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ABSTRACT 

The study deals with the causes of unjustified differences in pay between women and 
men in the banking sector. The purpose of this paper has been to examine how a 
gender project implemented in the private banking organizations from a gender-and 

implementation perspective. The aim of the project examined is to even unjustified 
differences in pay between men and women in the banking and finance sector.  

The main issues are: 

● How has the project been implemented and what are the real and perceived 
results? 

● How can the opportunities and barriers to successful implementation course with 
emphasis on gender? 

The method used is a qualitative study, where the empirical material consisted of 
focus group interviews. 

The two main conclusions that we can say is : 

First, the organization's managers needs to take action in practice for implementation 
to be successful in the organization, otherwise they constitute an obstacle to the 

implementation of equal pay for equal work. The barrier consists of the 
implementation cannot be realized without active management actions. From a 
gender perspective, this can be understood as the prevailing gender structures 

maintained and thus unwarranted pay differentials. 
Second, long-term need for equality implementation. A long-term approach is 

essential , from a gender perspective to gender patterns are deeply rooted in our 
culture. They are so ingrained in our way of thinking about gender which can´t 
change in just a few years. It requires long-term and duration to correct overcoming 

unwarranted pay differentials. Short-term work preserves gender structures and 
therefore constitutes an obstacle in the implementation of equal pay for equal work 

by segregating them or become a side issue. 

Keywords: Gendersystem, implementation, obstacles, unwarranted pay differentials, 

equality, gender mainstreaming, organizations 
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1. Inledning 

Sverige pekas ofta ut som ett av världens mest jämställda länder1. Den höga graden av 

jämställdhet som råder i Sverige i dag har flera kopplingar till välfärdsstatens framväxt under 

senare delen av 1900-talet. Det som lade grunden för välfärdsstaten var ett flertal politiska 

reformer som generellt gynnat kvinnor på arbetsmarknaden (Fransson 2000:154f). Ett tydligt 

exempel på detta är 1979 års jämställdhetslag2. Först då likställs kvinnor och män i 

arbetslivet. De politiska strategierna för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män har 

sedan dess skärpts (Göransson, Slorach, Flemström & del Sante 2013:21). 

  Politiska beslut är alltså en viktig bidragande faktor till öka jämställdhet och det 

är även en viktig aspekt för samhällets utveckling och förverkligande av de formella och 

reella rättigheterna (Glans 2008:9ff). Staten är således en styrnings-, kontroll- och 

legitimeringsinstans vars engagemang i jämställdhetsfrågor utgör en central del i att kunna 

genomföra jämställdhetsåtgärder (Pincus 1997:9, 49). 

 1988 gjordes en utredning på uppdrag av regeringen där de huvudsakliga 

slutsatser som drogs var att Sverige inte är ett jämställt land för att i synnerhet det svenska 

arbetslivet inte fungerar rationellt (SOU 1998:6, 1). Dessa slutsatser kan konstateras existera 

än i dag. Vi lever i tron att vi är hyfsat jämställda, men har snarast blivit så vana vid 

ojämställdheten att vi inte längre ser den (Glans 2008:16ff). Olika föreställningar och 

strukturer i samhället om kvinnor och män existerar fortfarande implicit och på många plan 

omedvetet hos individer (Glans 2008:23f). Feministiska forskare har kritiserat den svenska 

jämställdhetsmodellen för upprätthållande av könsmaktordningen mellan kvinnor och män 

(Bergqvist, Adman, Jungar 2008:11). Yvonne Hirdman benämner denna ordning 

genussystemet vilket syftar på isärhållning av könen i enlighet med stereotypa föreställningar 

om kvinnor och män som ordnar dem i en hierarkisk ordning (Hirdman, 1988:149f). Den 

systematiska ordningen kan illusteras med den starkt könssegregerade arbetsmarknaden, en 

ojämn ansvarsfördelning för hem och barn, att våld och diskriminering i större omfattning 

drabbar kvinnor, samt löneskillnader mellan kvinnor och män (Glans, 2008:23f). 

Löneskillnader kan innefattas av sakliga eller osakliga grunder. Sakliga löneskillnader 

inbegriper påverkansfaktorer som bl.a. utbildning, arbetslivserfarenhet, yrke och 

                                                 
1
 Se exempelv is FN 1995, W EF 2007 och EIGE 2010. 

2 2009 bytte jämställdhetslagen namn till diskrimineringslagen, och istället för att enbart omfatta kön ingår även 

diskrimin ingsförbud på grund av ålder, etnicitet, relig ion, funkt ionshinder och sexuell läggning i samma lag 

(Göransson et al. 2013 ss. 29,35).  
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yrkesområde, medan osakliga syftar på löneskillnader vars orsak inte går att identifiera, mer 

än att de beror på kön. Enligt Medlingsinstitutets granskning av löneskillnader mellan kvinnor 

och män 2012 kvarstår en löneskillnad på 6,1 % när hänsyn tagits till alla påverkansfaktorer. 

