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Problemformulering: Hur och varför arbetar Sveriges fyra storbanker med sin jämställd-

hetsplan som en del av bankens verksamhetsstyrning? Vilka motiv 

har de med sin jämställdhetsplan och vilka interna och externa ef-

fekter har den på deras verksamhet? 

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga hur Sveriges fyra storbanker 

arbetar och integrerar sin jämställdhetsplan som en del av bankens 

verksamhetsstyrning. Ett delsyfte är att identifiera vilka motiv ban-

ken har med sitt jämställdhetsarbete samt vilka interna och externa 

effekter planen uppfattas ha på verksamheten. 

Metod: I vår studie har vi använt oss av telefonintervjuer för att få fram det 

empiriska materialet. Respondenterna är personer som är involve-

rade i arbetet med jämställdhetsplanen, men även verksamhetspla-

nen eftersom att vi gör kopplingar mellan dessa två.  

Slutsats: Vår slutsats är att det inte är arbetet med att framställa planen i sig 

som leder till bättre jämställdhet utan att det är arbetet för att uppnå 

målen i planen som bidrar till utvecklingen. Däremot tror vi att pla-

nen är ett bra verktyg för att ge en ”lägstanivå” i jämställdhetsar-

betet. Den tar upp att mål måste finnas med och även vilka aktiva 

åtgärder som företag ska arbeta med för att uppnå målen. 
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1 INLEDNING TILL UPPSATSEN 

Uppsatsen behandlar fyra storbankers interna arbete med jämställdhetsplanen, hur den är 

integrerad i bankernas övriga verksamhetsstyrning och vilken betydelse jämställdhetsplanen 

har för bankernas verksamhet i stort. Jämställdhet är en viktig och ständigt aktuell fråga som 

politiker har arbetat med under flera decennier. För att öka jämställdheten har lagar och 

regler utvecklats vilket har lett till att arbetsgivarnas arbetssätt har förändrats. År 1992 an-

togs jämställdhetslagen (1991:433) vilket medförde att arbetsgivare med minst tio anställda 

för första gången blev tvungna att upprätta en jämställdhetsplan. Tidigare kunde det ersättas 

med kollektivavtal. Genom åren har jämställdhetsplanens innehåll förändrats och blivit mer 

omfattande vilket syns i den nuvarande diskrimineringslagen (2008:567) som började gälla 

år 2009. 

Det finns ingen forskning som behandlar hur jämställdhetsplanen påverkar bankers verksam-

het och det är därför som vi genomför den här studien. Uppsatsens slutsatser kan därmed 

vara intressanta både som ett bidrag till forskningen inom området men också för att banker 

ska kunna utveckla och förbättra sitt jämställdhetsarbete med hjälp av jämställdhetsplanen. 

I det inledande kapitlet ger vi en bakgrund om jämställdhetsplanen, ekonomistyrning och 

banker. Därefter för vi en diskussion om problemet och presenterar vår forskningsfråga. Syf-

tet och avgränsningar anges i slutet av kapitlet. 

 

1.1 Bakgrund om jämställdhetsplanen, ekonomistyrning och banker 

I Sverige beskrivs jämställdhet som förhållandet mellan kvinnor och män. Begreppet innebär 

att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Detta utgör det 

övergripande målet för den svenska jämställdhetspolitiken och för att kunna uppnå jämställd-

het är det viktigt att alla har samma förutsättningar vad gäller möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter. För att underlätta arbetet med att analysera och utvärdera jämställdhetsarbetet 

hos företag är det viktigt att arbetet ska vara uppdelat efter kön och att informationen ska vara 

offentlig, vilket Riksdagen har beslutat att den ska vara (Statistiska centralbyrån 2013). 

Arbetsplatser ska bli mer jämställda. Det är ett mål som regeringen har i sin jämställdhetspoli-

tik och frågan har varit aktuell under flera decennier (Regeringskansliet 2013). Den första 
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lagen som infördes för att främja jämställdhet i arbetslivet var lag (1979:1118) om jämställd-

het mellan kvinnor och män i arbetslivet. Den började gälla år 1980 och innebar att alla ar-

betsgivare skulle bedriva ett aktivt och målinriktat jämställdhetsarbete (SFS 1979:1118). År 

1992 ersattes lagen med jämställdhetslagen (1991:433). Därmed beslutades att alla arbetsgi-

vare med minst tio anställda årligen skulle upprätta en jämställdhetsplan. Planen skulle ge 

information om vilka åtgärder som behövdes på arbetsplatsen för att förbättra jämställdheten 

och på vilket sätt arbetsgivaren hade tänkt genomföra det (SFS 1991:433). 

Jämställdhetslagen ersattes år 2009 av diskrimineringslagen (2008:567) och det är den lagen 

som vi har än idag. Den stora förändringen är att lagen har gått från att enbart fokusera på 

könsdiskriminering till att också motverka diskriminering på grund av könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuell läggning eller ålder. Även förutsättningen för jämställdhetsplanen har förändrats. I 

diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare upprätta en jämställdehetsplan vart tredje år om 

företaget har minst 25 anställda (SFS 2008:567). Jämställdhetsplanen ska innehålla en över-

sikt över åtgärder gällande jämställdhet som arbetsgivaren identifierar i företagets rekryte-

ringsprocess och i arbetsförhållandena på företaget. Planen ska också innehålla en tillväga-

gångsplan för att få mer jämlika löner i företaget. Förutom detta ska det också finnas inform-

ation om vilka åtgärder som arbetsgivaren kommer att arbeta med inom de närmaste åren. 

Det är Diskrimineringsombudsmannen (DO) som ska kontrollera att företag följer diskrimine-

ringslagen. DO är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och allas lika rättig-

heter och möjligheter. DO väljer stickprovsvis ut företag som de ska granska och då får före-

taget lämna in skriftliga uppgifter om hur de har arbetat för att motverka diskriminering. Där-

efter gör DO en bedömning om företaget uppfyller kraven som lagen ställer. Om DO har hit-

tar några felaktigheter har arbetsgivaren en viss tid på sig att gör en komplettering. Om det 

inte lämnas i tid eller om arbetsgivaren inte följer lagen kan DO ansöka att Nämnden mot 

diskriminering ska förelägga arbetsgivaren att vid vite utföra sina uppgifter. (Diskrimine-

ringsombudsmannen 2013b). 

Jämställdhetsfrågor är inte bara viktiga i företag utan under åren har det också skapats en 

större medvetenhet för frågorna i samhället. Det gör att företag vill möta samhällets förvänt-

ningar för att upprätthålla eller förbättra företagets rykte och därför blir frågorna viktiga ur ett 

annat perspektiv än att det är ett lagkrav. Samhällets krav och förväntningar påverkar företags 
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sätt att agera både internt och externt. En verksamhet som är en viktig samhällsfunktion är 

banker. De ska bland annat tillhandahålla pengar genom in- och utlåning, agera betalnings-

förmedlare och erbjuda privatpersoner och företag en riskhantering genom att till exempel 

sprida, omfördela och minska de risker som föreligger. Det är viktigt att samhället har ett för-

troende för bankerna och därför är banker hårt styrda av lagar och regler (Svenska Bankföre-

ningen 2013). Under de senaste åren har bankernas reglering blivit ännu striktare. Det beror 

bland annat på den finansiella krisen som nådde Sverige år 2008 och som innebar att många 

banker fick likviditetsproblem på grund av att bostadsmarknaden i USA var överbelånad 

(Konjunkturinstitutet 2013). 

För att kunna arbeta tillfredsställande med jämställdhetsfrågor krävs det att företag använder 

jämställdhetsplanen när de sätter upp sina mål. Målen tillsammans med strategier ska hjälpa 

dem att uppnå en mer jämställd arbetsplats. Att planera, genomföra, utvärdera och anpassa 

företagets verksamhet för att uppnå ekonomiska mål är enligt Ax et al (2005) det som ekono-

mistyrningen syftar till. Författarna definierar ekonomistyrning enligt följande: “Ekonomi-

styrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot vissa eko-

nomiska mål” (Ax et al 2005:82). Målen kan vara både finansiella och icke-finansiella. Finan-

siella mål är exempelvis lönsamhet och likviditet medan kundnöjdhet och personaltillfreds-

ställelse är exempel på icke-finansiella mål.  

När företag ska uppnå sina mål kan de använda sig av olika styrmedel. Enligt Olve och Samu-

elsson (2008) består styrsystem av fyra komponenter. Den första komponenten är att sätta upp 

mål. Dessa kan vara på både kort och lång sikt. Den andra är att företaget ska fastställa hur de 

ska göra genom olika handlingsalternativ. Att göra uppföljningar är den tredje komponenten 

och den fjärde är att förbättra nya handlingsalternativ för att på ett bättre sätt nå upp till må-

len. Genom att göra på det här sättet skapas det bättre förutsättningar för företaget att få en 

översyn på de mål och processer som är aktuella. Ett annat alternativ för att sätta mål är att 

använda sig av den så kallade SMART-modellen. Den går ut på att målen ska uppfylla vissa 

kriterier för att de ska anses vara bra mål.  
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1.2 Problemdiskussion  

Jämställdhetsplanen är ett styrmedel som syftar till att förbättra jämställdheten på arbetsplat-

sen. Banker med 25 anställda eller fler måste upprätta en jämställdhetsplan var tredje år enligt 

lagen. Jämställdhetsplanen syftar till att företaget ska uppnå en bättre jämställdhet som i sin 

tur kan leda till att företaget uppnår bättre effektivitet. Därav kan jämställdhetsarbetet vara ett 

mål som finns i företagens ekonomistyrning. Lagstiftningen gör att alla företag aktivt måste 

arbeta med jämställdhetsfrågor, men vår fundering är hur bankerna använder sig av jämställd-

hetsplanen i sin styrfunktion? Det är en fråga som vi vill studera i vår uppsats. 

Det finns en hel del studier om jämställdhetsarbete i allmänhet men ingenting om jämställd-

hetsplanens betydelse i den finansiella servicesektorn i form av banker. Andra studier har oft-

ast enbart ett genusperspektiv som utgångspunkt. Det saknas studier om jämställdhetsplanen 

ur ett företagsekonomiskt perspektiv och därför är det relevant att undersöka ämnet. Genom 

att studera och jämföra hur olika banker arbetar med jämställdhetsplanen bidrar vår uppsats 

därmed till att fylla en kunskapslucka. Uppsatsen ger även banker ökad kunskap och råd på 

hur de kan utveckla och förbättra sitt arbetssätt med planen, vilket kan leda till att verksam-

heten utvecklas och blir mer effektiv. Studien ger också en bild av huruvida jämställdhetspla-

nen används som styrdokument i de undersökta bankerna vilket kan kopplas ihop med hur 

styrmedel bör vara för att företag ska kunna uppnå uppsatta mål. 

Frank och Stingh genomförde år 2005 en studie om huruvida jämställdhetsplaner bidrar till en 

mer jämställd arbetsplats eller om det mest är ett pappersarbete som företag måste göra till 

följd av lagen. I studien deltog fem företaget samt en fackförening. Förutom företagens tankar 

kring jämställdhetsplanen redogör författarna även för utvecklingen som jämställdhetsarbetet 

har haft i Sverige. Slutsatsen som de kom fram till var att arbetet med jämställdhetsplaner 

leder till att företaget reflekterar om ämnet vilket är ett steg för att få ett mer jämställt arbets-

liv. Dock menar författarna också att det bara är vissa områden som påverkas av den föränd-

ringen och därför anser de att jämställdhetsplaner är ett stort pappersarbete och i praktiken en 

liten källa till förändringar. Eftersom att författarna skrev uppsatsen år 2005 hade inte diskri-

mineringslagen hunnit träda i kraft vilket kan påverka studiens resultat men eftersom att det 

inte finns någon större skillnad mellan jämställdhetsplanerna i diskrimineringslagen och jäm-

ställdhetslagen, förutom antalet anställda för att upprätta en plan samt hur ofta de ska göra det, 

så anser vi att deras studie ändå är av intresse för vår studie. 
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1.3 Problemformulering 

Utifrån problemdiskussionen har vi kommit fram till följande frågeställning: 

 Hur och varför arbetar Sveriges fyra storbanker med sin jämställdhetsplan som en del 

av bankens verksamhetsstyrning? Vilka motiv har de med sin jämställdhetsplan och 

vilka interna och externa effekter har den på deras verksamhet?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga hur Sveriges fyra storbanker arbetar och integrerar sin jäm-

ställdhetsplan som en del av bankens verksamhetsstyrning. Ett delsyfte är att identifiera vilka 

motiv banken har med sitt jämställdhetsarbete samt vilka interna och externa effekter planen 

uppfattas ha på verksamheten.  

 

1.5 Avgränsningar 

När det gäller studien av verksamhetsplaneringen har vi valt att avgränsa den och endast ge en 

övergripande bild över hur bankerna gör. Därför finns det ingen djupgående analys av verk-

samhetens olika delar så som budget, planering och prestationsmätning utan bara en beskriv-

ning om hur de gör i stort.  
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2. STUDIENS GENOMFÖRANDE  

I det här kapitlet presenterar vi hur vi har genomfört studien. Vi redogör för vilken metod vi 

har använt oss av, vårt val av respondenter och hur vi har samlat in vårt material och analy-

serat det. Vi beskriver även hur vi har säkerställer kvalitén i studien. 

 

2.1 Val av metod 

Vår uppsats gick ut på att undersöka hur och varför banker arbetar med jämställdhetsplaner. 

För att kunna svara på vår forskningsfråga behövde vi samla in material för att kunna skapa 

oss en förståelse för ämnet så att vi kunde göra tolkningar. Utifrån dessa premisser har vi an-

vänt oss av en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden syftar till att förstå det som under-

söks till skillnad mot den kvantitativa metoden som förklarar någonting (Fejes & Thornberg 

2009). Om vi hade använt den kvantitativa metoden hade vi inte kunnat få den djupgående 

informationen som vi behövde för att kunna göra tolkningar och dra slutsatser av det insam-

lade materialet. 

 

2.2 Val av respondenter 

Utifrån uppsatsens problemformulering och syfte valde vi att intervjua åtta anställda på fyra 

olika banker i Sverige som hade ansvar för jämställdhetsplanen och jämställdhetsarbetet. Vi 

har även frågat personer som arbetar med verksamhetsplanen i respektive bank. Responden-

terna presenteras under respektive bank i empirikapitlet. Vår tanke från början var att vi skulle 

intervjua den ansvariga centralt och sedan en anställd på respektive kontor i Kalmar. I och 

med att vi hade en tanke om vilka som skulle vara lämpliga för att svara på frågorna, var det 

till en början ett lämplighetsurval. Det blev inte som vi hade tänkt oss eftersom att organisat-

ionerna och arbetssätten såg annorlunda ut samt att det inte fanns några anställda på lokal nivå 

som kunde svara på våra frågor. För att få tag på lämpliga personer till resterande intervjuer 

frågade vi istället de ansvariga på respektive bank. De gav oss namn till personer som de an-

såg sig kunna svara på våra frågor, vilket Jacobsen (2002) kallar för ett snöbollsurval. Anled-

ningen till att vi valde att intervjua tre personer på varje bank var för att få olika synsätt på hur 

de arbetar med jämställdhetsplanen. Urvalet av de undersökta bankerna grundar sig på att de 

är de fyra största bankerna i Sverige. Vi antog vid urvalet att det var störts chans att komma i 
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kontakt med någon som var jämställdhetsansvarig på större banker, jämfört med mindre, ef-

tersom att det kan finnas en mer klarlagd struktur över arbetet. 

