
Individualism = IDV (Individualism) 
Maskulinitet = MAS (Masculinity) 
Osäkerhetsundvikande = UAI (Uncertainty avoidance index) 
Lång tidsorientering = LTO (Long term orientation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   
 

 

Bilaga 2. Frågor till respondenterna på Folksam 
 
Jämställdhet i Sverige:  
-Kan du ge en kort beskrivning av Folksam och vad ni jobbar med?  
-Vad specifikt är dina arbetsuppgifter?  
-Varför tycker du och Folksam att det är viktigt med jämställdhet?  
-Varför tror du att Sverige ligger i topp gällande jämställdhet?  
-Vad tror du det beror på att Folksam har kommit längre än många andra stora bolag  
när det gäller jämställdhet?  
-Vad har Folksam för jämställdhetsmål?  
-Hur jobbar Folksam med att nå jämställdhetsmålen i Sverige? Hur följs jämställdhetsarbetet upp i 
Sverige?  
-Har ni kunnat se resultat i Sverige? 
  -Om ja: Varför tror ni att ni har det?  
 -Om nej: Varför tror ni att ni inte har det?  
-Hur tycker du att jämställdhetsarbetet fungerar i Sverige?  
-Har ni stött på några svårigheter eller motstånd i jämställdhetsarbetet i Sverige och i så fall vilka?  
 
Jämställdhet i övriga världen:  
-I vilka länder har ni bolag som ni försöker få mer jämställda? 
-Hur försöker ni påverka dem?  
-Har ni jämställdhetsmål till alla de bolagen?  
 -Om ja: Hur jobbar ni med att nå dem då?  
 -Om nej: Vilka bolag i vilka länder har ni det och hur jobbar ni med att nå dem då? Vilka bolag i vilka 
länder här ni inte? Varför är det så?  
-Hur följs jämställdhetsarbetet upp i bolagen?  
-Har ni kunnat se resultat i i bolagen?  
 -Om ja: Något speciellt bolag eller land som har utmärkt sig och varför?  
 -Om nej: Varför tror ni att det är så? Hur tycker ni att jämställdhetsarbetet fungerar i bolagen?  
-Har ni stött på några svårigheter eller motstånd i jämställdhetsarbetet i bolagen och i så fall vilka?  
-Hur tror ni att företag kan bli bättre på att sprida jämställdhet till sina dotterbolag i andra länder än 
Sverige?  
-Känner ni att ni har ett ansvar att sprida jämställdheten i Sverige och resten av världen och varför i så 
fall?  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   
 

 

Bilaga 3. En av de jämställdhetsansvariga på Folksams brev till Scania 
Bäste Martin Winterkorn, 
Jag har under en tid, med stort intresse och ibland en viss förvåning, följt tillsättningen av nya 
styrelseledamöter i Scania, och vänder mig därför nu till dig i egenskap av styrelseordförande i Scania. 
Jag förstår att du är en upptagen person och tänker därför gå rakt på sak. 
När jag ser på styrelsens sammansättning och de val av nya ledamöter som ni gjort under de senaste åren, 
så har jag fått uppfattningen att ni använder er av en medveten könskvotering. 
Som ansvarig för ägarfrågor hos Folksam får jag ofta frågor som rör kvotering, och det är förvisso en 
komplicerad fråga med långt fler aspekter än vad det finns typer av kön. Efter att under en lång tid ha 
följt frågan, deltagit i diskussioner och debatter, samt övervägt problematiken, har jag dock kommit fram 
till att man bör iaktta försiktighet när det gäller kvotering av ledamöter till en styrelse. 
Det finns, om jag får vara rättfram, risk att ert bolag missar kompetenta och erfarna personer när ni 
rekryterar kvoteringsvägen. Det är, anser jag, ett strategiskt misstag att välja in en person till en 
bolagsstyrelse på grund av att man har fötts till ett visst kön. 
Och när man väger två kandidater av olika kön mot varandra och väljer en person av ”rätt” kön men med 
lägre kompetens, om än aldrig så lite lägre, kan det skada den viktiga dynamik som finns i en väl 
fungerande styrelse. Ytterst drabbar detta hela bolagets konkurrenskraft. 
Jag har full förståelse för att det kan finnas ett internt tryck för att kvotera in personer av lämpligt kön till 
styrelsen. 
Men Martin Winterkorn, 100 procent? Att tillsätta 100 procent män, som ni gjorde senaste gången ni 
tog in nya styrelsemedlemmar - är inte det att kvotera i överkant? 
Min förhoppning är att du förstår min oro, och jag ser fram emot ett svar och en förklaring från dig om 
hur ni resonerar kring detta. 
Med vänliga hälsningar, 
Carina Lundberg Markow, chef extern bolagsstyrning, Folksam 
 



   
 

 

Bilaga 4. Folksams brev till SCA 

 



   
 

 

 



   
 

 

 



   
 

 

 
 
 