Denna löneskillnad går inte att förklara och det finns inget entydigt svar på varför kvinnor 

som utför lika arbete som män generellt har 6,1 % lägre lön (Medlingsinstitutets rapport 

2012)3. 

  Under mitten av 1980-talet kom avståndet att öka mellan mans- och 

kvinnolönerna inom såväl den offentliga som privata sektorn. Banksektorns löneklyftor 

ökande särskilt i samband med avregleringen av det finansiella systemet. Utveckligen 

kännetecknades av att individuell lönsättning började tillämpas i allt större utsträckning. 

Fackligt aktiva kvinnor tog initiativet att försöka påverka denna utvecklig genom bland annat 

kollektivavtalsförhandlingar. Arbetsuppgifternas relativa värde, arbetsvärderingar och den 

könsbetingande löneklyftan blev till en offentlig diskurs genom kvinnors organisering i 

fackliga organisationer och det politiska livet (Acker 1992:289f). 

  Institutioner på arbetsmarknaden, såsom fackföreningar och 

arbetsgivarorganisationer, är utöver staten också centrala aktörer både i privat och offentlig 

sektor i frågan om att påverka lönerna. Både när det gäller förhandling av löner, kollektivavtal 

och vilka lagar som gäller på arbetsmarknaden (Granqvist 2008:6f). Bland privata aktörer ser 

det mycket olika ut huruvida dessa väljer att arbeta med jämställdhet utöver den lagstiftning 

som finns. En av de privata aktörer som tagit tag i frågan om osakliga löneskillnader är bank- 

och finansbranschen. Denna är nära kopplad till marknaden vars angelägenheter staten inte 

ska göra intrång på, utan marknaden ska mer eller mindre reglera sig själv (SCB 2004:32). 

  Vilka förutsättningar finns det då för att bedriva jämställdhetsinitiativ och 

implementera jämställhetsåtgärder i bank- och finansbranschen? En förutsättning är att frågan 

lyfts och att problemen konstateras. Den fackliga organisationen Finansförbundet och 

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) har tagit sig an jämställhetsarbetet i bank- 

och finansbranschen och år 2011 startade de gemensamt projektet Lika lön. Syftet med 

projektet är att det ska leda till en betydande förändring för jämställdhetsarbetet generellt  

inom bank- och finansbranschen. Projektets målsättning är att osakliga löneskillnader mellan 

kvinnor och män väsentligen ska minska under avtalsperioden 2011-2014. När projektet 

initierades var förväntningarna att åtgärderna skulle ge ett större genomslag än vad det hittil ls 

                                                 
3
 Medlingsinstitutet, en statlig organisation där en av huvuduppgifterna är att verka fö r en väl fungerande 

lönebildning sammanställer årlig statistik över och analyserar ur ett jämställdhetsperspektiv löneutvecklingen 

hos kvinnor och män (mi.se).  
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gjort. I vissa fall har andelen osakliga löneskillnader till och med ökat (Lika lön 2011). 

  Att kvinnor har lägre lön än män generellt och lönesätts lägre än män för lika 

arbete är ett stort samhällsproblem på många sätt. Kvinnor är i högre grad än män ekonomiskt 

beroende, både av staten och av andra män. Det skapar i sig mindre självständighet och 

möjligheter hos kvinnor. Kvinnor stannar i större utsträckning hemma i samband med barnens 

födelse och är ofta borta från jobbet längre perioder än män. I och med att kvinnor generellt 

får lägre inkomster än män blir det även mer gynnsamt för familjeekonomin om mannen 

arbetar och kvinnan stannar hemma med barnen. Detta medför negativa lönemässiga 

konsekvenser för kvinnor som producerar och vidmakthåller de rådande ojämställda 

samhällsstrukturerna. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera ett jämställdhetsprojekt, bedrivet i samverkan av ett 

fackförbund och en arbetsgivarorganisation i privat sektor. Projektet startade mot bakgrund av 

att de osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män inom bank- och finansbranschen inte 

utjämnats trots lagstiftade jämställdhetsåtgärder. Projektets ändamål är att utjämna osakliga 

löneskillnader mellan kvinnor och män inom bank- och finansbranschen. 

I vår studie undersöker vi utifrån implementerings- och könsperspektiv hur detta 

projekt har mött både framgångar och motgångar. Vi uppmärksammar vilka hinder som 

förekommer när det gäller att komma tillrätta med osakliga löneskillnader och vilka 

svårigheter som finns att praktiskt förverkliga lika lön för lika arbete mellan kvinnor och män. 

Metoden som tillämpas är fokusgruppsintervjuer. Fokusgrupperna består av den lokala 

arbetsgruppen som arbetar med projektet “Lika lön” i respektive bank.  

● Hur har projektet genomförts och vilka är de upplevda resultaten? 

● Hur kan förutsättningar och hinder för framgångsrik implementering förstås med tonvikt 

på kön? 