 

2.3 Materialinsamling 

När vi har samlat in vårt empiriska material har vi använt oss av både primär- och sekundär-

data. Primärdata var den information som vi själva samlade in och i den här undersökningen 

skedde det genom intervjuer. När vi använde oss av primärdata blev fördelen att resultatet av 

intervjuerna blev mer tillförlitliga eftersom att vi visste att våra respondenter hade en relevant 

kunskap om ämnet och att det var vi själva som samlade in materialet direkt från källan. På så 

sätt behövde vi inte vara lika kritiska mot informationen till skillnad mot om det hade varit 

någon annan som hade samlat in materialet. När någon annan redan har samlat in material och 

vi använder det materialet kallas det för sekundärdata (Jacobsen 2002). Den sekundärdata som 

vi har använt är information som finns på bankernas hemsida och information som responden-

terna har skickat till oss efter intervjun. Att ta fram primärdata var tidskrävande men det kräv-

des för att vi skulle få ta del av den djupare information som behövdes för vår frågeställning. 

Den sekundärdata som vi använde var främst ett komplement till vår primärdata och som vi 

blev medvetna om under intervjun. 

2.3.1 Intervjumetod 

Våra respondenter har inte befunnit sig i vår geografiska närhet vilket medförde att vi genom-

förde intervjuerna via telefon. Den största fördelen för oss med telefonintervjuer var att det 

var smidigt med tanke på att vi inte behövde åka till varje respondent. Telefonintervjuer ten-

derar också att gå snabbare än om intervjun sker öga mot öga. Respondenterna behöver inte 

heller vara på sin arbetsplats under en telefonintervju vilket leder till att det kan vara enklare 

för respondenterna att bokas in för en intervju. Därav blev det positivt både ur ett kostnads- 

och tidsperspektiv. En nackdel med telefonintervju är att det kan uppstå en så kallad intervjua-

reffekt. Det innebär att intervjuarna påverkar respondenten så att denne svarar på ett visst sätt 

(Christensen et al 2010). För att minska risken för att det skulle uppstå en intevjuareffekt för-

sökte vi att ha med välformulerade frågor i intervjuguiden och att ha en neutral ton för att inte 

påverka respondenten. 

Under intervjuerna har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi hade 

en struktur på intervjufrågorna (Christensen et al 2010). Detta gjorde att det skapades en in-
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tervjuguide (se bilaga 1). Vi använde intervjuguiden till alla våra intervjuer för att alla re-

spondenter skulle få samma chans att uttrycka sig om samma frågor. Tack vare att vi använde 

oss av den semistrukturerade intervjumetoden kunde vi följa frågorna i intervjuguiden och 

samtidigt ställa eventuella följdfrågor. Innan de flesta samtalen skickade vi ut intervjuguiden i 

förväg eftersom att respondenten önskade det. Vi såg det inte som en nackdel av vi gjorde det 

utan vi ansåg att svaren skulle bli bättre om respondenterna fick tid på sig att förbereda sig 

och ta fram relevant information. På så sätt skulle vi få de bästa möjliga svaren på våra frågor. 

I ett par fall svarade den tilltänkta respondenten att denne inte var rätt person för att svara på 

frågorna och istället fick vi kontaktuppgifter till en person som var bättre lämpad. Detta un-

derlättade för oss genom att vi inte behövde genomföra intervjuer som inte gav oss så mycket 

information som vi hade hoppats på. 

 

2.4 Forskningskvalitet 

Forskningskvalitet beskriver hur trovärdig och tydlig rapporten anses vara (Bryman & Bell 

2005). För att stärka forskningskvaliteten har vi valt respondenter som är insatta i den under-

sökta frågan och som kommer i kontakt med ämnet dagligen. För att säkerställa informationen 

som vi fick under intervjuerna spelade vi in samtalet. Det möjliggjorde att vi fick med all in-

formation som sades och att vi istället för att anteckna kunde koncentrera oss på samtalet. Vid 

varje intervju frågade vi om respondentens godkännande innan vi påbörjade inspelningen. 

Därefter transkriberades intervjuerna vilket enligt Bryman och Bell (2005) är ett bra verktyg 

för att göra det lättare att analysera intervjuerna.  För att säkerställa oss om att respondenter-

nas åsikter har framgått på ett rättvisande sätt lät vi respondenterna läsa igenom deras egna 

svar för att, i de fall det behövdes, ge synpunkter på ändringar.  

Vi har varit kritiska mot vårt empiriska material och det har vi även varit mot de resterande 

materialen. På så sätt har vi kunnat behålla vår objektiva ställning till ämnet. Vi har haft ett 

objektivt ställningstagande och inte lyft fram om bankerna gör ett bra eller dåligt arbete utan 

mer vad det finns för likheter och skillnader mellan bankernas hantering av jämställdhetspla-

nen samt vilka motiv och effekter som den förväntas ge. Vi gör inte någon bedömning om 

arbetssätten är rätt eller fel utan skapar oss en förståelse för hur bankerna gör och varför de 

gör på det sättet. 
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2.5 Sammanfattning av metodval 

I vår studie har vi använt oss av telefonintervjuer för att få fram det empiriska materialet. Ef-

tersom att respondenterna inte befann sig i vår geografiska närhet föreföll det sig naturligt att 

vi genomförde telefonintervjuer. Respondenterna är personer som är involverade i arbetet 

med företagsets jämställdhetsplan, men även verksamhetsplanen eftersom att vi gör koppling-

ar mellan dessa två. Intervjuerna spelades in för att därefter transkriberas. På så sätt kunde vi 

lättare använda och analysera det insamlade materialet. Vi har haft ett objektivt ställningsta-

gande och har inte fokuserat på om bankerna gör rätt eller fel utan istället på vilka likheter och 

skillnader det finns i deras arbete med jämställdhetsplanen.  
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3 REFERENSRAM 

Kapitlet beskriver utvecklingen av jämställdhestlagen i Sverige och dagens regler för 

jämställdhetsplanen. Även begreppet ekonomistyrning och banker som verksamhet tas upp. 

Dessa delar finns representerade på grund av att de ger läsaren den kunskap som behövs, 

tillsammans med resultatet i nästkommande kapitel, för att förstå studiens slutsats. 

 

3.1 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet 

Arbetet för att öka jämställdhet mellan män och kvinnor i Sverige började år 1972 när den 

dåvarande statsministern Olof Palme tillsatte en jämställdhetsdelegation. Det skedde på grund 

av att det hade uppmärksammats att det fanns brister i jämställdhet mellan män och kvinnor. 

Olof Palme sa att arbetet med att förbättra detta inte skulle ske isolerat utan det skulle inne-

fatta hela samhället. Under år 1976 kom förordningen (1976:686) om jämställdhet mellan 

kvinnor och män i statlig tjänst. Det ledde till ett mer skärpt jämställdhetsarbete. Förordningen 

innebar att myndigheter skulle föra ett aktivt jämställdhetsarbete och att de årligen skulle upp-

rätta planer för arbetet (prop. 1978/79:175).  

År 1976 ersattes jämställdhetsdelegationen med jämställdhetskommittén på grund av att riks-

dagen ville ha en parlamentarisk sammansatt kommitté. Det beslutades att kommitténs uppgift 

skulle innefatta ett mer långsiktigt arbete med jämställdhetsfrågor och de skulle även utarbeta 

en lagstiftning mot könsdiskriminering, vilket de gjorde med ett lagförslag under våren år 

1979 (prop. 1978/79:175). Lagförslaget syfte var att främja kvinnor och mäns lika rätt när det 

gällde arbete, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetslivet och det berörde alla slags 

anställningar i både offentlig och privat tjänst. Förslaget hade två huvudområden: förbud mot 

könsdiskriminering och aktiva åtgärder för jämställdhet, vilket innebar att arbetsgivare skulle 

bedriva ett planmässigt och målinriktat jämställdhetsarbete. Reglerna mot könsdiskriminering 

skulle vara tvingande medan reglerna om aktiva åtgärder inte skulle vara det, utan de kunde 

ersättas eller kompletteras genom kollektivavtal på förbundsnivå. För att lagen skulle följas 

gjordes ett förslag att det skulle tillsättas ett jämställdhetsombud och en jämställdhetsnämnd 

(prop. 1978/79:175).  

Lagförslaget skickades ut på remiss och de flesta remissinsatserna var positiva till en lagstift-

ning om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Dock betonar yttrandena att lagen 
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är en av många åtgärder för att förbättra jämställdheten. När det gällde de två huvudområdena 

som förslaget visade var remissinsatserna i allmänhet positiva till att ha en lag om förbud mot 

könsdiskriminering. När det gällde de aktiva åtgärderna för jämställdhet var det delade me-

ningar. Övergripande tyckte de att syftet med aktiva åtgärder var bra men att bestämmelserna 

om det var alltför diffusa, vilket kunde göra det svårt för arbetsgivare att veta vad som kräv-

des av dem. I maj år 1979 röstade en majoritet av riksdagens ledamöter ja till att en ny reform 

skulle träda i kraft år 1980. Dock var det endast reglerna som behandlade könsdiskriminering-

en som skulle finnas med i lagen, medan reglerna om aktiva åtgärder istället skulle skötas av 

arbetsmarknadens parter med de jämställdhetsavtal som hade slutits på arbetsmarknaden 

(prop. 1979/80:56). 

Regeringen fortsatte att kämpa med frågan om att lagstadga det aktiva jämställdhetsarbetet 

och det resulterade i propositionen (1979/80:56). Där föreslog de att den lag som hade röstats 

igenom tidigare under året skulle upphävas och att en ny lag istället skulle innefatta både dis-

krimineringsdelen och delen med aktiva åtgärder, så som det förra förslaget hade varit. De 

ansåg att de olika delarna av lagförslaget kompletterade varandra och att lagen därför inte 

skulle få den effekt som var möjlig. I det nya förslaget var dock reglerna om ett aktivt jäm-

ställdhetsarbete fortfarande dispositiva och kunde ersättas av kollektivavtal (prop. 

1979/80:56).  

Lagförslaget låg till grund för lag (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i ar-

betslivet som började gälla i januari år 1980. Lagens ändamål var att främja kvinnors och 

mäns lika rätt i fråga om arbete, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetet. De aktiva 

åtgärderna för jämställdhet fanns representerade i lagen men kunde ersättas med kollektivav-

tal som hade slutits eller godkänts av en central arbetsgivarorganisation (SFS 1979:1118). 

 

3.2 Lagstiftningens fortsatta utveckling 

Tio år efter lagens införande gjordes en utredning om hur jämställdhetsarbetet hade fungerat. 

Utredningen visade att lagstiftningen inte hade varit ett tillräckligt effektivt medel för att för-

bättra utvecklingen av jämställdhet i arbetslivet, vilket lagen kritiserades för. Den utredning 

som Statens offentliga utredningar (SOU) gjorde (1990:41) låg till grund för det lagförslag 

som regeringen gav (prop. 1990/91:113). Den nya lagen skulle vara en anpassning till de be-

stämmelser som gällde inom den Europeiska gemenskapen (EG). Propositionen gick ut på att 
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ersätta den dåvarande lagen, lag (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i ar-

betslivet, med en ny jämställdhetslag. Den nya lagen skulle främst syfta till att förbättra kvin-

nors villkor i arbetslivet.  

Den nya lagen, jämställdhetslag (1991:433) trädde i kraft år 1992 och var aktuell fram till och 

med år 2008. Reglerna ändrades till att arbetsgivare med minst tio anställda under det senaste 

kalenderåret årligen skulle upprätta en jämställdhetsplan. Planen skulle innehålla en översikt 

över de åtgärder som behövdes på arbetsplatsen för att uppnå bättre jämställdhet. Det skulle 

också finnas angivet vilka åtgärder som arbetsgivaren hade för avsikt att påbörja eller genom-

föra under det kommande året. Planen skulle dessutom innehålla en översiktlig redovisning av 

den årliga handlingsplanen för jämställda löner som arbetsgivaren behövde göra. För att ar-

betsgivarna skulle kunna se hur det gick för dem i arbetet var det viktigt att de följde upp pla-

nen. De kunde då se om åtgärderna som de hade gjort var tillräckliga eller om det behövdes 

mer resurser för att nå upp till målen. Därför skulle också finnas med en redovisning av hur de 

planerade åtgärderna hade genomförts. Även i den här lagen var det Jämställdhetsombuds-

mannen som skulle ha tillsyn över att lagen efterlevdes (SFS 1991:433).  

 

3.3 Dagens lagstiftning 

År 2002 bildades Diskrimineringskommittén till följd av ett regeringsbeslut. Kommitténs 

uppdrag var att överväga en samlad diskrimineringslagstiftning vilket saknades i Sverige. 

Arbetet resulterade i att diskrimineringslagen (2008:567) började gälla år 2009 och det är den 

lag som vi har än idag. Den ersatte sju andra lagar, däribland jämställdhetslagen, och lagens 

syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter 

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Genom lagens införande ersat-

tes Jämställdhetsombudsmannen av DO och därmed blev DO den myndighet som ska kontrol-

lera att lagen följs (SFS 2008:567).  

3.3.1 Jämställdhetsplanen 

Det finns inga detaljerade regler i lagen för hur arbetsgivare ska arbeta med de aktiva åtgär-

derna utan istället är tanken att varje arbetsgivare ska kunna anpassa arbetet efter sin verk-

samhet. Dock finns det tre områden som de aktiva åtgärderna i arbetslivet ska omfatta. Det 

första området är arbetsförhållanden och innebär åtgärder så att arbetsförhållandena ska lämpa 
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sig för alla anställda oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Ge-

nom aktiviteterna ska arbetsgivaren också underlätta för anställda att förena arbete och föräld-

raskap samt förebygga och förhindra att anställda utsätts för trakasserier och repressalier. Det 

andra området är rekrytering och handlar om att alla ska kunna söka lediga tjänster. Arbetsgi-

varen ska främja en jämn könsfördelning genom bland annat utbildning och kompetensut-

veckling och där det inte är en jämn könsfördelning ska arbetsgivaren vid nyanställningar 

anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Det tredje området är löne-

frågor och där ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera löner och anställnings-

villkor för kvinnor och män. Vart tredje år ska arbetsgivare med fler än 25 anställda dessutom 

upprätta en handlingsplan för jämställda löner där lönekartläggningen ska finnas med samt 

vilka åtgärder som ska vidtas för att uppnå lika lön (Diskrimineringsombudsmannen 2013a). 

En översikt över de åtgärder som behövs på arbetsplatsen inom dessa tre områden ska finnas 

med i jämställdhetplanen. Dessutom ska arbetsgivaren redogöra för vilka åtgärder som företa-

get ska påbörja eller genomföra under de kommande åren samt redovisa och utvärdera de pla-

nerade åtgärderna som fanns med i föregående års plan. Upprättandet av jämställdhetsplanen 

är bara tvingande för arbetsgivare med minst 25 anställda det senaste året. Företag med färre 

än 25 anställda behöver således inte göra en plan men de måste däremot föra aktiva åtgärder 

för bättre jämställdhet. Planenen ska utvärderas och revideras vart tredje år enligt lagen men 

det kan också ske oftare (SFS 2008:567). Roth (2011) rekommenderar att företag årligen ska 

genomföra en kartläggning och analys samt uppdatera planen. Det beror på att arbetet med 

jämställdhet är en process och att det över tiden sker förändringar och därför är det viktigt att 

företagen följer utvecklingen. 

DO anser att jämställdhetsplanen ska innehålla både kortsiktiga och långsiktiga mål för hur 

jämställdhetsarbetet ska gå till. De kortsiktiga målen ska vara en del av de långsiktiga målen 

och därför ska de stämma överens. Det viktigaste är dock att målen är realistiska och att det 

går att mäta och utvärdera. Målen uppkommer genom att företag för en nulägesanalys och 

kartlägger arbetsplatsen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det kan exempelvis handla om att 

ta fram underlag om antalet män och kvinnor i organisationen. Därefter ska företag analysera 

kartläggningen för att på så sätt komma fram till vilka brister som finns och vilka åtgärder 

som ska vidtas (Diskrimineringsmannen 2013a). 
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3.4 Regeringens jämställdhetsstrategi  

Fastän lagar och regler utvecklas finns det än idag skillnader mellan könen och det visas ex-

empelvis genom skillnader att komma in på arbetsmarknaden, möjlighet till att få arbeta kvar 

och att få möjlighet till att utvecklas. Det har även uppvisats skillnader i lön, karriärmöjlighet-

er och ledande positioner mellan könen. För att försöka åtgärda problemet presenterade rege-

ringen i juni år 2009 en jämställdhetsstrategi som beskrev hur jämställdheten i arbetslivet 

skulle förbättras (Regeringskansliet 2013). Det övergripande målet för regeringens jämställd-

hetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

Jämställdhet ska genomsyra den politik som regeringen för. För att öka jämställdheten på ar-

betsmarknaden finns det fyra strategiska inriktningar: motverka könsuppdelningen på arbets-

marknaden och i näringslivet, att främja jämställda villkor för entreprenörskap, ett jämställt 

deltagande i arbetslivet och jämställda arbetslivsvillkor (skr. 2008/09:198). 