1.3 Disposition 

Kapitel 2 inleds för att få en grundläggande förståelse med vad den svenska lagstiftningen 

säger om förbudet mot osaklig lönesättning på grund av kön. Kapitlet följs därefter av en 

presentation av projekt Lika lön som är föremål för studien. 
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Kapitel 3 behandlar de teoretiska utgångspunkter som är centrala i uppsatsen. Dessa är olika 

perspektiv på implementering av jämställdhet, teorier kring könsmaktsordning, könets 

betydelse i organisation samt motstånd till jämställdhetsinitiativ. Kapitlet avslutas med att de 

teoretiska perspektiven sammanfogas i ett analytiskt ramverk.  

Kapitel 4 utgörs av de metodologiska utgångspunkter och tillvägagångssätt som tillämpats.  

Kapitel 5 innehåller resultat och analys, där de teoretiska perspektiv med utgångspunkt i vår 

analysram appliceras på det empiriska materialet. 

Kapitel 6 avslutar uppsatsen, där vi presenterar våra huvudsakliga slutsatser och där 

personliga reflektioner diskuteras.  

2. Svensk lagstiftning och projektet Lika lön 

2.1 Lagstiftning mot osakliga löneskillnader 

I enlighet med diskrimineringslagen4 ska arbetsgivare för att upptäcka, åtgärda och förhindra 

löneskillnader som är osakliga mellan män och kvinnor göra särskilda könsuppdelade 

lönekartläggningar vart tredje år. I lönekartläggningarna är det möjligt att identifiera kvinnor 

och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt och analysera dessa för 

att upptäcka osakliga löneskillnader. Med lika arbete avses just lika arbete (SFS 2008:567). 

Med likvärdigt menas: 

 

…ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en 

sammantagen bedömning av de krav arbetet ställer samt dess natur kan anses ha lika 

värde som det andra arbetet. Bedömningen av de krav arbetet ställer ska göras med 

beaktande av kriterier som kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning. Vid 

bedömningen av arbetets natur ska särskilt arbetsförhållandena beaktas (SFS 2008:567). 

Lönekartläggningens resultat skall redovisas tillsammans med en handlingsplan5 där åtgärder 

och lönejusteringar som måste göras för att utjämna osakliga löneskillnader redovisas. 

Arbetsgivaren har tre år på sig att justera detta (SFS 2008:567). Arbetsgivaren skall också ge 

nödvändig information till den arbetstagarorganisation som bundit kollektivavtal med 

                                                 
4
 Tid igare jämställdhetslagen 

5 Kravet på handläggningsplan gäller ej arbetsgivare med färre än 25 anställda  
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arbetsgivaren för att kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av 

handlingsplan för jämställda löner (SFS 2008:567). 

2.2 Lika lön - ett jämställdhetsprojekt i privat arbetsmarknadssektor 

2011 startade projekt Lika lön, en gemensam satsning av Finansförbundet och Bankinstitutens 

Arbetsgivarorganisation (BAO). Det bakomliggande skälet till projektet är de osakliga 

löneskillnaderna som existerar mellan män och kvinnor inom bank- och finansbranschen.  

  I projekt Lika lön utarbetades en egen arbetsmetod, som ska underlätta och bidra 

till att de existerande osakliga löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska minska. Metoden 

är ett verktyg som används utöver den lagstiftning som finns mot lönediskriminering och de 

lagstadgade lönekartläggningar som arbetsgivare är skyldiga att enligt lag göra, då det enligt 

initiativtagarna inte varit tillräckligt för att de osakliga löneskillnaderna ska upphöra.  

Arbetsmetoden går ut på att de lokala företagen i ett första steg riktar in sig på de arbeten som 

är att bedöma som lika. Alla organisationer har egna arbetsgrupper som arbetar med projektet. 

Könsuppdelad statistik för olika yrkesroller tas fram och kodas enligt så kallad BESTA-

kodning6. De lokala parterna kan antingen använda egna system för yrkesroller eller använda 

sig av projektets metod. De lokala parterna förutsätts ha tecknat lokala löneprinciper och både 

de lönesättande cheferna och de anställda ska ha kunskap om lönekriterierna.  

Den lönesättande chefen har ansvar att sätta sakliga löner och det är här som arbetet 

med att korrigera osakliga löneskillnader kan ske. Chefen ska inför lönesamtalen ha tillgång 

till den statistik som finns över löner inför lönesamtalen och ha information om årets 

lönekartläggning. Utifrån den information och statistik som den lönesättande chefen har 

tillgång till är det dennes ansvar att sätta sakliga löner på sina medarbetare. I det läget har 

chefen möjlighet att jämföra kvinnors och mäns löner och upptäcka skillnader mellan könen 

som är osakliga. Även de medarbetare som är föräldralediga har rätt till samma 

löneutveckling som sina kollegor, och därför ingår även dessa i statistiken (Lika lön 2011). 