Vid ett regeringssammanträde år 2011 beslutades att det skulle sättas samman en delegation 

för jämställdhet i arbetslivet. Delegationen behövdes för att sammanställa och tillgängliggöra 

kunskap som var relevant för att kunna utveckla och förbättra jämställdhet i arbetslivet. Aktu-

ella frågor var bland annat kvinnor och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet och att 

ge förslag på insatser som kan främja jämställdhet i arbetslivet och minska lönegapet mellan 

kvinnor och män. Delegationens arbete ska redovisas för regeringen senast i oktober år 2014 

(dir. 2011:80).  

 

3.5 Ekonomistyrning, styrsystem och målstyrning 

Enligt Olve och Samuelsson (2008) ska företag bedrivas effektivt mot de uppsatta mål som 

finns. Genom att sätta upp mål för vad som ska uppnås blir alla i företaget medvetna om vad 

som eftersträvas och det blir lättare att uppnå målen. Att använda sig av olika åtgärder för att 

uppnå målen betyder att företag har en viss styrning, därav begreppet ekonomistyrning. Ax et 

al (2005) menar att företagens mål kan vara både finansiella och icke-finansiella. Lönsamhet 

är ett finansiellt mål som företag enligt Holmblad Brunsson (2005) måste ha och som bör vara 

det övergripande målet för företagen. Icke-finansiella mål kan till exempel vara att företaget 

ska synas, att personalen ska trivas och att jämställdheten ska förbättras. Enligt författaren 

måste företag i första hand fokusera på att uppnå de finansiella målen innan de kan ta sig an 

de icke-finansiella målen. Det beror på att företag inte kan överleva på längre sikt om de inte 
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är lönsamma. Vilka mål som beslutsfattarna väljer att fokusera på beror bland annat på vilket 

stadie företaget är i och vilken marknad de är verksamma inom.  

För att nå målet med lönsamhet är det viktigt att företagen är effektiva. Enligt Holmblad 

Brunsson (2005) innebär det att de fokuserar på att göra rätt saker. Genom att kontrollera 

verksamheten kan beslutsfattarna få information om hur effektiva de är. Kontrollen är på så 

sätt ett hjälpmedel för att styra verksamheten mot målen. Detta kallas för styrmedel och de 

kan vara antingen hårda eller mjuka (Ax et al 2005). De hårda handlar om redovisning och 

olika slags planer medan de mjuka styrmedlen handlar om organisationen och exempelvis om 

företagskultur, lärande och medarbetskap. De styrmedel som karaktäriseras som hårda klassi-

ficeras som formella styrmedel och de mjuka som mindre formaliserad styrning. Holmblad 

Brunsson (2005) understryker att alla styrmedel, oberoende av vilken klassificering de har, 

ska hjälpa beslutsfattarna att ta beslut genom att de tar fram underlag. Styrmedlen ska även 

leda verksamheten i rätt riktning (Olve & Samuelson 2008). Styrmedel är viktiga dels för att 

det hjälper företagen att uppnå målen men de är också viktiga på så sätt att de är någonting 

som företaget kan visa upp (Holmblad Brunsson 2005). De förenklar verkligheten och under-

lättar vissa situationer som kan vara besvärliga att förklara. Att använda styrmedel kan också 

leda till att personer i och utanför företaget uppfattar beslutsfattarna som professionella. De 

behöver visa att de har gjort saker rätt och att de ska göra rätt för att få förtroende. Om be-

slutsfattarna visar att de använder sig av underlag och material som de anställda har tagit fram 

så bidrar det till att de anställda känner sig meningsfulla. De kan då se nyttan med att ta fram 

olika rapporter och planer och motiveras till att göra detta. Holmblad Brunsson (2005) skriver 

dock att ekonomistyrning kan ses som ett trygghetstänk för beslutsfattare att gömma sig 

bakom. I motgångar kan de därför hänvisa till företagets styrmedel om det skulle behövas.  

Lindvall (2011) anser att den litteratur som finns om traditionell ekonomistyrning oftast är 

mycket instrumentell och normerande. De tekniker och styridéer som finns i litteraturen pre-

senteras på ett bra sätt men utan någon vidare diskussion om i vilka situationer de är bäst läm-

pade. Det som litteraturen förespråkar skiljer sig mot hur företag faktiskt gör (Lindvall 2011; 

Ax et al 2005). Det kan till exempel vara så att litteraturen beskriver komplicerade tekniker 

men att företag i verkligheten använder sig av betydligt enklare metoder. Denna skillnad har 

gjort att företag och forskare har blivit mer medvetna om att det finns olika styrtekniker och 

att vilken styrteknik som ett företag använder sig av beror på hur organisationen är uppbyggd. 
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Lindvall (2011) menar därför att företagets styrning måste betraktas i sitt organisatoriska 

sammanhang. Det finns ingen styrteknik som är att föredra utan varje företag måste anpassa 

styrningen så att det passar företaget. Ax et al (2005) liknar styrtekniker i litteraturen som 

olika verktyg som företag kan använda sig av. Företag har tillgång till flera verktyg men de 

måste fundera över vilket verktyg som passar dem bäst i olika situationer. Enligt Lindvall 

(2011) kan företag ibland behöva använda sig av olika styrmetoder i olika delar i företaget. 

En styrningsteknik som har uppmärksammats som en mycket framträdande trend är så kallad 

målstyrning (Lindvall 2011; Steinberg 2010; Wittbom 2009). Wittbom (2009:36) definierar 

målstyrning som “[...] ett integrerat planerings- och styrmedel med fokus på att utveckla or-

ganisationens förändringsförmåga i syfte att förbättra lönsamheten.” Det innebär att företag 

har målformuleringar och målsättningar på kort och lång sikt och följer upp dem med redo-

visning av prestationer och effekter. Lindvall (2011) anser att det viktiga med att följa upp 

arbetet är att veta att mål uppnås och att det blir ett resultat, inte hur det har uppnåtts. Det är 

resultatet som räknas, alltså hur väl företaget når sina mål. Målstyrning är en vertikal styrme-

tod med ett uppifrån-och-ned-perspektiv. Övergripande mål sätts högt upp i företaget och se-

dan bryts de ned till alla nivåer för att styrningen ska kunna ge så stor effekt som möjligt 

(Wittbom 2009). Enligt Lindvall (2011) skapar det en medvetenhet och större frihet och an-

svar för de som ska arbeta mot målen.  

Fördelar med metoden är enligt Wittbom (2009) att företaget fokuserar framåt istället för att 

titta tillbaka och att det skapar motivation genom att det finns mål om vad som ska uppnås. 

Steinberg (2010) tillägger att det också skapar en känsla av meningsfullhet och att det är ett 

bra sätt för företaget att berätta för de anställda hur de vill att framtiden ska vara. Målstyrning 

uppfattas, enligt Lindvall (2011), vara den viktigaste management-teorin i praktisk använd-

ning. Författaren för fram en kritik mot metoden vilket är att det kan vara svårt för komplice-

rade företaget att sammanfatta verksamheten i några få mål. Steinberg (2010) anser att mål 

kan komma i konflikt med andra styrmetoder och att det är svårt att formulera mål så att alla 

vet vad de innebär. Wittbom (2009) tror att trots att mål kan vara luddigt formulerade så har 

de effekt på styrningen. Författaren menar också att målstyrning kräver regelbundna mätning-

ar av måluppfyllsele. Ett problem som uppkommer är att det kan vara svårt att hitta data som 

speglar måluppfyllelse på ett relevant, tillförlitlig och kostnadseffektivt sätt.  
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En annan metod för att sätta och formulera mål är SMART-modellen. Den går ut på att mål 

ska formuleras på ett sådant sätt att de uppfyller fem kriterier:  

 Specifikt – Målet ska vara tydligt 

 Mätbart – Målet ska gå att mäta så att det går att kontrollera att det uppfylls 

 Angeläget – Målet ska vara av intresse för företaget 

 Realistiskt – Målet ska gå att uppnå 

 Tidsbundet – Målet ska ha ett bestämt deadline. 

Genom att tänka på de här kriterierna när företag sätter mål leder till att de blir mål som är 

relevanta för företaget och som teoretiskt sett ska kunna genomföras.  

 

3.6 Företagskultur 

Som tidigare nämnts är företagskultur under kategorin mjuka styrmedel och därmed mindre 

formaliserad styrning. Ax et al (2005) beskriver företagskultur som att det förekommer en 

kultur i alla företag, där kulturen är organisationens sätt att leva, tänka, agera och vara. Den 

består av många komponenter och har en påverkan på hur personer tar beslut och kommunice-

rar. Mer konkreta exempel som kan kopplas till ämnet är val av personal och karriärvägar 

genom rekryterings-, belönings- och karriärssystem samt normer på hur anställda bör vara och 

handla exempelvis genom olika val så som bemötanden och kläder.  

Ljungberg och Larsson (2012) nämner att företagskultur är en viktig faktor för företagens 

utveckling och därför är det vanligt att många lägger ner mycket arbete på att utveckla kul-

turen. Det är oftast stora företag som har en stark kultur vilket är ett tecken på att det är bety-

delsefullt att ha en välfungerande företagskultur.  

 

3.7 Kundvärde 

Kunder är av stor betydelse för att en transaktion eller ett utbyte på något sätt ska ske. På 

längre sikt också för företags existens och överlevnad. Kundvärde eller värde i sig kan liknas 

vid processer när det handlar om tjänsteföretag. Tjänsterna höjer värdet med hjälp av proces-

ser som reglerar värdeskapandet hos kunderna. Men det behöver inte alltid vara företaget som 

skapar kundvärdet. Det kan skapas genom ett samarbete mellan kund och företag. Det är nöd-
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vändigt eftersom att de måste kunna matcha varandra vid en eventuell affär. I vissa samman-

hang är det företaget som väljer sina kunder och kan ha makten att avstå sådana kunder som 

inte uppfyller krav eller har rätt förutsättningar (Ljungberg & Larsson 2012).  

Processer förekommer i alla organisationer och kan definieras som en uppsättning aktiviteter 

som utförs med syftet att skapa kundvärde. Processtyrning är till för att förbättra verksamhet-

en i företag. Det görs genom ett värdekedjeperspektiv som sätter företagets kunder i fokus. I 

värdekedjeperspektivet arbetas det med förbättringar och det är här som kundvärde kommer 

in eftersom att arbetet med kundvärde kräver olika processer (Ax et al 2005). Enligt Holmblad 

Brunsson (2005) och Lindvall (2011) finns det också en koppling mellan processorganisation-

er och kunders behov eftersom att företag ska uppfylla kunders behov genom värdeskapande. 

I detta sammanhang är värde kundens nytta av tjänster minskat med de uppoffringar som görs, 

för att få tillgång till nyttan. Detta kundfokus är av stor betydelse för att ett företag ska lyckas 

och bli framgångsrikt.  

 

3.8 Banker 

Banker är verksamheter där kunderna är i fokus. De har länge styrts med särskild reglering 

och verksamheten har länge ansetts haft en speciell betydelse för samhället, eftersom att ban-

ker har en betydande roll i det finansiella systemet. Banker är inte bara en förmedlare på kapi-

talmarknaden utan även finansiella rådgivare till privatpersoner och företag samt ett place-

ringsalternativ för sparare. De är med andra ord till för sina kunder. Det finansiella systemet 

kan förklaras med hjälp av finansiella institutioner, som exempelvis kreditmarknadsföretag, 

försäkringsföretag och värdepappersbolag. En definition kan också vara finansiella tjänster 

vilket är sparande, betaltjänster och värdepappershandel. Det finansiella systemet är, som ti-

digare nämnts, av stor betydelse för ekonomier och ett fungerande sådant är nödvändigt för att 

andra företag ska fungera i samhället (Falkman 2004).  

Banker har i huvudsak tre uppgifter (Falkman 2004). Det första är att omfördela sparande, 

som görs genom att fördela kapital från personer och företag som har överskott till de som har 

underskott. Denna process är av stor betydelse för samhällets kapitalförsörjning eftersom att 

systemet ska fungera som en länk mellan de som vill spara och de som av någon anledning 

saknar tillräckligt med ekonomiska resurser. Omfördelningen leder till att effektiviteten i det 

finansiella systemet blir högre. Den andra är hantering av finansiella risker där banker har 
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som uppgift att effektivisera hanteringen av finansiella risker. Banken minskar individuella 

risker med hjälp av riskpooling, som är när riskerna samlas in i ett omfång och finansieras ut i 

en och samma kapitalkälla. Bankerna kan även hantera risker genom riskfördelning, då de har 

förmågan att förflytta riskerna till de som är mindre känsliga för den typ av risk. Den sista 

uppgiften är att tillhandahålla effektiva betalningssätt där banken är samhällets samlade infra-

struktur för att kunna göra betalningar. Det kan liknas vid att banken är ett transportsystem för 

pengar och andra betalningssätt.  

Banklagstiftningen består av regler för hur banker ska styras. Dessa regler har syftet att till-

fredsställa bankers och därmed insättarnas säkerhet som ska leda till en utveckling som gyn-

nar bankerna (Winroth & Lycke 2008). Det är Finansinspektionen (FI) som har tillsyn över de 

svenska bankerna. Det är dock enligt FI svårt att kontrollera alla banker och det är därför som 

de lagar och regler som utvecklas lägger ett stort ansvar på att bankerna själva ska arbeta för 

att motverka en osund verksamhet och risker mot stabiliteten. Det gör bankerna genom att 

styrelsen har det yttersta ansvaret och att styrelsen och ledningen ska bli granskade av en revi-

sor som ska påtala brister (Finansinspektionen 2013b). Om banker bryter mot lagar och regler 

är det FI som beslutar om varningar, straffavgifter eller i värsta fall om bankens tillstånd ska 

återkallas (Finansinspektionen 2013a). 

 

3.9 Konceptuell modell 

Vi har sammanfattat referenskapitlet i form av en modell som finns på nästa sida. Den ger en 

övergripande bild av det som vi har skrivit om i kapitlet och den tar upp de viktigaste delarna 

från litteraturen för våra tre områden. Modellen är utgångspunkten för vår empiriska studie 

och även för analysen samt hjälper oss att svara på vårt syfte och forskningsfråga. 
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4 BANKERNAS SYN PÅ JÄMSTÄLLDHETSPLANEN  

I det här kapitlet presenterar vi vårt empiriska material som till största del består av respon-

denternas svar på våra intervjufrågor, men även information från företagens årsredovisning-

ar och hemsidor.  

 

4.1 Handelsbanken 

Handelsbanken är en så kallad fullsortimentsbank gentemot både privat- och företagskunder. 

De har ett decentraliserat arbetssätt och lägger därmed ner mycket tid på tillgänglighet och att 

få en varaktig relation med sina kunder. Banken grundades år 1871 och är verksam i 24 län-

der. Andelen kvinnor i banken i Sverige var 54 procent i slutet av år 2013 och på chefsnivå 

var siffran 44 procent (Handelsbankens årsredovisning 2013). 

 

Sandra Åkerfors har jobbat i Handelsbanken i 13 år och började den nuvarande tjänsten som 

chef för gruppen Central personal, Kultur och Relationer i november förra året. Gruppen har 

bland annat som uppgift att ansvara för koncerngemensamma frågor som exempelvis fackliga 

relationer, kultur, employer branding, jämställdhet och mångfald. 

 

Susanna Axén är personalchef i regionbanken östra Sverige sedan ett och ett halvt år tillbaka. 

I Handelsbanken har hon arbetat i 23 år. Hon ansvarar bland annat för chef- och medarbetar-

försörjning, utbildning och rekrytering samt arbetar med jämställdhets- och miljöfrågor. Hon 

sitter även med i regionbankens ledningsgrupp. 

 

Hans Widmark är kontorschef i Norrköping.  

 

4.1.1 En övergripande bild av Handelsbankens verksamhetsplanering 

När Handelsbanken ska göra sin verksamhetsplanering sker det lokalt på de olika kontoren. 

Verksamhetsplanen brukar tas fram under december månad för att vara klar till årsskiftet. 

Personerna som är med i processen varierar beroende på vilka ansvarsområden kontoret har, 

men representanter från de olika områdena ska vara aktiva i arbetet med att ta fram verksam-

hetsplanen så att de får fram idéer med olika vinklar.  
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För att få fram målen delas arbetsgruppen in i mindre grupper där de tar fram fokusområden 

för året. Därefter väljs vilka områden som de ska arbeta med, hur det ska gå till, vilken tids-

ram som ska finnas och vilka som ska vara ansvariga för de olika områdena. Det kan också 

vara så att kontorsledningen vill ha med några långsiktiga mål när det gäller exempelvis 

nyckeltal. I dessa fall arbetar kontoren med att ta fram aktiviteter för att nå målen. Handels-

banken följer upp de gemensamma aktiviteterna och målen två gånger om året. Då är hela 

personalen samlad. Dessutom kan de byta ut aktiviteter och mål när som helst under året. 

 

4.1.2 Arbetssättet med jämställdhetsplanen 

4.1.2.1 Hur sätts målen? 

Åkerfors berättar att Handelsbanken har en arbetsgrupp som de kallar för Jämos som framför-

allt arbetar med jämställdhetsfokus i Sverige. I den gruppen sitter det med representanter från 

facket, från den gruppen som Åkerfors är chef över och Handelsbankens personaldirektör som 

är ordförande. Jämos tar fram en generell jämställdhetsplan som sedan stäms av med de reg-

ionala personalavdelningarna i Sverige och andra fackliga representanter.  

 

Enligt Axén sätter de på regionbanken östra Sverige upp riktlinjerna för jämställdhetsarbetet 

utifrån regionala perspektiv som de diskuterar med en Jämställdhetskommitté, med utgångs-

punkt från de riktlinjer som finns centralt. Jämställdhetskommittén består av representanter 

från facket, ett antal kontorschefer, en rörelsechef som jobbar utifrån ett geografiskt område 

och personal från personalavdelningen. Arbetet går ut på att följa upp och arbeta aktivt med 

frågan i regionbanken som en geografisk enhet. Åkerfors säger att det på regionsnivå skapas 

egna mål efter de förutsättningar som de anser sig ha och därefter fortsätter det ner i organi-

sationen där varje chef har det största ansvaret med att arbeta med de här frågorna. Axén på-

pekar att det viktiga med arbetet är hur företaget arbetar för att uppnå målen, hur de får ut 

budskapet och hur de följer upp de aktiviteter som de kommer överens om. 

 

Jämställdhetsplanen innehåller sex områden: kundnöjdhet, rekrytering, lön/belöning, chefer 

och ledningsgrupper, hållbar hälsa samt föräldraskap (Handelsbanken 2013). Fem av områ-

dena har de för att följa lagen men Axén berättar att Handelsbanken har lagt till kundnöjdhet 

som ännu ett viktigt område. Enligt henne innebär det att tänka jämställt i en kundsituation 

och det är också en lönsamhetsfråga och därför har de valt att lägga till det perspektivet. Åker-
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fors berättar att Handelsbanken för tillfället arbetar med att formulera mål inom varje område 

och att de i dagsläget mestadels använder sig av vardagsnära frågor.  

 

4.1.2.2 Planens integrering i verksamheten 

Jämställdhetsplanen innehåller riktlinjer och rekommendationer och andra frågeställningar 

som kan hjälpa de på regionsnivå att arbeta med frågorna. Därefter är tanken att jämställd-

hetsmål och aktiviteter ska implementeras i varje enhet i företaget genom att föra in det i de-

ras verksamhetsplan. I verksamhetsplanen ska varje bankkontor skriva ned hur de ska ut-

veckla sin verksamhet på det lokala området med olika fokusområden. De ska även ta upp 

arbetsmiljön, vilka utmaningar kontoret har när det gäller jämställdhet och hur de ska arbeta 

med det under året. På så sätt menar Åkerfors att jämställdhetsarbetet sprids i organisationen 

och att det blir nära mål och aktiviteter för respektive enhet. 

 

Både Axén och Åkerfors anser att jämställdhetplanen fungerar som ett styrdokument för hur 

Handelsbanken ska uppnå bättre jämställdhet. Åkerfors ser det som ett styrdokument på hur 

de värderar jämställdhetsfrågan och Axén menar att planen är ett viktigt verktyg för att nå 

målen eftersom att den innehåller konkreta åtgärder för att ta ett steg närmare målen. För att få 

med planen i styrningen menar Axén att det är viktigt att ledningen och VD intresserar sig för 

frågan och tycker att den är viktig, vilket de gör i Handelsbanken. Genom att få med jäm-

ställdhetsplanen i verksamhetsplanerna menar Åkerfors att de får ett djup i sin styrning. Att 

göra det innebär att arbetet med jämställdhetsfrågor blir en del av den vanliga verksamheten, 

hur den ska planeras och utvecklas. På så sätt finns planen alltid med i alla processer som rör 

verksamheten. Hon förklarar också att arbetet med jämställdhetsplaner prioriteras högt ef-

tersom att det är en sådan viktig fråga för företaget och det är därför som de har valt att inte-

grera den med verksamhetsplanen. 

 

4.1.2.3 Planens utveckling över tiden och uppföljning av planen 

Genom åren tycker Axén att jämställdhetsplanen har blivit mer tydlig och konkret vilket gör 

att det har blivit lättare att förstå hur arbetet ska gå till men även att följa upp arbetet. Åkerfors 

förklarar att tidigare gjorde varje region en plan var för sig och sedan samlades den in på cen-

tral nivå i Sverige för att formulera mål och liknande. “Nu är det mer fokus på tid och att 

skapa bättre förutsättningar istället för att bara få en bra siffra”, säger Åkerfors. Hon menar att 
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siffrorna inte längre är det centrala utan det viktiga är vad de faktiskt uppnår och vägen dit. 

För att kontrollera hur de ligger till mot sina mål berättar både Axén och Åkerfors att planerna 

ska följas upp åtminstone en gång per år. Åkerfors menar att planen egentligen görs på en 

treårsöversikt men att de ändå ska följa upp den minst en gång per år för att se om den behö-

ver revideras på några punkter.  

 

4.1.3 Motiv för att arbeta med en jämställdhetsplan 

Åkerfors anser att Handelsbankens motiv för att arbeta med jämställdhetsplaner dels är att det 

är ett lagkrav men också på grund av att de vill skapa en mer jämställd arbetsmiljö. För att 

göra det har de försökt att öka medvetenheten om jämställdhetsfrågorna i företaget så att de 

utnyttjar och tar tillvara på den kompetens som finns i banken. När det gäller lagkravet tycker 

Åkerfors att det bara utgör en liten del av det arbete som Handelsbanken gör. “Vi försöker att 

ha en högre ambition än att bara tillgodose lagkraven”, säger hon. 

 

Axén är enig med Åkerfors om att motivet med jämställdhetsplanen är att använda resurserna 

optimalt i Handelsbanken. Hon menar att det handlar om att se potentialen i varje person, oav-

sett om det är en man eller en kvinna. Genom att arbeta i riktning mot detta berättar hon att 

banken vill uppnå en ökad medvetenhet med en koppling till verksamheten på så sätt att kom-

petensen i företaget påverkar lönsamheten för Handelsbanken. ”Att vi jobbar med den här 

frågan handlar väldigt mycket om respekt och tillit för den individen som är anställd i banken 

men också att visa respekt för våra kunder”, berättar hon. 

 

4.1.4 Effekter för företaget tack vare arbetet med jämställdhetsplanen 

4.1.4.1 Interna effekter 

Åkerfors anser att jämställdhetsplanen kan påverka kompetensen i företaget genom olika akti-

viteter. Handelsbanken har tagit fram ett antal frågor som ska leda till att medarbetarna börjar 

reflektera kring verksamheten och öka sin kompetens gentemot jämställdhet i företaget. För 

att kunna höja kompetensen berättar Axén att det är betydelsefullt att förstå varför det är vik-

tigt att arbeta med jämställdhet och att höja sin medvetenhet i ämnet. Frågan om jämställdhet 

påverkar verksamheten i stort då det både är en resurs- och lönsamhetsfråga och att den leder 

till att Handelsbanken får nöjdare medarbetare och därmed nöjdare kunder samt att de blir en 

attraktiv arbetsgivare, fortsätter Axén. Åkerfors nämner vidare att det är viktigt för medarbe-
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tarna att känna att deras arbetsgivare tar sitt ansvar i frågan. Handelsbanken har gjort en jäm-

ställdhetsutbildning för alla sina anställa i Sverige för att öka medvetenheten och öka kun-

skapen om olikheter. Åkerfors tror att den är bra eftersom att det inte är säkert att alla an-

ställda söker upp och läser planen och att de genom utbildningen kan få ett perspektiv på frå-

gan.  

 

4.1.4.2 Externa effekter 

Effekterna gentemot kunderna tror Åkerfors är jättestora. Hon säger att de på Handelsbanken 

fokuserar mycket på kundnöjdhet. Det är viktigt för många kunder att vi faktiskt arbetar med 

frågan, berättar hon. Ur ett kundperspektiv tror hon att det är av stor betydelse att ha en spridd 

köns- och åldersfördelning på personal på kontoren eftersom att det är det första kunden ser 

när den kommer in på banken. Axén är inne på samma spår som Åkerfors gällande att det som 

kunderna ser är av stor betydelse. För när kunderna ser att Handelsbanken har ett aktivt jäm-

ställdhetsarbete leder det till lönsamhet. Det är också viktigt att vara medveten om effekterna 

av hur man bemöter kunder, fortsätter hon.      
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4.2 Nordea 

Nordea är en fullservicebank med strategin att tillgodose kunders behov. Det görs genom en 

kundorienterad och rådgivarledd relationsstrategi. Allt som allt är Nordea verksam i 19 länder 

runt om i världen. Banken har en lång historia med många föregående banker som tillslut 

slogs samman och sedan år 2001 går hela koncernen under namnet Nordea. Andelen kvinnor i 

banken var under år 2013 60 procent och på chefsnivå var det fler män än kvinnor (Nordeas 

årsredovisning 2013). 

 

Cecilia Westberg arbetar som HR team leader vilket innebär att hon är chef för HR-partners 

vars uppgift är att vara ett stöd för alla chefer när det kommer till personalfrågor. Westberg 

arbetar inom kontorsrörelsen och har sju medarbetare som rapporterar till henne. Hennes ar-

betsuppgift är bland annat att hjälpa den jämställdhetskommitté som finns inom kontorsrörel-

sen med frågor som gäller både jämställdhet och mångfald. Hon är också ordförande i Nor-

deas koncerngemensamma jämställdhetkommitté där även fackliga representanter och arbets-

givarrepresentanter är med. Westberg har arbetat med HR i Nordea i 18 år.  

 

Hélène Berg arbetar som bankens svenska arbetsgivarjurist och har arbetat på Nordea i åtta år. 

Hon arbetar med jämställdhetsfrågorna och upprättar mångfaldsplaner, som är den benämning 

som banken använder sig av vid jämställdhetsarbetet. Innan hon började arbeta med jäm-

ställdhet har hon arbetat med arbetsrätt. 

 

Stefan Kulik arbetar inom kontorsrörelsen där han är chef för Management sekretariatet. Hans 

uppdrag är att stötta chefen för kontorsrörelsen och hans två vice landschefer med strategiar-

bete och utvecklingsprojekt. Kulik har arbetet i den här rollen i drygt ett år och innan kom han 

från en roll som chef för Nordeas internetbank i Norden. 

 

4.2.1 En övergripande bild av Nordeas verksamhetsplanering 

Nordeas verksamhetsplan utgår från att de skapar en nationell budget. Kulik berättar att det 

finns en central budgetprocess för hela banken men att den mest intensiva processen är när de 

ska fastställa affärsområdenas budgetar. Då går det till så att det är en interaktiv process mel-

lan varje division och deras chef som resulterar i ett budgetförslag. Därefter sammanställer de 
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budgeterna och när den nationella budgeten är färdig bryter regionscheferna ned den på de 17 

regionerna som Nordea har.  

När Nordea ska sätta målen berättar Kulik att de tittar på den senaste tidens prestation, vad 

som krävs för att uppnå överliggande enhets mål och på andra faktorer så som ekonomiska 

prognoser för Sverige och världen. Förutom detta sätter de också mål för icke-ekonomiska 

parametrar som exempelvis kundnöjdhet. Kulik berättar att Nordea uppdaterar den finansiella 

planen kvartalsvis och följs upp mellan cheferna och att det är en så kallad rullande prognos 

för den finansiella informationen. Med rullande menas att den uppdateras så att den alltid pe-

kar sex månader framåt i tiden. En gång om året bestämmer de mål som de ska mätas mot och 

utvärderas mot kvartalsvis. Andra planer uppdateras årsvis med en kvartalsvis uppföljning. De 

som är inblandade i processerna är i första hand berörda chefer, controllers och andra an-

ställda som exempelvis jobbar med strategiska frågor. 

4.2.2 Arbetssättet med jämställdhetsplanen 

4.2.2.1 Hur sätts målen? 

Westberg berättar att det är Nordeas ledning som ansvarar och sätter målen för mångfaldspla-

nen. Sedan är det upp till varje chef att arbeta mot målen. De har då hjälpa av Nordeas HR-

partners som för ut budskapet med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna. Nordea är uppdelat 

i ett antal affärsområden och koncernfunktioner och varje enhet ska ha en egen jämställdhets-

plan, berättar Berg. “Det kan vara en fördel då alla affärsområden ser lite olika ut och de har 

lite olika behov och olika kompetens”, säger hon. Hon tillägger att Nordea är ett nordiskt före-

tag vilket kan göra att det blir problematiskt när affärsområden sträcker sig över andra länder 

än Sverige på så sätt att kravet på en jämställdhetsplan finns i den svenska lagstiftningen. 

Westberg berättar att Nordea därför har löst det på ett sätt som innebär att alla affärsområden 

har ett eget ansvar att jobba praktiskt med jämställdhetsfrågor i den delen som finns i Sverige. 

Både Berg och Westberg beskriver att lagstiftningen är vägledande i hur planen ska utformas 

men att det sedan är upp till varje enhet att formulera vilka områden som de anser att de be-

höver arbeta mer med och därmed sätta upp egna mål utöver de övergripande mål som finns 

för Sverige. Berg beskriver planen som lite allmänt formulerad. Det står inte hur de ska göra 

utan istället vad de ska uppnå. 
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Enligt Westberg prioriteras arbetet med planen ganska högt, i alla fall i den delen av banken 

där hon är. Hon berättar att det är mångfald och lika lön som är ledstjärnor inom HR och att 

de därför har det som huvudfokus. Att det prioriteras högt tror hon beror på att det är en kom-

petensfråga, att Nordea använder sina medarbetare och deras kompetens för att konkurrera 

med andra banker. Dock tror hon inte att det är prioriterat i alla områden. Berg ser också bris-

ter i hur arbetet med planen prioriteras i banken när hon berättar att hon tror att det inte priori-

teras lika mycket som andra arbeten i företaget. Hon tror att det beror på att planen inte är 

speciellt kopplad till ekonomiska mål och att planerna är för diffusa. 