Projektet tillskriver de enskilda bankorganisationerna möjlighet att själva arbeta med 

lokala metoder för att åtgärda osakliga löneskillnader och det är inget krav att följa den 

arbetsmetod som projektet utarbetat. Projektet har implementerats på skilda vis i olika 

bankorganisationer och utfallet har varit både framgångsrikt och mindre framgångsrikt (Lika 

lön 2011). 

                                                 
6
 BESTA-kodning: BESTA= befattningsgruppering för statistik. Olika befattningar kodas och BESTA -kod 

bestäms utifrån svårighetsnivå på arbetet, om den anställda har en chefsbefattning och vilken yrkesspecificering 

den anställda har. 
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  När projektet initierades 2011 var det inskrivet i kollektivavtalet. Hösten 2013 

sades dock avtalet upp som en del i kollektivavtalet och en ny överenskommelse gjordes där 

den centrala parten, Finansförbundet och BAO, kompletterade med att arbetsgivarna måste 

visa upp sina resultat för dem. Detta gjordes eftersom det vid de årliga uppföljningarna av 

projektet visade sig att det skett små eller inga förändringar alls. På vissa håll hade 

löneskillnaderna till och med ökat. Den nya överenskommelsen gjordes som en markering för 

att visa att den centrala parten inte var nöjd med resultatet. Denna kontrollfunktion var från 

början inte avsedd men ses som en nödvändig komplettering för att komma framåt i arbetet 

(Lika lön 2011). Lika lön-projektet kan ses som ett politiskt projekt i det “privata”.  

3. Teoretiska perspektiv 

Det analytiska ramverket utgörs i huvudsak av två teoretiska ingångar, implementering och 

könsmaktstrukturer. Kapitlet inleds med en beskrivning av vad implementering innefattar och 

vilka implementeringsperspektiv som ingår i studien. Vidare inbegriper avsnittet Perspektiv 

på könsmaktordning en redogörelse av maktordningar och strukturer i samhället som bygger 

på systematisering av kön. Utgångspunkten är genussystemet och dess två logiker som 

konstruerar och upprätthåller föreställningar, värderingar och förväntningar på kvinnor 

respektive män. Vidare appliceras könsperspektivet på en arbetsmarknadsnivå i organisation. 

I avsnittet Implementering av jämställdhetspolitik  sammanfogas implementeringsperspektiven 

med könsmaktsperspektiven. Jämställhetsintegrering introduceras som en politisk strategi och 

som en del av implementeringsprocessen. Vidare redogörs olika typer av motstånd mot 

jämställhetsinitiativ. Kapitlet avslutas med en konkretisering av det analytiska ramverket och 

en beskrivning av hur det vidare tillämpas i studien.  

3.1 Implementering i privat verksamhet 

Implementering handlar om själva genomförandet av beslut och det måste finnas ett mål att 

uppnå för att implementeringen ska lyckas. Vikten av att ställa frågan om tillämparen av 

beslutet verkligen kan genomföra det, att tillämparen förstår vad som ska genomföras och om 

tillämparen vill genomföra beslutet är av betydelse. Löfgren refererar till Lennart Lundquist 

som ställer upp dessa frågeställningar som väsentliga när det gäller hur väl implementering av 

beslut kan nå framgång. För att implementeringen ska kunna genomföras krävs att det finns 

tillräckligt med resurser. Resursunderskott, som exempelvis brist på kompetens eller pengar 

undergräver genomförandet. Råder det brist på kunskap kring hur besluten ska genomföras, 

övergår det till att bli ett hinder för implementering. Detta är särskilt tydligt när det gäller 
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jämställdhetsimplementering där tillämparen inte förstår vad det är som ska genomföras 

eftersom det ofta kan finnas oförståelse eller till och med ovilja att implementera jämställdhet 

(Löfgren 2012:5). 

 När det gäller hur jämställdhet ska implementeras särskiljer sig inte detta från 

andra processer av implementering. Ofta när det gäller förändringsarbete ska det för att få en 

bred förankring integreras underifrån och uppåt i organisationen, så kallat ”nedifrån-upp”-

perspektiv. Jämställdhetsförändringar har dock nått goda resultat och får ökad legitimitet när 

det även finns ett ”uppifrån-ned”-perspektiv, det vill säga att jämställdhetsarbetet även 

kommer uppifrån för att bli varaktigt i organisationen. Både chefer och 

arbetsgivarorganisationer måste samverka och ha direktiv, krav och stöd från högre nivåer 

(Hård 2004:28). 

I ”uppifrån-ned”-perspektivet är intentionerna hos beslutsfattarna centrala medan det i 

”nedifrån-upp”-perspektivet är aktörernas handlingar i tillämpningsprocessen som spelar en 

avgörande roll (Hård 2004:28). 

Vår applicering av detta implementeringsperspektiv i privat verksamhet kan översättas 

till de individer som har tagit emot besluten men har stor möjlighet att själva agera utifrån sin 

roll i organisationen. I vårt fall handlar det främst om lönesättande chefer som vi ser som 

dessa aktörer och agerandet från dem som ger direktiven till lönesättande chefer uppifrån.  