 

4.2.2.2 Planens integrering i verksamheten 

Själva planen integreras inte med annan styrning i företaget men däremot har Nordea en pro-

cess där de tar upp frågor som ligger inom jämställdhetsområdet, berättar Westberg. Proces-

sen följs upp en gång per år med ledningen och de regioner som Nordea har. Under de senaste 

åren har jämställdhetsfrågor fått större fokus hos både ledningen och chefer, bland annat på 

grund av att de har blivit mer medvetna om att det är en viktig fråga ur ett affärsperspektiv. 

Detta har enligt henne lett till att jämställdhetsarbetet har fått större fokus. I planen skriver 

Nordea dock inte så mycket om hur de når målen utan det är någonting som de arbetar med 

vid sidan om planen. De områden som planen tar upp är mångfaldskunskap, att spegla sam-

hället, kompetens och karriärutveckling, föräldraledighet samt jämställda löner (Nordea 

2013). 

 

4.2.2.3 Planens utveckling över tiden och uppföljning av planen 

Mångfaldsplanen revideras en gång om året men Westberg poängterar att de inte byter ut alla 

områden eller mål då utan det kan vara så att de har upptäckt någonting nytt som kan leda till 

en annan målsättning eller att de plockar in ytterligare områden i planen. Vissa delar så som 

rekrytering och föräldraledighet följs upp en gång i halvåret för att det är viktiga frågor i pla-

nen. Det är också frågor som är relativt lätta att följa upp eftersom att det finns siffror på det. 

Ett mål som de följer upp när det gäller rekryteringen är att i alla tillsättningar av chefer ska 

minst en av de tre slutkandidaterna vara en kvinna. I kontorsrörelsen arbetar kvinnor mest mot 

privatkunder och män mot företagskunder och därför har de beslutat att en av tre slutkandida-

ter ska vara från det underrepresenterade könet, berättar Westberg.  
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4.2.3 Motiv för att arbeta med en jämställdhetsplan 

Enligt Westberg vill Nordea med deras mångfaldsplan bland annat uppnå lika män och kvin-

nor i varje befattning och lika lön för lika prestationer. För att göra det försöker de få in mång-

fald i varje HR-process som de har, exempelvis hur de sätter lön, hur de rekryterar och ut-

vecklar personer när de har utvecklingssamtal. Genom att få in det i processerna menar hon 

att det blir mer konkret att arbeta med frågorna. På så sätt hjälper också planen till att konkre-

tisera arbetet. Planen blir ett styrdokument med mål som ska följas upp. Berg anser att planer-

na är rätt allmänna och skulle hellre vilja att de var bättre förankrade i verksamheten. Bank-

branschen är hårt styrt mot ekonomiska frågor och därför tror hon att det skulle vara bättre om 

planen innehöll ekonomiska mål. Att ha ekonomiska incitament att arbeta mot tror hon leder 

till att arbetet blir mer värdefullt att arbeta med, istället för att det bara blir ett motiv på grund 

av att det är ett lagkrav. 

 

Det största motivet med att arbeta med planen är enligt Westberg att Nordea ska ta tillvara på 

allas kompetens. Genom att nyttja den kunskap som finns hos alla kan Nordea ge deras kun-

der det bästa bemötandet och möta deras behov. Det gör att motivet i slutändan blir rent af-

färsmässigt eftersom att det påverkar verksamheten på ett positivt sätt. 

 

4.2.4 Effekter för företaget tack vare arbetet med jämställdhetsplanen 

Berg anser att en fördel med planen är att Nordea kan arbeta med de här frågorna på ett struk-

turerat sätt. Hon tycker att tanken är god med hon är tveksam till om det är planen i sig som 

ger effekterna. Hon tror istället att det är andra effekter, som exempelvis utvecklingssamtal, 

som bidrar till effekterna. ”Möjligheterna och fördelarna är ju då när man lämnar lite grann 

plantänket och tänker konkret vad gör vi nu och inte bara jobbar med en plan som blir en 

skrivbordsprodukt och sitter i en pärm någonstans utan att man faktiskt tar det ett steg längre”, 

säger Westberg. Hon menar att det är då som planen får någon verkan. Både Berg och West-

berg anser att det inte är lagstiftningen för planen som gör skillnad utan att det är arbetet med 

att uppnå målen som har betydelse. Därför kan Berg anse att lagen inte är tillräcklig utan att 

den måste utvecklas så att företaget inte bara tycker att själva planen blir mer som en pap-

persprodukt. Hon förstår att det tar tid för lagar att utvecklas eftersom att samhället i sig har 

en snabb utveckling i vissa områden men känner ändå att den inte är färdigutvecklad. 
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4.2.4.1 Interna effekter 

Berg anser att arbetet med jämställdhet och mångfald bidrar till att få fram rätt kompetens, 

men hon tror inte att det beror på planen i sig utan att planen inte är lika väl förankrad som 

andra processer i företaget. Westberg har ungefär samma syn som Berg. Hon anser inte heller 

att det är själva planen som leder till att företaget kan få in bättre kompetens utan det beror på 

resultatet av den. “För om vi bara kan ta tillvara på alla duktiga människor oavsett vart de 

kommer ifrån, vilket kön de har och vilken bakgrund de har så får det en effekt rent ekono-

miskt”, säger Westberg. Indirekt har den en betydelse men det är vad som kommer fram ge-

nom arbetet som ger effekter för företaget. Genom att ha både män och kvinnor i branschen 

och på alla positioner och nivåer i företaget kan de bli förebilder för att andra ska våga ta ste-

get upp i företaget, menar hon. 

 

4.2.4.2 Externa effekter 

Genom att arbeta med planen tror Westberg att Nordea på något sätt kan återspegla samhället 

genom att bland annat vara ett företag där båda könen är representerade. Det kan i sin tur at-

trahera fler kundgrupper och därför blir det viktigt ur ett företagsperspektiv. Kunderna ska 

märka att det finns både män och kvinnor på deras kontor. Enligt Berg är en utav Nordeas 

grundvärderingar att kunden ska vara i fokus men hon tror inte just att planen i sig kan bidra 

till att attrahera kunder till företaget.  
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4.3 SEB 

SEB är en finansiell koncern och ledande på den nordiska marknaden och erbjuder kunderna 

rådgivning och en rad av finansiella tjänster. Banken grundades år 1856 och är idag allt som 

allt representerad i 20 länder (SEB:s årsredovisning 2013). Andelen kvinnliga chefer i banken 

var 42 procent år 2013 (SEB:s hållbarhetsrapport 2013). 

 

Maj-Lis Bäckström arbetar som projektledare inom SEB Talent Management på Group HR, 

vilket är en global stabsposition för HR. Det innebär att hon jobbar med globala HR-processer 

på en övergripande nivå. Hon ansvarar bland annat för att ta fram SEB:s strategi inom jäm-

ställdhetsområdet och den mångfaldsplan som SEB använder sig av. Bäckström gick in i den 

rollen i februari i år. 

 

Karin Lundvall arbetar som HR business partner mot divisionen staberna i banken, vilket hon 

har gjort till och från i ungefär åtta år. Hon har en strategisk roll där hon måste känna till di-

visionens affärsplan och utmaningar för att kunna arbeta med HR-frågorna. Som HR business 

partner ansvarar hon för att föra in SEB:s strategi och mångfaldsplan i divisionernas dagliga 

arbete, planer och strategier. 

 

Pernilla Johansson arbetar som HR business partner och har haft den rollen sedan år 2010. 

Med sin roll är hon inblandad i jämställdhetsarbetet. 

 

4.3.1 En övergripande bild av SEB:s verksamhetsplanering 

SEB har valt att kalla deras verksamhetsplanering för affärsplanering. Den görs centralt och 

när den är färdig förs den ner på lokal nivå. Arbetet med den centrala affärsplaneingen påbör-

jas efter sommaren. Alla kontor har sin egen affärsplanering och den fastställs utifrån den 

centrala planeringen samt egna mål och idéer, berättar Johansson. 

 

Johansson berättar att målet är att alla medarbetare på banken ska ha sina individuella mål 

satta när ett nytt år börjar. Uppföljning av målen sker en gång per år med respektive medarbe-

tare och då kan det förekomma att målen görs om. Det kan exempelvis bero på att förutsätt-

ningarna har ändrats under den tid som gått. De som är inblandade i processen med affärspla-
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neringen är först och främst ledningen, som sätter de centrala målen, och när de förs ner på 

lokal nivå är det till slut alla medarbetare.  

 

4.3.2 Arbetssättet med jämställdhetsplanen 

4.3.2.1 Hur sätts målen? 

Bäckström berättar att SEB kallar sin plan för mångfaldsplan. De har ingen egen jämställd-

hetplan utan de har valt att integrera den med andra processer. När SEB ska ta fram sin plan 

samverkar de med facket i en så kallad mångfaldsgrupp. Mångfaldsgruppen består av tre fack-

liga representanter och två personer från HR Group. Arbetssättet går till som så att Bäck-

ström, som sitter centralt, skriver ihop det med facket samtidigt som hon träffar en represen-

tant från varje division. Hon säger att det är viktigt att ha en diskussion med divisionerna där 

hon talar om var de är i arbetet. Därefter kan divisionerna lämna synpunkter på om det är möj-

ligt att jobba på det här sättet. När planen har uppdaterats med alla synpunkter skickas den ut 

på remiss ytterligare en gång. Formellt beslut tas därefter i HR:s ledningsgrupp där represen-

tanter från alla divisioner finns med.   

 

SEB har arbetat fram en plan som gäller för Sverige men de har övergripande mål som gäller 

för hela SEB. Planen innehåller de mål som SEB har satt upp samt vilka aktiviteter som de 

planerar att genomföra på företagsnivå. Dessutom innehåller planen en uppföljning av vilka 

aktiviteter SEB har haft föregående år och resultatet av dessa (SEB 2013). På grund av att 

planen innehåller mål ses den enligt både Bäckström och Lundvall som ett slags styrdoku-

ment. Lundvall tillägger att det framförallt blir ett styrdokument för de områden som har tyd-

liga mål. Det kan bland annat bero på att det är lättare att följa upp mål som är tydliga vilket 

då leder till att det lättare går att se hur verkligheten faktiskt ser ut. 

 

Planen består av fyra insatsområden: jämställd lönesättning, jämn könsfördelning på alla 

chefsnivåer, att SEB ska ha en sund och affärsdriven arbetsmiljö där människor mår bra och 

att andelen medarbetare med olika etnisk eller kulturell tillhörighet ska spegla befolknings-

sammansättningen i Sverige (SEB 2013). Bäckström berättar att de har valt dessa fyra områ-

den för att de dels är viktiga områden, men också för att SEB vill uppfylla Diskriminerings-

ombudsmannens krav på mångfald.  
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Enligt Bäckström sätter SEB upp övergripande mål som alla divisioner ska arbeta med inom 

de fyra områdena. Om divisionerna sedan vill bryta ner målen går det bra att dem gör det. I de 

fall då divisionerna har ytterligare någonting som de tycker är viktigt att jobba med får de 

sätta upp divisionsspecifika mål och skicka in till Bäckström som sammanställer dem. För att 

underlätta för divisionerna innehåller planen även en mall för den handlingsplan som divis-

ionerna ska använda sig av (SEB 2013). Mallen ska vara ett stöd i deras mångfaldsarbete och 

innefatta hur de inom divisionen ska planera, genomföra, följa upp och utveckla olika områ-

den. Det ges även förslag på aktiviteter som divisionerna kan använda sig av för att nå sina 

mål. Handlingsplanen ska därmed underlätta för divisionerna att arbeta med frågorna på ett 

strukturerat sätt. Lundvall berättar att divisionen staberna inte har någon divisionsanpassad 

plan utan de använder sig utav den som SEB har tagit fram för Sverige. Hon nämner också att 

uppföljning på divisionen staberna sker centralt.  

 

4.3.2.2 Planens integrering i verksamheten  

SEB vill att jämställdhet ska ingå i alla HR:s processer där det kan ingå. På så sätt integrerar 

de arbetet med planen med annan styrning. Bäckström förklarar att de får ta processerna lite 

vart efter som de uppkommer vilket gör att det blir en prioriteringsfråga. Vilka processer som 

de väljer att prioritera beror enligt henne på vilka processer som de tror får bäst utfall på så 

sätt att det gynnar planen och deras övergripande mål. Under den närmsta tiden har SEB valt 

att prioritera rekryteringsfrågan högst, vilket innebär att det finns vissa krav som företaget ska 

ta hänsyn till i rekryteringsprocessen. Bland annat ska det finnas en utav motsatt kön när de 

lägger fram slutkandidater för en anställning. 

 

Lundvall tycker inte att de arbetar så jätteaktivt med att informera om planen, vart den finns 

och varför den är viktig, vilket hon ser som en brist och en uppgift som hon borde göra. Men 

samtidigt påpekar hon att det är arbetet i sig som är det viktiga, inte att berätta att de har en 

plan. Hon tror att de flesta vet grunden i planen och att det på något sätt finns i ryggraden vid 

olika processer där jämställdhet är aktuellt. “Jag kan ju i och för sig tycka att det allra viktig-

aste är, som det alltid är med planer, att det händer någonting på någon kant och att det får 

effekt”, säger Lundvall. Därför tycker hon att det är viktigt att föra samman planen med andra 

processer i verksamheten. Det är genom att väva in det som hon tror att det märks att SEB 

arbetar med frågorna och att det därmed blir tydligt att se vad de vill uppnå. Även Bäckström 
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anser att planen är ett viktigt verktyg för SEB och kan inte se några nackdelar med den. “Det 

kan jag inte göra, för jag tycker att det inte ska behöva finnas några planer. Egentligen ska det 

bara ske“, berättar Bäckström. 

 

 

4.3.2.3 Planens utveckling över tiden och uppföljning av planen 

Enligt Bäckström har SEB arbetat på det här strukturerade sättet sedan år 2009 men de har 

arbetat med planen sedan lång tid tillbaka. Arbetssättet genom åren menar hon har förändrats 

på så sätt att det har blivit mer fokus på frågorna kring jämställdhet. Både Bäckström och 

Lundvall tror att det beror på att det har blivit en ökad medvetenhet hos företaget. Bäckström 

berättar också att hon tror att en stor del av intresset för mångfald beror på en förståelse om att 

det ger en affärsnytta. Hela planen följs upp en gång per år, men vissa siffror kan det finnas 

anledning att titta lite närmare på och då följer de upp dem kvartalsvis eller på månadsbasis. 

Uppföljningen görs av mångfaldsgruppen. 

 

4.3.3 Motiv för att arbeta med en jämställdhetsplan 

Både Bäckström och Lundvall påpekar att det viktigaste motivet för att arbeta med en jäm-

ställdhetsplan är att det är ett lagkrav. Lundvall tillägger att det är ett bra motiv men att lagen 

ger en slags lägstanivå för hur företag ska arbeta med jämställdhet. Bäckström berättar att 

SEB vill arbeta så mycket som möjligt med jämställdhetsfrågor för att bli ett företag där med-

arbetarna har samma möjligheter och rättigheter, men också skyldigheter. Därför tycker hon 

att om SEB tar ett större grepp än vad lagen kräver så är det bra. 

 

Ett stort motiv med att arbeta med jämställdhetsplanen är att förtaget bli mer attraktivt när det 

gäller att rekrytera rätt kompetens för SEB. Bäckström tror att en variation hos medarbetarna 

kan leda till bättre resultat för verksamheten. Det kan vara både ekonomiska resultat och att 

SEB får ett bra rykte på marknaden så att personer vill komma till banken som kunder. Men 

det kan också vara att medarbetare vill jobba där. Även Lundvall anser att det är strategiskt att 

arbeta med jämställdhetsfrågor på så sätt att företaget tar tillvara på all kompetens som finns. 

Med rätt kompetens i företaget menar hon att företaget kan bli mer effektivt och därigenom 

tjäna mer pengar. Bäckström säger också att medarbetare med olika kön, etisk bakgrund och 
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erfarenheter kan bidra till att företaget hittar nya sätt att både lösa problem, men också att de 

hittar nya försäljningskanaler som kan bidra till att verksamheten blir effektivare. 

 

Ett annat viktigt motiv är att attrahera fler kunder. En viktig del för att göra det är enligt Bäck-

ström att SEB har en bred mångfald. På så sätt kan företaget tillgodose kundernas behov utan 

att det ska spela någon roll vem kunden är. Hon berättar att SEB har en telefonbank som pra-

tar över 200 språk och då är det viktigt att företaget attraherar medarbetare som i sin tur kan 

attrahera kunder genom att i det här fallet kunna flera språk. Även att visa att företaget arbetar 

med hållsbarhetsfrågor tror hon kan attrahera kunder. Lundvall pratar om ett annat perspektiv 

när det gäller kunderna. Hon menar att ett annat motiv till att arbeta med planen är att säker-

ställa att de bibehåller kunderna. Hon tror att om företaget skulle komma dåligt ut i media 

angående frågorna skulle det påverka kundernas förtroende och det skulle i sin tur kunna leda 

till att kunderna lämnar SEB. 

 

Förutom dessa motiv anser Lundvall att andra anledningar för att arbeta med frågorna i planen 

är att det tillhör hyfs och demokrati. Hon menar till exempel att företag kan ha en viktig roll 

för samhället om de tar ansvar för mer än sitt eget resultat och då arbetar med frågorna som 

finns i planen. Hon förklarar också att ett motiv med planen är att skapa en medvetenhet. Ge-

nom att följa upp statistik menar hon att företaget ganska tydligt kan se vilka brister de har 

och vad de måste jobba med för att bli bättre. Ännu ett motiv är att planen strukturerar upp 

vad SEB menar med jämställdhet, vilka områden det är som de behöver arbeta med och hur 

resultaten blir när de följer upp arbetet. Därför anser hon att planen måste finnas. 

 

4.3.4 Effekter för företaget tack vare arbetet med jämställdhetsplanen 

Lundvall förklarar att det är viktigt att jobba efter planen och att skapa en medvetenhet för 

frågorna men att det också är viktigt hur de arbetar med frågorna och hur de implementerar 

planen i verksamheten. Det är då som effekterna kommer, menar hon. Bäckström har samma 

åsikt som Lundvall och berättar att det viktigaste inte är att tala om att SEB arbetar med de 

här frågorna utan det är resultatet av arbetet som är viktigast. Med det menar hon att bland 

annat kunderna ska märka av jämställdhetsarbetet på så sätt att de möts av kontor där det finns 

en mångfald.  
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4.3.4.1 Interna effekter 

Genom att arbeta med planen anser Lundvall att den största effekten är att företaget tar tillvara 

på den kompetens som finns, att människor tillåts växa, komma fram och utvecklas inom fö-

retaget. Det ska inte spela någon roll om det handlar om kvinnor eller män utan alla ska ha 

samma möjligheter. Bäckström tror att effekterna är att SEB blir mer attraktiva både när det 

gäller medarbetare och kunder. Detta i sin tur leder till att verksamheten blir mer effektiv och 

att SEB får bättre resultat. Enligt Bäckström har planen även stor betydelse på så sätt att den 

kan hjälpa SEB att få bättre jämställdhet på chefsnivåerna i företaget. Ju högre upp i organi-

sationen desto mindre jämställt är det. ”Så det måste vi arbeta med och motivera cheferna och 

så att de söker de här jobben med och skriver annonser så att det känns attraktivt för kvinnor. 

Och se till att man kan hämta barn fast att man är chef”, säger Bäckström. 

 

4.3.4.2 Externa effekter 

Generellt sett tror Lundvall att jämställdhetsfrågor är en så kallad hygienfaktor bland företag i 

Sverige idag. Med det menar hon att om ett företag vill överleva i Sverige måste de åt-

minstone arbeta hjälpligt med dessa frågor. Om ett företag inte alls arbetar med dessa frågor 

kan det leda till att de helt enkelt gör bort sig och kan hamna i blåsväder i till exempel media, 

vilket skulle kunna leda till att kunder och medarbetare väljer bort dem som företag. Att där-

emot arbeta jättebra med de här frågorna skulle kunna leda till en konkurrensfördel men då 

måste företaget verkligen utmärka sig, menar hon. Därför tycker Lundvall att varje företag 

måste sätta sin ambitionsnivå och hon tycker att SEB:s ambitionsnivå är bra.  
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4.4 Swedbank 

Swedbank kallar sig för en modern bank med rötter i den svenska Sparbanken och Hansaban-

ken från de baltiska länderna. Banken har fyra länder som hemmamarknader vilket är Sverige, 

Estland, Lettland och Litauen samt utöver de är banken verksam, med kontor, i ytterligare nio 

länder (Swedbanks årsredovisning 2013). Andelen kvinnor i banken var 65 procent under år 

2013 och på chefsnivå var siffran 51 procent (Swedbanks hållbarhetsredovisning 2013). 

 

Martin Ekström arbetar som chef för Hälsa och Mångfald i Swedbankkoncernen. Det innebär 

att han är ansvarig för arbetsmiljöprocessen och mångfaldsarbetet i banken. Han har arbetat 

med jämställdhetsfrågor i ett och ett halvt år. 

 

Lars Sävås arbetar som HR-ansvarig på Swedbank inom den östra regionen vilket han har 

gjort sedan september år 2012, men han har jobbat på banken sedan år 2008. Hans roll som 

HR-ansvarig innefattar arbete med personalfrågor så som rekrytering och löneprocesser samt 

implementering av olika ledarskapsfrågor. 

 

Johannes Zandén är chef för gruppen koncerncontrollers i företaget, vilket han har varit i un-

gefär ett och ett halvt år. Han har sammanlagt sju års erfarenhet av yrket. 

 

4.4.1 En övergripande bild av Swedbanks verksamhetsplanering 

Zandén berättar att Swedbanks verksamhetsplanering görs varje år med start under våren då 

koncernledningen diskuterar om bland annat vilka prioriteringar de ska ha för nästkommande 

år. De centrala instruktioner som koncernledningen kommer fram till skickas ut till respektive 

affärsområde och stabsenhet. Därefter är det upp till varje enhet att ta fram sin egen verksam-

hetsplan, vilket mynnar ut i en verksamhetsplan för affärsområdet. När dessa är skapade förs 

de tillbaka till koncernledningen som utifrån detta skapar en koncerngemensam plan. 

 

Zandén berättar att Swedbank inte längre upprättar någon budget, vilket gör att målen i större 

utsträckning kan ses som ”mjuka”. Dock har de fortfarande fasta mål som de ska nå upp till. 

Det är koncernledningen som tar fram målen och sedan förs de ned i organisationen för att på 

så sätt ta fram konkreta aktiviteter som säkerställer att målen nås. Aktiviteter och prioritering-

ar följs upp av varje affärsområde minst varje kvartal. Då sammanställs material och sedan 
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träffar affärsområdet VD och CFO med flera för uppföljning och diskussion. De år som 

Swedbank har haft kostnadsmål har de följts upp löpande, det vill säga varje månad. Alla mål, 

aktiviteter och prioriteringar revideras löpande på grund av att förändringar i omvärlden kan 

ha stor påverkan på banken, men generellt sätts mål och prioriteringar för ett år i taget. De 

personer som är inblandade i processerna med verksamhetsplanen och prioriterade aktiviteter 

är framförallt ledningen för respektive affärsområde/koncernledning och controllers, men 

input och synpunkter hämtas in från många personer i organisationen, berättar Zandén. 

 

4.4.2 Arbetssättet med jämställdhetsplanen 

4.4.2.1 Hur sätts målen? 

Ekström berättar att Swedbank har valt att kalla sin plan för jämställdhets- och mångfalds-

plan. Arbetsprocessen med planen sker centralt i banken i samarbete med facket och sedan 

förs den ut som en mall på regionsnivå och sedan till kontor runt om i Sverige. Det är kon-

toren med minst 25 anställda som ska upprätta en egen plan med hjälp av den centralt upprät-

tade planen. På så sätt blir planen en del av ordinarie verksamhetsplanering (Swedbank 2013). 

Sävås förklarar arbetet med planen som att de får riktlinjer från det centrala kontoret, som kan 

liknas vid en bottenplatta, och att de sedan får lägga till fler punkter i planen på regionsnivå 

om de har högre ambitioner. Swedbanks jämställdhetsplan innehåller områden så som arbets-

förhållanden, föräldraskap, förvärvsarbete, kompetensutveckling, diskriminering, mångfald, 

intern- och externrekrytering samt lönefrågor. För att kunna uppfylla områdena har det satts 

upp en målsättning med handlingsplaner och alla kontor har sina egna utmaningar som de 

måste lägga extra fokus på, förklarar Ekström.  

 

4.4.2.2 Planens integrering i verksamheten 

Ekström och Sävås är överens om att de ser planen som ett styrdokument på både central- och 

regionsnivå eftersom att det är en naturlig process i det dagliga arbetet. Ekström berättar att 

planen också är till hjälp för att hålla jämställdhetsfrågan levande i hela organisationen. Varje 

kvartal förs en dialog med koncernens hälso- och arbetsmiljökommittéer där chefer, HR och 

skyddsombud sitter med. Där diskuteras i första hand två till tre punkter som alla behöver 

jobba mer med och det kan skilja sig stort mellan de olika enheterna.  
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Sävås förklarar att alla anställda har tillgång till planen på intranätet och att de har tillgång till 

en utbildning om ämnet. Han tycker att det är viktigt för att det skapar en grundförståelse för 

frågan och varför den är viktig. Han säger också att det är av stor betydelse att Swedbank kon-

tinuerligt arbetar med frågan och följer upp sitt arbete så att inte planen bara blir en bokhylls-

värmare, som han uttrycker det. ”Man måste ju göra någonting mer utöver ett dokument med 

styrning som sker på relationsnivå och som sker utifrån att chefer, jag som HR och organisat-

ionen ständigt har den här frågan uppe på tapeten”, säger Sävås. Han menar att Swedbank 

ständigt har frågan uppe eftersom att planen följer upp hur de jobbar och utvärderar de aktivi-

teter och processer som används för att nå målen.  

 

4.4.2.3 Planens utveckling över tiden och uppföljning av planen 

Ekström märker att banken fokuserar och prioriterar olika områden beroende på hur det ser ut 

i samhället i övrigt. Han ger ett exempel på när det var finanskris och banken under den tiden 

fokuserade mycket på riskfrågor och att när det nu ser bättre ut kan banken istället fokusera på 

så kallade mjuka frågor som jämställdhetsfrågan. Sävås håller med om att jämställdhetsplanen 

har hög prioritet i Swedbank och att den är på agendan i hela organisationen. Han poängterar 

också att banken ligger långt fram gällande det här området. Anledningen till att banken prio-

riterar denna fråga högt, tror han, beror på att det är en värderingsfråga och att det leder till att 

de får ett bra rykte på marknaden. 

  

Både Ekström och Sävås är överens om att bankens arbete med jämställdhetsplanen har pågått 

under en lång tid. Dock har ingen av dem någon exakt siffra på hur länge eftersom att de båda 

är relativt nya i sina tjänster. Något som Ekström berättar är att banken har utmaningar och nu 

är det chefers löner, det vill säga bättre lönefördelning på chefsnivå, som är i fokus. Sävås 

tycker att Swedbank jobbar med den frågan systematiskt och att det är ett tecken på att de har 

fått den integrerad i verksamheten. 

 

Sävås berättar att uppföljning av arbetet sker löpande och att det följs upp av hans chef och 

HR-avdelningen centralt som i sin tur följs upp av högsta ledningen. Det är viktigt att upp-

följningen görs med jämna mellanrum för att medarbetare byter roller och slutar. Han ger ett 

exempel på det genom att banken kan ha en bra fördelning av kvinnor av män och att det ett 

halvår senare kan ha påverkats till det negativa. Med andra ord så är det betydelsefullt att ofta 
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följa upp arbetet. Men själva revideringen av planen på regionsnivå sker en gång per år. Ek-

ström berättar att uppföljningen sker en gång per år men att planen är skriven på treårscyklar. 

Swedbank sammanställer årligen alla lokala planer för att därefter utvärdera och följa upp de 

aktiviteter som har genomförts under året. Detta sker i samband med den årliga strategiska 

planeringen (Swedbank 2013).         

 

4.4.3 Motiv för att arbeta med en jämställdhetsplan 

”Vi ser jämställdhet utifrån den totala mångfalden och en ambition är att medarbetarnas sam-

mansättning brukar spegla mångfalden bland kunder där vi är verksamma”, säger Ekström på 

frågan vad Swedbank har för motiv för att arbeta med en jämställhetsplan. Med det menar 

Ekström att Swedbank har kontor på både små och stora orter som därav har olika folksam-

mansättningar och därför strävar banken efter att spegla folksammansättningen med sin per-

sonal på kontoret. Sävås anser förutom att ett starkt motiv är att det är lag på det så är det även 

för att det bidrar till att alla typer av grupper får sin plats i organisationen. Det kan vara som 

ledare eller att få en plats i gruppen bland medarbetarna.          

 

Ekström berättar att de vill uppnå affärsnytta med jämställdhetsplanen, på så sätt att ett bra 

klimat med jämställdhet och mångfald leder till en bättre affärsnytta i längden. Sävås menar 

att planen ska leda till att det inte ska förekomma någon diskriminering i Swedbanks organi-

sation. Swedbank vill också uppnå en bättre lönsamhet och han säger att de gör det med ett 

jämställdhetsarbete.     

 

Planen kan leda till att frågorna om jämställdhet hålls levande menar Ekström. Ett annat motiv 

som Sävås tar upp är att om kvinnor upplever att de inte är aktuella för vissa typer av roller så 

kan de sluta söka sådana jobb. Det kan påverka prestationen negativt eftersom att det kan upp-

levas som att kvinnor inte har de möjligheter som de hade förväntat sig.   
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4.4.4 Effekter för företaget tack vare arbetet med jämställdhetsplanen 

4.4.4.1 Interna effekter 

Ekström tycker absolut att jämställdhetsplanen kan ha effekt på kompetensen i företaget. Han 

ger ett exempel på att planen kan vara till hjälp med att få in fler kvinnor på kontorschefsnivå 

på större kontor. På det sättet att kontorschefsrollen kräver att man sedan tidigare har före-

tagskompetens och att det kan göra att kvinnor leds in på ett spår mot företag. Sävås säger 

även han att det är självklart att det har en effekt, på grund av att om Swedbank endast skulle 

ha manliga anställda så skulle det ge en dålig bild av företaget. Vilket i slutet kan leda till en 

affärsrisk och att det förmodligen skulle leda till något mycket negativt om det skulle komma 

ut i media.    

 

4.4.4.2 Externa effekter 

Jämställdhetsplanen kan också ha en effekt på kunderna anser Sävås genom att arbeta med 

relationer och vara en attraktiv aktör på marknaden. Eftersom att kunderna pratar med 

varandra är det viktigt att de anställda inte upplever att verksamheten har diskriminering för 

då kan det lätt leda till en dålig bild gentemot både kunder och medarbetare. Han menar att 

kunderna rentav ska märka av att de arbetar med jämställdhet bara genom att gå in på ett utav 

Swedbanks kontor. Det är även betydelsefullt att få en relation med kunden och för att kunna 

nå ut till alla typer av kunder krävs det variation på medarbetarna. Ekström berättar att allt 

arbete som görs i banken syftar till att få ut mer av affären och att det i sig handlar om att till-

fredsställa kundernas behov. Kunder kan se att banken arbetar med planen genom att det står 

skrivet i årsredovisningen, tillägger han. Om banken skulle ha ett dåligt jämställdhetsarbete 

skulle det förmodligen komma ut i media och det skulle i sin tur påverka kunder, det vill säga 

att det är viktigt med detta arbete för att kunderna ska få en bra bild av banken.  
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5 EMPIRISK SAMMANSTÄLLNING  

I det här kapitlet sammanfattar vi resultatet från våra intervjuer, dels genom att redogöra för 

resultatet i text men även i separata tabeller. I slutet av kapitlet presenterar vi en sammanfat-

tande modell över samtliga fyra banker för att ge läsaren en övergripande bild av vårt empi-

riska material. 