 

                         

3.2 Könets betydelse och könsmaktordning 

Kön och genus är väldigt omdiskuterade begrepp och vissa forskare väljer att skilja på dem, 

medan andra använder dem synonymt (Renemark, 2007:27f). Enligt Yvonne Hirdman syftar 

begreppet genus på det kulturellt och socialt konstruerade könsidentiteten, medan ordet “kön” 

refererar till de biologiskt givna egenskaperna (Hirdman 1988:148f). David Renemark 
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argumenterar för att även med begreppet kön kan man avse den process av hur ”manligt” och 

”kvinnligt” görs och återskapas, och som kan variera mellan tid och rum. Han menar att 

skillnaden mellan begreppen är marginell, men det finns en åtskillnad som är av betydelse. 

Renemark refererar till Ulla Eriksson (2000) som hävdar att begreppet kön även innefattar den 

fysiska kroppens betydelse i konstruktionen av kön, medan begreppet genus riskerar att bara 

koncentrats till enbart sociala faktorer (Renemark 2007:28). Vi har därför valt att utgå ifrån 

kön som begrepp i vår studie för att poängtera det socialt och kulturellt skapade könet, men 

även få med den fysiska kroppens betydelse.  

Begreppet genussystem introducerades av Yvonne Hirdman och innefattar en 

beskrivande ansatts om kvinnors och mäns olika förhållanden. Genussystemet bygger på 

systematisering, en ordningsstruktur där olika processer som föreställningar, förväntningar 

och värderingar interagerar med varandra och skapar mönstereffekter och regelbundenheter. 

Genusordningen influerar andra typ av ordningar såsom politiska, ekonomiska och sociala 

(Hirdman 1988:149f).  

 Genussystemet bygger på två logiker, alternativt principer. Den första är 

dikotomierna kvinna – man. Hirdman benämner denna dikotomi som isärhållningens princip 

och syftar på att det som är kvinnligt eller manligt inte ska beblandas, utan hållas isär. 

Hierarkin är den andra principen och benämns som den manliga normens primat. I denna 

hierarki har det manliga könet ett högre värde och det är han som utgör normen i samhället. 

Den syftar på att människan är en man och således det allmängiltiga. Kvinnor representerar 

allt det som mannen inte är, det avvikande. I samhället återspeglas detta i alla aspekter av livet 

(Hirdman 1988:149f). Män överordnas och kvinnors underordnas. Detta syftar inte på 

enskilda individer, likaväl som det finns män med mycket makt finns det även mäktiga 

kvinnor. Hierarkin mellan könen syftar på att kvinnor som grupp systematiskt underordnas 

männen som grupp (Gemzöe 2003:14ff). 

 Isärhållandets princip genomsyrar hela samhället, både till sin fysiska och 

psykiska ordning vad gäller platser, sysslor och egenskaper. Hirdman exemplifierar detta på 

följande sätt: ”sort 1gör sak 1 på plats 1; sort 2 gör sak 2 på plats 2; därför att sort 1 gör sak 1 

blir sort 1 sort 1. Är man på plats 2 gör man sak 2 och är en sort 2 etc.” (Hirdman 1988:151f). 

Det handlar således inte om variationer av en sort, utan om två helt olika arter (Hirdman 

2003: 36). Detta förhållningssätt till sorter, platser och sysslor legitimerar isärhållningen av 

sort 1 från sort 2 och skapar genusformningen, samt att dessa faktorer blir det man orienterar 

sig efter i världen. Genusformning bygger på för det första biologiska skillnader i form av 

kvinnors förmåga att föda barn respektive männens oförmåga till reproduktion, och för det 



13 
 

andra motsatsförhållandet mellan kvinnor och män, dikotomier. En man är det som en kvinna 

inte är och tvärtom. Om han drivs av förnuft, logik, och av att vara oberoende, så drivs hon av 

känsla, intuition och av att vara beroende. Uppdelningen av kvinnligt och manligt intill skilda 

egenskaper och aktivitetssfärer är grundbulten för det dualistiska tankesättet kring kön. Man 

föds alltså inte till kvinna eller man utan det skapas genom mänskliga sätt att tänka kring kön 

(Hirdman 1988:150f).  

  Genusskapandet är enligt Hirdman kanske det mest ursprungliga och mest 

djuprotade livsvärldsskapelsen som finns integrerat i varje socialt system(Hirdman 

1988:150f). Genussystemets strukturer binder könen till varandra och gör de beroende av 

varandra. Sammantaget skapas och återskapas dessa strukturer av genusbundenhet, dikotomi 

och maktordningar (Hirdman 1988:157f). 

Under historiska perioder av krig och kriser har man sett hur kvinnor gått in på ”typiskt” 

manliga områden, tagit sig an manliga sysslor och även anammat manliga egenskaper. 

Gränsöverskidningen kan i sådana situationer ifrågasätta manliga normens primat, men enligt 

tidigare empiri innebär detta att där kvinnor kommer in på manliga områden, förflyttas 

männen mot nya områden (Hirdman 1988:159). 