 

5.1 Sammanfattning av Handelsbanken 

I Handelsbanken skiljer det sig på hur de tar fram verksamhetsplanen och jämställdhetspla-

nen. När det gäller jämställdhetsplanen tar de centralt fram en generell plan som de på region-

al nivå sedan använder sig av när de gör jämställdhetsplanerna. Därefter förs de ner till varje 

chef. Verksamhetsplanen tas däremot fram lokalt. Dock tar de då hänsyn till om det finns cen-

trala punkter som ska finnas med i verksamhetsplanen. Jämställdhetsplanen förs in i varje 

kontors verksamhetsplan. När det gäller uppföljning av målen i planerna skiljer det sig på så 

sätt att verksamhetsplanen följs upp två gånger per år medan jämställdhetplanen följs upp 

minst en gång per år.  

 

I arbetet med att ta fram jämställdhetsplanen är det Jämos som är ansvariga. I Jämos sitter det 

bland annat med anställda från Handelsbanken som arbetar med jämställdhet och mångfald 

och representanter från facket. På regional nivå är även kontorschefer, personal från perso-

nalavdelningen och en rörelsechef, som jobbar utifrån ett geografiskt område, med i framtag-

ningsprocessen. När verksamhetsplanen ska tas fram är det personer från kontorets olika an-

svarsområden som finns representerade.  

 

Ett motiv för jämställdhetsplanen är att det är ett lagkrav, men Handelsbanken har en ambition 

att göra mer än att bara tillgodose lagen. Andra motiv är att de vill skapa en mer jämställd 

arbetamiljö och ta tillvara på kompetensen så att resurserna används optimalt i företaget vilket 

i sin tur kan leda till en förbättrad lönsamhet. Handelsbanken tror därmed att effekterna av 

jämställdhetsplanen påverkar både medarbetarna och kunderna positivt. 
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Framtagning av verksamhetsplan Sker lokalt med hjälp av anställda från olika 

ansvarsområden 

Framtagning av jämställdhetsplan Sker först centralt med hjälp av en arbets-

grupp. Förs sedan ner regionalt och därefter 

ner till varje kontor 

Uppföljning av verksamhetsplan Sker två gånger per år 

Uppföljning av jämställdhetsplan Sker minst en gång per år 

Motiv Lagkrav, mer jämställd arbetsmiljö, ta tillvara 

på kompetens, affärsnytta 

Interna effekter Mer attraktiva för arbetstagare, bättre kom-

petens, bättre lönsamhet 

Externa effekter Mer attraktiva för kunder, bättre lönsamhet 

                        

5.2 Sammanfattning av Nordea 

Likheterna med Nordeas verksamhetsplan och mångfaldsplan är att de tas fram genom en top-

down process. Verksamhetsplanen uppdateras en gång om året och följs upp kvartalsvis. 

Även mångfaldsplanen revideras en gång per år. Verksamhetsplanen tas fram i en process 

med varje divisionschef som sedan aggregeras och blir till en nationell budget. Därefter bryts 

den ned till regionerna. De som är inblandade i processerna är i första hand berörda chefer, 

controllers och andra anställda som exempelvis jobbar med strategiska frågor. Mångfaldspla-

nens mål ansvarar Nordeas ledning för och det resulterar i en generell plan. Efter det är det 

upp till varje affärsområde att ta fram sin egen plan genom ett samarbete mellan cheferna och 

HR-partners.  

 

Nordeas motiv med mångfaldsplanen är bland annat att de vill få en jämn köns- och löneför-

delning på alla befattningsnivåer, vilket de ska nå genom att få in mångfald i alla HR-

processer. Planen hjälper också till att konkretisera jämställdhetsarbetet, ta tillvara på kompe-

tensen och att kunna möta kundernas behov på ett bättre sätt vilka får en positiv påverkan på 

verksamheten. Nordea tror inte att det är planen i sig som ger effekter utan att det är resultatet 

av de aktiviteter som de har för att nå upp till målen i planen. De tror också att en effekt av det 

kan bli att män och kvinnor blir förebilder för andra som då vågar ta steget upp i organisation-

en. Genom att ha både könen representerade återspeglar de samhället vilket de tror kan attra-

hera fler kundgrupper. 
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Framtagning av verksamhetsplan Sker först nationellt och bryts sedan ner på 

regionsnivå 

Framtagning av jämställdhetsplan Sker centralt genom att ledningen sätter ge-

nerella mål. Därefter tas de fram per affärs-

område där varje enhet ska ha en egen jäm-

ställdhetsplan 

Uppföljning av verksamhetsplan Sker en gång i kvartalet (uppdateras en gång 

per år och följs upp kvartalsvis) 

Uppföljning av jämställdhetsplan Sker en gång per år 

Motiv Jämn köns- och lönefördelning på alla befatt-

ningsnivåer, konkretiserar arbetet med jäm-

ställdhet, ta tillvara på kompetens, attrahera 

fler kundgrupper, affärsnytta 

Interna effekter Kan lättare få fram rätt kompetens, bättre 

lönsamhet, förebilder för andra 

Externa effekter Kan lättare attrahera fler kundgrupper 

 

 
5.3 Sammanfattning av SEB 

SEB kallar sina planer för affärsplan och mångfaldsplan. Likheterna med planerna är att de 

först görs på central nivå för att sedan föras nedåt i organisationen. Skillnaden är att affärspla-

nen ska finnas på alla kontor medan mångfaldsplanen bara bryts ned till divisionsnivå. En 

annan likhet är att båda planerna ska följas upp en gång per år, men i mångfaldsplanen kan 

vissa siffror ibland följas upp kvartalsvis eller per månad. De som är inblandade i processen 

men affärsplaneringen är först och främst ledningen genom att de sätter dem centrala målen. 

Därefter förs målen ned på lokal nivå för att nå alla medarbetare. När det gäller mångfalds-

planen tas den fram av SEB:s mångfaldsgrupp på central nivå.  

 

Motiven för mångfaldsplanen är att det är ett lagkrav och att SEB vill vara ett företag där alla 

medarbetar har samma möjligheter och rättigheter. De vill också skapa en medvetenhet om 

jämställdhet och de anser att planen hjälper till att strukturera jämställdhetsarbetet. Andra mo-

tiv är att bli attraktiva och rekrytera rätt kompetens samt att attrahera fler kunder, vilka kan 

leda till bättre resultat för verksamheten, både ekonomiska och icke-ekonomiska. Effekterna 

för planen är att SEB kan ta tillvara på kompetens och låta medarbetarna utvecklas i företaget. 
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Det kan möjliggöra att de får en bättre jämställdhet på bland annat chefsnivåerna. SEB blir 

också mer attraktiva både för medarbetare och kunder vilket kan ge konkurrensfördelar. SEB 

säger dock att det viktiga inte är att de har en plan, utan det är att de faktiskt arbetar efter pla-

nen, hur de arbetar med planen och implementerar den i verksamheten och att det faktiskt 

uppstår ett resultat. 

 

Framtagning av verksamhetsplan Görs centralt och förs sedan ned på lokal nivå 

Framtagning av jämställdhetsplan Tas fram centralt och sedan på divisionsnivå 

Uppföljning av verksamhetsplan Sker en gång per år 

Uppföljning av jämställdhetsplan Sker en gång per år, men vissa siffror följs 

upp kvartalsvis eller per månad 

Motiv Lagkrav, mer attraktiva för kunder och med-

arbetare, ta tillvara på kompetens, skapa en 

medvetenhet om jämställdhet och att struk-

turera jämställdhetsarbetet, affärsnytta 

Interna effekter Ta tillvara på kompetens och att de anställda 

utvecklas, bättre jämställdhet på chefsnivå 

och att SEB blir mer attraktiva för medarbe-

tarna, bättre lönsamhet 

Externa effekter Mer attraktiva för kunder, konkurrensförde-

lar 

 

5.4 Sammanfattning av Swedbank 

Swedbank kallar sin plan för jämställdhets- och mångfaldsplan. Både verksamhetsplanen och 

jämställdhets- och mångfaldsplanen grundar sig i centrala riktlinjer som sedan förs ner på 

lokal nivå. Skillnaden är att verksamhetsplanen även förs tillbaka till koncernledningen för att 

på så sätt kunna skapa en koncerngemensam plan. Uppföljningen av planerna skiljer sig på så 

sätt att jämställdhets- och mångfaldsplanen sker en gång per år, medan verksamhetsplanen 

följs upp minst varje kvartal. En likhet är att båda planerna revideras en gång per år, men 

verksamhetsplanen revideras också löpande på grund av förändringar i omvärlden. 

 

Motiven för Swedbank att arbeta med en jämställdhetsplan är att banken vill spegla folksam-

mansättningen i området genom att ha mångfald i personalsammansättningen på kontoret, att 
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det är lagkrav, att grupper får synas i organisationen samt att kvinnor ska våga söka roller. 

Ytterligare ett motiv är att de vill uppnå affärsnytta, vilket kan uppnås genom ett bra klimat 

med jämställdhet och mångfald. Planen kan ha effekter på kompetensen och hjälpa till att få 

in fler kvinnor på kontroschefsnivå på större kontor. En jämn könsfördelning ger en bättre 

bild av företaget gentemot kunderna och kan på så sätt leda till att Swedbank blir en attraktiv 

aktör på marknaden. 

Framtagning av verksamhetsplan Instruktioner tas fram centralt och förs sedan 

ner till affärsområdena. Varje enhet skapar en 

plan och sedan sammanställer ledningen alla 

planer till en koncerngemensam plan 

Framtagning av jämställdhetsplan Sker centralt och förs ut som en mall till reg-

ionkontoren. Planen ska bli en del av ordina-

rie verksamhetsplan på kontoren 

Uppföljning av verksamhetsplan Sker minst varje kvartal 

Uppföljning av jämställdhetsplan Sker en gång per år 

Motiv Lagkrav, återspegla folksammansättningen i 

kontorens områden, affärsnytta, att grupper 

får synas i organisationen, att kvinnor ska 

våga söka nya roller 

Interna effekter Tillgång till bättre kompetens, få in fler kvin-

nor på kontorschefsnivå 

Externa effekter Ge en bättre bild av företaget gentemot kun-

derna för att på så sätt locka kunder 
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5.5 Sammanfattande modell av det empiriska materialet 

 

 Handelsbanken Nordea SEB Swedbank 

Framtagning av verksamhetsplan     

Koncernnivå    X 

Centralt  X X X 

Regionalt  X   

Lokalt X  X X 

Framtagning av jämställdhetsplan     

Centralt X X X X 

Affärsområde  X   

Regionalt X   X 

Division   X  

Lokalt X X  X 

Uppföljning av verksamhetsplan     

Kvartalsvis  X  X 

Två gånger per år X    

En gång per år   X  

Uppföljning av jämställdhetsplan     

En gång per år X X X X 

Motiv     

Lagkrav X  X X 

Ta tillvara på kompetens X X X  

Attrahera medarbetare   X X 

Attrahera kunder  X X X 

Mer jämställd arbetsmiljö X X X X 

Konkretisera jämställdhetsarbetet  X X  

Affärsnytta X X X X 

Interna effekter     

Attraktivt för medarbetare X  X  

Ökad kompetens i företaget X X X X 

Ökad lönsamhet X  X  

Bättre jämställdhet på chefsnivå  X X X 

Externa effekter     

Attraktivt för kunder X X X X 

Ökad lönsamhet X X   

Ge konkurrensfördelar   X X 

 

Modellen sammanfattar empirikapitlet och ger en bild av vilka banker som har liknande ar-

betssätt med jämställdhets- och verksamhetsplanen, motiv samt effekter. I efterföljande styck-

en redogör vi för likheter och skillnader som finns mellan bankerna baserat på de olika områ-

dena. 
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5.5.1 Verksamhets- och jämställdhetsplanen 

Alla fyra bankerna tar fram en verksamhets- och jämställdhetsplan som passar deras verk-

samhet och organisation, men hur dem tas fram skiljer sig åt. Nordea, SEB och Swedbank tar 

fram verksamhetsplanen på en högre organisatorisk enhet än Handelsbanken då det sker 

centralt för att sedan föras ned i företaget. Handelsbanken tar fram en verksamhetsplan för de 

lokala enheterna. När det gäller jämställdhetsplanen tar alla fyra bankerna fram den på en cen-

tral nivå först, men sedan skiljer det sig i hur nedbrytningen ser ut. Alla banker förutom SEB 

bryter ned den till en lokal nivå. Swedbank och Handelsbanken är de som integrerar jäm-

ställdhetsplanen i verksamhetsplanen vilket tyder på att de lyckas skapa medvetenhet på den 

lokala nivån. I Nordea är inte jämställdhetsplanen lika prioriterad som andra arbeten men de 

försäker få med jämställdhet i olika processer i företaget. Även SEB försöker få med jäm-

ställdhet i alla HR:s processer och på så sätt integrerar de jämställdhet med annan styrning, 

dock integreras inte jämställdhetsplanen med verksamhetsplanen. Rimligtvis har även de 

andra bankerna en tanke att skapa öka medvetenheten om processen på så sätt att jämställd-

hetsplanen konkretiserar arbetet med jämställdhet och att det kan hjälpa till att skapa en af-

färsnytta för företaget. Ännu ett steg för att öka medvetenheten är att Handelsbanken och 

Swedbank har utbildningsprogram, med fokus på jämställdhet, som alla anställda ska genom-

föra.  

För att kunna mäta hur väl företag når upp till målen krävs det uppföljning och när det gäller 

jämställdhetsplanen följer alla fyra bankerna upp den en gång per år. När det gäller verksam-

hetsplanen varierar uppföljningen. Nordea och Swedbank har kvartalsvisa uppföljningar me-

dan Handelsbanken har två gånger per år och SEB en gång per år. Eftersom att Swedbanks 

uppföljning av verksamhetsplanen sker kvartalsvis borde även jämställdhetsplanen följas upp 

kvartalsvis eftersom att den ska ingå i verksamhetsplanen men enligt vår empiriska samman-

ställning sker det en gång per år. En rimlig förklaring till skillnaden kan vara att de översikt-

ligt läser igenom jämställdhetsplanen i och med uppföljningen av verksamhetsplanen men att 

de inte uppdaterar eller gör några ändringar i jämställdhetsplanen förutom en gång per år. 

 

5.5.2 Motiv 

De motiv som alla fyra banker anser att jämställdhetsplanen har är att den ger affärsnytta och 

en mer jämställd arbetsmiljö. Rimligtvis borde alla ha sagt att det även beror på lagkrav men 
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det gjorde inte Nordea. Det kan bero på att det är underförstått och att de därför inte nämner 

det. Åkerfors, som arbetar på Handelsbanken, berättar att banken ser lagkravet som en lägsta-

nivå och att de har ambitioner att göra mer än vad lagen kräver. Andra motiv som har fram-

kommit i intervjuerna är att bankerna vill attrahera kunder och medarbetare och ta tillvara på 

kompetensen som finns. Enligt Ekström, som arbetar på Swedbank, är det viktigt att vara en 

bank som speglar folksammansättningen i samhället och därför anser de att det är viktigt med 

mångfald i sin personalstyrka. De vill att alla typer av kunder ska kunna bemötas av någon 

likasinnad när de kommer i kontakt med banken. Även Nordea och SEB anser att de kan bli 

bättre på att attrahera kunder om de har medarbetare som speglar samhället. Eftersom att ban-

kerna är beroende av deras kunder blir det en affärsnytta om de attraherar nya kunder. Tolk-

ningen som vi gör är att det är viktigt att alla företag tänker på hur personalsammansättningen 

ser ut på företaget, dels för att möta kunder men även för företagets skull. En nöjd personal 

och nöjda kunder ger bättre förutsättningar för ökad lönsamhet. Eftersom att banker är en vik-

tig samhällsfunktion och ska återspegla samhället är det viktigt att bankerna arbetar för jäm-

ställdhet även om samhället i sig gör det. Då bidrar de till en positiv samhällsuppfattning. 