  Kritik har riktats mot Hirdmans genussystemteori, framförallt för att den anses 

vara statisk. Teorin är dock deskriptiv och genussystemet är konstruerat av människor och 

förändras om människor förändras. Om genus omskapas så förändras den socialt konstruerade 

ordningen mellan kvinnor och män. Det är därför ingen oföränderlig teori (Fransson:49). 

3.3 Kön i organisation 

I arbetslivet värderas egenskaper som är kopplade till normen – det manliga högre än det som 

inte går i linje med normen – det kvinnliga. Manliga egenskaper anses vara mer värdefulla 

och kompenseras högre ekonomiskt (Fransson:48). Kvinnor tenderar att associeras med den 

aktivitetssfär som handlar om moderlighet och omsorg, d.v.s. traditionellt kvinnliga 

ansvarsområden, och därför reduceras deras kompetens till vård och omsorgs yrkesområden 

(Bergqvist, Adman, Jungar 2008:90f). Männen associeras ofta med chefsbefattningar 

eftersom att de tillskrivs egenskaper som handlingskraftig och målmedveten, och därför är det 

män man i större utsträckning påträffar i dessa befattningar. Resultatet blir en könssegregerad 

arbetsmarknad som genomträngs av föreställningar om kvinnliga och manliga yrkes roller och 

arbeten(Gemzöe 2003:85f). 

 Könssegregerade organisationer kan vara både horisontellt och vertikalt 

segregerade. Den vertikala segregeringen innebär att kvinnor och män återfinns på olika 
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nivåer i organisationshierarkin. Männen har högre och mer betydelsefulla positioner i 

organisationen, som högre chefsbefattningar medan kvinnor är längre ned i 

organisationshierarkin på mindre betydelsefulla positioner. Den horisontella segregeringen 

innebär att kvinnor har andra uppgifter än män. Det kan röra sig om att kvinnor främst arbetar 

med uppgifter som är kopplade till” typiskt kvinnliga” områden som administration medan 

män har uppgifter som är mer kopplade till “typiskt manliga” områden som teknik och 

ekonomi (Wahl 2003:103)  

 Många feministiska forskare har riktat kritik mot organisationsteorin som 

könsblind. Kvinnor görs osynliga i organisationen och därmed också marginaliserade. För att 

förstå hur kvinnor och män behandlas och uppfattas o lika i organisation väljer vi att använda 

ett feministiskt perspektiv på organisationsteori. Med utgångspunkt i principen om manliga 

normens primat utgör män det överordnade och kvinnor det underordnad. Det är osynliga 

strukturer, som individer ofta inte är medvetna om, som blir en naturlig och självklar process. 

Organisationsstrukturen är inte könsblind utan ger tydligt uttryck för åtskillnaden mellan 

kvinnor och män. Anna Wahl beskriver tre grundläggande sådana uttryck:  

1) En övervägande majoritet kvinnor eller män i organisationen, exempelvis manlig majoritet 

i en manligt kodad bransch. 

2) Uppdelningen mellan kvinnor och män när det handlar om vem som gör vad. Kvinnor kan 

exempelvis ha de mindre prestigefulla positionerna medan männen återfinns på de mer 

prestigefulla och viktiga positionerna. 

3) Den rådande hierarkin inom organisationen.  

 Makten i organisationen är inte jämt fördelad och kvinnor nekas på olika sätt 

tillträde till makten. Den som innehar makt har också tolkningsföreträde och maktrelationerna 

reproduceras ständigt i en “naturlig” process. Kvinnor som underordnade blir naturligt, 

osynligt och inte något avvikande. Maktrelationerna i organisationen är en återspegling av de 

rådande maktrelationerna i samhället i stort och även i det privata (Wahl 2003:348f). 

  Jämställdhetsansvariga arbetsgrupper och jämställdhetsplaner är en god 

förutsättning för att öka medvetenhet och åtstadkomma attitydförändringar hos bl.a. chefer, 

men deras primära syfte är att synliggöra latenta strukturer och förhållanden i organisationen 

(exempelvis löneskillnader), samt förändra organisatoriska rutiner som i sin tur kan påverka 

individers/ gruppers handlande (Pincus 1997:26). 
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3.3.1 Stereotypa föreställningar om kvinnligt och manligt i organisation 

Flera forskare har studerat hur kvinnor och män uppfattas i organisationer utifrån vilket kön 

de har. När chefer ska befordra och lönesätta kvinnor och män så behandlas de olika. Det 

behöver inte vara ett medvetet agerande från chefens sida utan kan ske omedvetet. 

Föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt och vilka egenskaper som värdesätts 

påverkar chefernas bedömningar. Egenskaper som är typiskt manliga uppskattas och 

värdesätts högre, och kan därför påverka hur kvinnor behandlas olika. För att kvinnor ska 

bedömas på samma sätt som män måste de motbevisa föreställningarna om stereotypa 

kvinnliga egenskaper hos sig själva. De måste visa att de har de (manliga) egenskaper som 

värderas högre (Wahl 2003:93), vilket har en koppling till genussystemet(Hirdman 1988: 

149f). 

  Inom organisationer är det möjligt att återfinna strukturella uppdelningar mellan 

kvinnor och män mellan olika nivåer och positioner. Olika arbeten associeras med 

maskulinitet eller femininitet. Högre positioner och ledarskapspositioner tenderar att betraktas 

som maskulina. Längre ned i organisationen återfinns befattningar som associeras med typisk 

feminin prägling som sekreterare och kontorsbiträden (Wahl 2003:96ff). 

 Kvinnor begränsas när de bryter mot det uppdelade mönstret och hindras att 

avancera uppåt i organisationen oavsett kompetens. Kvinnor som går emot den uppdelade 

strukturen av vad som uppfattas som kvinnligt kontra manligt blir betraktade som avvikande, 

och okvinnliga. Inom de positioner i organisationen som är typiskt feminina finns det 

begränsade möjligheter till ”karriärklättring”. En övervägande majoritet av män som innehar 

chefspositioner upprätthåller rekryteringen av män som nya chefer. Det leder till att män i 

högre grad är i majoritet på chefspositioner. Män väljer andra män före kvinnor i 

rekryteringen då manliga egenskaper kopplas ihop med makt och ledarskap (Wahl 2003:96ff). 

  Strukturen i organisationen vidmakthåller den segregerade fördelningen av 

kvinnor och män. Om antalet kvinnor blir för stort i organisationen utgör de et t hot mot 

männen och möter motstånd. I offentlig sektor återfinns en majoritet av kvinnor och många 

kvinnor innehar där mellanchefspositioner. Dessa organisationer uppfattas inte ha samma 

status och lägre inflytande som typiskt manliga organisationer (Wahl 2003:96ff). 
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3.4 Implementering av jämställdhetspolitik 

3.4.1 Jämställdhetsintegrering som politisk strategi  

I bland annat Sverige, EU och FN används jämställdhetsintegrering som politisk strategi för 

att integrera jämställdhet på olika nivåer i samhället7. Jämställdhetsintegrering syftar till att 

politiskt integrera jämställdhet i organisation och andra verksamheter. Sedan mitten av 1990-

talet ingår begreppet i svensk lagstiftning. Idag är jämställdhetsintegrering den övergripande 

politiska strategin för att öka jämställdheten i Sverige. Genom att synliggöra kvinnors och 

mäns förutsättningar och villkor, ifrågasätta normer och könsföreställningar bidrar det till ett 

utvecklingsarbete som är ett långsiktigt systemförändrande. Kvinnors och mäns villkor 

synliggörs genom bland annat könsuppdelad statistik, medvetandehöjning om 

jämställdhetsarbete hos chefer, medarbetare och förtroendevalda i verksamheter (Hjertson & 

Svaleryd, 2011:44f). 

Jämställdhetsintegreringen ska, för att vara framgångsrik, implementeras i alla delar 

av organisationen och inte vara en sidofråga. Ökad jämställdhet kan uppnås när rådande 

strukturer och normer ifrågasätts och förändras genom omfördelning och förändringsarbete. 

Exempelvis kan omfördelning av inflytande och resurser vara ett sätt att öka jämställdheten 

(Hård 2004:27f). 

 Det är av stor vikt att personal och chefer utbildas och får kunskap om 

jämställdhetsfrågor för att kunna genomföra arbetet med jämställdhetsintegrering, annars 

finns en risk att jämställdheten ”integreras bort” (Hård 2004:27f). Integreringsstrategin bygger 

också på erfarenheter från tidigare jämställdhetsåtgärder. Ett exempel på en erfarenhet där 

integreringen inte nått framgång är strategin att tillsätta jämställdhetsexperter i verksamheter. 

Detta bidrar i stor utsträckning till att resten av verksamheten kan avskärma sig och på så vis 

undvika att ta sig an jämställdhetsfrågor. Det gör att integreringen förlorar sitt syfte att vara en 

del av hela organisationen eller verksamheten och genomsyra alla nivåer, allt beslutsfattande 

och alla beslutsprocesser (Stensöta-Olofsdotter:149f). 

 Beroende på implementeringsprocessens framgång får 

jämställdhetsintegreringen olika utfall. Forskning visar att risken är stor att perspektiv som 

inte ingår i den ordinarie kärnverksamheten negligeras eller inte tas på allvar. 

Jämställdhetsintegreringens diffusa syfte att ”genomsyra” hela verksamheten kan skapa 

osäkerhet när det gäller hanteringen av detta (Stensöta-Olofsdotter:149f). För att 

                                                 
7
 Begreppet jämställdhetsintegrering, på engelska gender mainstreaming uppkom på FN:s kvinnokonferens 1996 

och 
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jämställdhetsintegreringen ska nå ett gott resultat måste det finnas ett brett deltagande och 

samverkan både inom och mellan alla nivåer av organisationen (Hård 2004:28). 