 

5.5.3 Interna effekter 

Den interna effekt som samtliga banker anser att jämställdhetsplanen bidrar till är ökad kom-

petens i företaget. Det i sin tur kan bidra till en ökad lönsamhet vilket både Handelsbanken 

och SEB anser att det gör. I och med att företag börjar arbeta med jämställdhetsfrågor kan det 

leda till att de blir en mer attraktiv arbetsplats. SEB, Swedbank och Nordea ser en effekt i att 

det blir bättre jämställdhet på chefsnivå i företaget. Den processen kan ta lång tid och blir ett 

långsiktigt mål för företaget. Om företag har en bra jämställdhet på chefsnivå kan det leda till 

att medarbetare väljer just det företaget för att de ser en möjlighet i att utvecklas och att före-

taget ligger i framkant och vill vara en jämställd arbetsplats. Nordea anser att det inte bara är 

viktigt med jämställdhet på chefsnivå utan att det är viktigt på alla positioner och alla nivåer i 

företaget. Detta kan ge en positiv bild av företaget och de kan få ett bättre rykte på marknaden 

vid rekryteringar. 

 

 



50 

 

 

5.5.4 Externa effekter 

Den externa effekt som samtliga banker har tagit upp är att banken blir mer attraktivt för kun-

der. Om företaget får mer kunder kan det leda till att de får en ökad lönsamhet. Med en för-

bättrad lönsamhet ökar möjligheterna för att ge mer resurser till bland annat jämställdhetsak-

tiviteter och att göra personalen medvetna om ämnet. SEB och Swedbank anser att jämställd-

hetsplanen bidrar till konkurrensfördelar för företaget i och med att kunderna kan bli positivt 

påverkade av företag med bra jämställdhet. Sävås förklarar att om Swedbank enbart skulle ha 

manliga anställda skulle det ge en dålig bild av företaget vilket skulle leda till en affärsrisk. 

Lundvall, som arbetar på Swedbank, uttrycker sig på liknande sätt som Sävås. Hon menar att 

om företag inte arbetar med jämställdhetsfrågor kan det se dåligt ut i bland annat media och 

det kan leda till att både kunder och medarbetare väljer bort SEB som bank. Det som skiljer 

Lundvalls förklaring mot Sävås är att hon tror att det behövs mycket arbete med frågorna för 

att företag ska få konkurrensfördelar medan det behövs ganska lite dålig publicitet för att det 

ska bli nackdelar för företaget. 

 

         



51 

 

6. JÄMFÖRNDE ANALYS OCH RESULTAT 

I det här kapitlet kopplar vi samman vår referensram med studiens resultat. Vi resonerar och 

jämför materialet samt redogör för skillnader och likheter i företagens arbete med jämställd-

hetsplanen, verksamhetsplanen, motiv och effekter.  

 

6.1 Diskrimineringslagen 

I diskrimineringslagen anges att företag med mer än 25 anställda ska upprätta en jämställd-

hetsplan för att på så sätt främja jämställdhetsarbetet. Utifrån vårt empiriska material ser vi att 

Handelsbanken, SEB och Swedbank har lagkrav som motiv för jämställdhetsplanen. Att Nor-

dea inte nämner detta tror vi beror på att de ser det som en självklarhet.  

Vissa banker har gått ett steg längre och kallar det inte för jämställdhetsplan utan för mång-

faldsplan. De vill ha en mångfald på kontoret som återspeglar hur det ser ut i verkligheten. 

Den lagstiftning som vi har idag är bredare än vad den var i början på 1980-talet då den nu 

även innefattar arbete mot diskriminering. Genom att företag arbetar med mångfald kan det 

ses som att de speglar en större del av diskrimineringslagen och inte bara använder mång-

faldsplanen för att arbetet med jämställdhetsplanen ska utföras. Vi tolkar det som att arbete får 

en djupare mening. Med arbetet tror vi att det kan bli lättare för bankerna att återspegla sam-

hället och att på så sätt ta tillvara på kunskap. Det är Handelsbanken, SEB och Swedbank som 

använder det här begreppet vilket kan ses som att de har ett mer avancerat tänk med planen än 

vad Nordea har. Samtidigt vill vi inte lägga för stort fokus på vilken namn planen har hos de 

olika bankerna utan vi vill se vilka motiv och effekter som den faktiskt möjliggör samt hur de 

arbetar för att uppnå målen i planen. 

 

6.2 Ekonomistyrning och banker som verksamhet 

I vår teoridel säger Lindvall (2011) att uppföljning av mål krävs för att företag ska veta hur de 

ligger till. I regelverket har det blivit mer fokus på de aktiva åtgärderna som ska föras för att 

uppnå målen. I de tidigare jämställdhetslagarna var inte företag tvungna att ha med de aktiva 

åtgärderna i planen medan de i nuvarande lagstiftning måste redogöra hur de ska uppnå målen 

samt att de också ska utvärdera hur väl de uppnådde föregående års mål. Handelsbanken tyck-
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er att deras plan har blivit mer konkret under åren vilket enligt dem leder till att arbetet blir 

mer konkret och lättare att följa upp. Även SEB ser en förändring i hur arbetet med planen har 

utvecklats genom att det har blivit ett större fokus på jämställdhet i hela organisationen. En 

anledning till det kan enligt dem vara att banken har kommit på att jämställdhet i organisat-

ionen ger en ökad affärsnytta. Även Nordea har teorin om att planen ger ökad nytta i ett af-

färsperspektiv. Swedbank anser också att det har blivit ett större fokus på jämställdhet men att 

det blir en prioriteringsfråga i företaget. De menar att det först och främst har varit de finansi-

ella målen som har varit högst prioriterat under några år, speciellt under finanskrisen, men att 

de nu efter den tiden kan fokusera på mer mjuka värden så som jämställdhet. I vår teoridel 

menar Holmblad Brunsson (2005) att det är viktigt att företag först fokuserar på de finansiella 

målen innan de går vidare med icke-finansiella mål. Detta ser vi att Swedbank har gjort i och 

med att de förut fokuserade på finansiella mål men att när de kände att de klarat de målen 

istället väljer att gå vidare med icke-finansiella mål. Vi tycker att det visar på att företag har 

en strategi över vilka frågor som ska prioriteras. Eftersom att banker generellt måste hantera 

risker, både i organisationen och i omvärlden, så är det viktigt att de fokuserar på rätt områ-

den. 

Handelsbanken och Nordea säger olika angående hur de skulle vilja att planen följdes upp. De 

menar att det förr fokuserades mer på siffror och att det istället har övergått till att fokusera på 

arbetet för att uppnå målen. Nordea skulle vilja ha det mer mätbart med ekonomiska mål att 

stäva mot för att på så sätt lättare följa upp arbetet. Handelsbanken menar däremot att det cen-

trala i arbetet inte längre bör vara siffror utan istället är det viktiga vad som uppnås. I teorika-

pitlet står det att banker som verksamhet är hårt reglerade och därmed vana med att följa lagar 

och regler. Tillsammans med empirin tolkar vi det som att banker generellt är bra på att följa 

upp ekonomiska siffror eftersom att de i sin vardag arbetar mycket med siffror. Vi tror därför 

att det inte är några problem för bankerna att ta fram en jämställdhetsplan men att det istället 

kan vara lite mer problematiskt för dem att ta fram, följa och utvärdera mål som inte är eko-

nomiska och därmed inte lika lätta att mäta. 

Enligt lagen ska företag redogöra för både korta och långsiktiga mål i jämställdhetsplanen. 

Det viktigaste är att målen är realistiska och att de går att mäta och utvärdera. Detta är ungefär 

vad SMART-modellen menar men ytterligare faktorer i den är att målen också ska vara tyd-

liga, anpassade till företaget och att de ska ha en bestämd tidshorisont. Våra respondenter be-
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rättar att de uppdaterar planen minst en gång om året. Roth (2011) rekommenderar företag att 

uppdatera planen årligen på grund av eventuella förändringar som kan påverka jämställdhets-

arbetet. Lagen säger att planen ska utvärderas och revideras vart tredje år. Att uppföljningen 

görs anser vi är nödvändigt i och med att samhällets krav på företag ökar. I vår teoridel skrev 

vi att Wittbom (2009) anser att företag måste ha målsättningar både på kort och lång sikt för 

att de ska bli tydliga att arbeta med. Författaren menar också att övergripande mål ska brytas 

ned i organisationen för att på så sätt skapa medvetenhet om frågan i organisationen. Alla 

banker som är med i vår studie bryter ned centrala mål, dock skiljer det sig i hur långt ner i 

organisationen de bryts ned. Handelsbanken, Nordea och Swedbank bryter ned planen till den 

lokala nivån för att på så sätt skapa medvetenhet på varje kontor. SEB säger att planen ska 

brytas ned till divisioner men att dessa sedan kan brytas ned ännu mer ifall de anser att det 

behövs. I och med att Swedbank och Handelsbanken integrerar jämställdhetsplanen i verk-

samhetplanen tolkar vi det som att de fokuserar mer på arbetet med jämställdhetsfrågorna då 

de blir en del i det dagliga arbetet.  

Den interna effekt som samtliga banker anser att jämställdhetsplanen bidrar till är ökad kom-

petens i företaget. Det i sin tur kan bidra till en ökad lönsamhet vilket både Handelsbanken 

och SEB anser att det gör. I och med att företag börjar arbeta med jämställdhetsfrågor kan det 

leda till att de blir en mer attraktiv arbetsplats. SEB och Swedbank ser en effekt i att det blir 

bättre jämställdhet på chefsnivå i företaget. Den processen kan ta lång tid och blir ett långsik-

tigt mål för företaget. Det uppfyller också SMART-modellen då målet är tydligt och realist-

iskt samt att det teoretiskt sett kan mätas. I vår teoridel skrev vi att Falkman (2004) betraktar 

banker som en viktig samhällsfunktion och därför anser vi att det kan vara viktigt att bankerna 

föregår med gott exempel, att de tar tag i viktiga samhällsfrågor och visar att arbetet med detta 

gör skillnad. Genom engagera sig i frågorna och visa sig som en jämställd arbetsplats kan det 

ge konkurrensfördelar och banken kan ses som en förebild i samhället. Detta kan då påverka 

kundernas beteende på så sätt att de väljer banker som tar ansvar för viktiga frågor. Samtliga 

banker i vår studie tror att de kan bli attraktiva för kunder i och med arbetet med jämställd-

hetsplanen. Detta kan i sin tur påverka lönsamheten då det kan ge konkurrensfördeler enligt 

dem. Falkman (2004) anser också att bankerna är till för sina kunder och att det därför är vik-

tigt att de kan spegla kundernas behov. Även Ljungberg och Larsson (2012) har en åsikt om 

att kunderna är av stor betydelse för bankerna och att bankerna måste spegla kunderna för att 

locka dem till sig.  
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7. SLUTSATS 

I det här kapitlet redogör vi för vad vi har kommit fram till i vår studie och därmed ges svar 

på vår forskningsfråga. 

 

Vårt syfte med studien har varit att kartlägga hur Sveriges fyra storblanker arbetar och inte-

grerar sin jämställdhetsplan som en del av bankens verksamhetsstyrning. Vi ville också identi-

fiera vilka motiv som ligger till grund för jämställdhetsarbetet och vilka interna och externa 

effekter jämställdhetsplanen uppfattas ha på verksamheten. Vår forskningsfråga som anges i 

problemformuleringen är: hur och varför arbetar Sveriges fyra storbanker med sin jämställd-

hetsplan som en del av bankens verksamhetsstyrning? Vilka motiv har de med sin jämställd-

hetsplan och vilka interna och externa effekter har den på deras verksamhet? 

När det gäller frågan om hur banken har integrerat jämställdhetsplanen med verksamhetsstyr-

ningen är det främst Swedbank och Handelsbanken som gör det i och med att deras jämställ-

hetsplan ingår i verksamhetsplanen. Men de andra bankerna gör jämställdhetsarbetet till en 

del av verksamheten på så sätt att de förmedlar ut planen i organisationen och följer upp den 

en gång per år. Alla bankerna tar fram jämställdhetsplanen på en övergripande nivå och för 

ned den i organisationen. Alla bankerna reviderar också jämställdhetsplanen åtminstone en 

gång per år. Enligt lagen måste detta göras minst vart tredje år. Detta tyder på att bankerna vill 

ha en uppdaterad plan vilket vi anser är bra i och med att omvärldsfaktorer kan påverka sam-

tidigt som jämställdhet blir ett mer och mer aktuellt ämne. 

De motiv som samtliga banker har tagit upp är att få arbetsplatsen mer jämställd och att skapa 

affärsnytta. Andra motiv som har belysts i vår studie är att det är ett lagkrav, att attrahera kun-

der och medarbetare samt att jämställdhetsarbetet konkretiseras. Effekterna är främst att ban-

ken får en bättre kompetens i och med att de har fler personer att välja på vid rekrytering om 

de är öppna för alla förslag. Om de har en bredd bland personalen, både vad gäller ålder och 

kön, kan det bli lättare för dem att attrahera kunder vilket leder till en ökad lönsamhet men 

också att det kan ge konkurrensfördelar. 

Utifrån vår empiri och referensram drar vi slutsatsen om att jämställdhetsplanen fungerar som 

ett styrmedel för banker att uppnå bättre jämställdhet. Studien har visat att de fyra storbanker-

na använder jämställdhetsplanen på liknande sätt men att det skiljer sig i motiven och i vilka 
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effekter de tror att det får på verksamheten. Dock är alla eniga om att jämställdhetsarbetet blir 

mer och mer fokuserat i verksamheten och att det är själva jämställdhetsarbetet som utveck-

las. De menar också att det är de aktiva åtgärderna som ligger till grund för utvecklingen och 

inte upprättandet av jämställdhetsplanen i sig. 

Vi drar slutsatsen att det inte är arbetet med att framställa planen i sig som leder till bättre 

jämställdhet utan att det är arbetet för att uppnå målen i planen som bidrar till utvecklingen. 

Däremot tror vi att planen är ett bra verktyg för att ge en ”lägstanivå” i jämställdhetsarbetet. 

Den tar upp att mål måste finnas med och även vilka aktiva åtgärder som de ska arbeta med 

för att uppnå målen. På så sätt kan planeringen bli tydligare och arbetet konkretiseras. 
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 

1. Namn? Titel? Antal år i företaget och med arbetsuppgifterna? 

 

Användning och syfte med användning 

2. Vem bestämmer hur ni ska arbeta med planen? 

3. Hur är er organisation uppbyggd gällande hur ni arbetar med jämställdhetsplanen? 

Sker det centralt eller är det varje kontor som gör sin egen plan? 

4. Om det inte sker centralt, vilka riktlinjer finns för hur ni ska uppnå målen? 

Är det upp till varje enhet att bestämma eller är det bestämt centralt? 

5. Vilka motiv har ni för att arbeta med en jämställdhetsplan 

6. Ser ni planen som ett styrdokument eller mål eller vad ser ni planen som? 

7. Integrerar ni arbetet med planen i annan styrning? Hur/varför inte? 

8. Vad vill ni uppnå med den? 

9. Vad tror du att arbetet med planen har för effekt gällande kompetensen i företaget? 

10. Vad tror du att arbetet med planen har för effekt på kunderna? 

11. Finns det någon annan effekt som du upplever påverkar verksamheten? 

12. Hur prioriterar ni arbetet med planen i jämförelse med andra arbetet i företaget? 

13. Varför prioriterar ni så? 

 

Hur de arbetar med planen 

14. Hur arbetar ni med er jämställdhetsplan? 

15. Vilka delar ingår i den? Vilka perspektiv? 

16. Hur följer ni upp arbetet? 

17. Hur ofta följer ni upp det? 

18. Hur länge har ni arbetet med en jämställdhetsplan? 

19. Hur har arbetssättet med planen förändrats under åren? 

 

Fördelar/nackdelar 

20. Vad finns det för möjligheter och fördelar med planen? 

21. Vad finns det för problem och nackdelar? 
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