 

3.5 Motstånd och ambivalens mot jämställhetsinitiativ 

Vid genomförande av jämställdhetsinitiativ och åtgärder talas det inte sällan om uppkomna 

hinder som ofta uttrycker sig i form av motstånd. I samband med omorganisering kan problem 

och svårigheter påträffas oavsett vilka nya frågor som införs i en organisation, och ett vanligt 

förekommande problem tenderar att vara ovilja till förändring som chefer tycks möta hos 

olika personalgrupper i organisationen. När personalen bär på negativa inställningar till 

omorganiseringar talar man om personalens ”förändringsobenägenhet” som innebär 

svårigheter och tröghet när det gäller att förändra deras synsätt och rutiner. När man däremot 

talar om förändringar i syfte att främja jämställhet refereras problematiken kring 

”förändringsobenägenhet” till chefer och ledare, särskilt män. Detta är ett ofta förekommande 

men relativt outforskat problemområde som Ingrid Pincus lyfter fram. Pincus studerade tre 

svenska kommuners jämställhetsprojekt, där hon fokuserade på manliga ledares 

förhållningssätt till utvecklingen av kommunens jämställhetsåtgärder och problematiserar 

bilden av mannen som motståndare. Pincus studie riktas mot att identifiera vad män i 

kommunala organisationer gör för att förhindra jämställhetsarbetet. Hon påpekar att det inte 

bara eller enbart är män som utövar motstånd mot jämställdhetsinitiativ, men att de generellt 

utgör en majoritet i kommunala organisationer (Pincus 1997:7ff).  

  Även om Pincus studerar offentlig verksamhet så är det enligt vår bedömning 

möjligt att applicera dessa motståndsteorier på det jämställdhetsprojekt vi studerar i privat 

sektor. Motivet till detta är att motståndsstrategierna är allmängiltigt formulerade och kan 

därför appliceras på vilken verksamhet som helst. De är inte bundna till offentlig sektor och 

kan därmed användas i vår studie av privat sektor.  

  Pincus urskiljer tre stadier i genomförandeprocessen av jämställdhetsinitiativ där 

olika slags motstånd utövas. Det första stadiet innefattar om frågan ska tillåtas på 

dagordningen eller inte, det andra stadiet innefattar vad som händer när frågan kommit upp 

dagordningen och det tredje stadiet behandlar vad som händer när jämställdhetsarbetet 

påbörjats (Pincus 1997:11). Pincus skiljer också mellan det aktiva och det passiva motståndet. 

Passivt motstånd innebär att man avstår från att handla och förhåller sig apatiskt till 

förändringar. Aktivt motstånd syftar till utövandet av ett mer öppet och explicit motstånd 

(Pincus 1997:12f). 
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3.5.1 Passivt motstånd 

Den passiva motståndsformen är ett vanligt förekommande hinder mot jämställhetsarbetets 

utvecklig i både offentliga och privata organisationer, och utövas i alla tre stadier av 

genomförandeprocessen. Det är ett sätt att utöva makt och kontroll för att förhindra förändring 

och utveckling av jämställhetsinitiativ (Pincus 1997:12, 14). Pincus uttrycker det enligt 

följande; ”Genom att avstå från att se, höra eller göra hålls frågan borta eller på ett avstånd 

som inte förpliktar” (Pincus 1997:14) 

3.5.2 Tystnad som motståndsstrategi 

Två vanliga former av passivt motstånd är tystnad och skenhandlingar. Förhållningssättet till 

tystnad kan beskrivas som att om inte jämställdhetsfrågan väcks eller kommer på tal så 

existerar den inte, det blir till en icke-fråga. Det är ett mycket effektivt styrinstrument som de 

med störst inflytande i en organisation utnyttjar för att ge eller undanhålla legitimiteten i olika 

frågor (Pincus 1997:14f). 

3.5.3 Skenhandlingar som motståndsstrategi  

Den andra formen av passivt motstånd kallas för skenhandlingar eller skenmanöver. Denna 

form av motstånd innebär att huvudskälen till jämställdhetsinitiativen grundar sig i andra 

preferenser, alltså att man genomför jämställdhetsarbeten i andra syften än att öka 

jämställdheten. Det kan exempelvis handla om andra intressen som att göra en arbetsplats mer 

attraktiv för sökande (exempelvis kvinnliga sökande), eller att en verksamhet vill skapa sig ett 

gott rykte eller göra sig mer synlig (Pincus 1997:16). 

3.5.4 Aktivt motstånd 

Det aktiva motståndet utspelar sig oftast i det tredje stadiet av genomförandeprocessen, det 

vill säga när jämställdhetsarbetet påbörjats och jämställhetsfrågan gått över från att vara till 

intet förpliktande till en åtgärd som förpliktar. Motståndet begränsar förpliktelserna och håller 

dessa nere på lägsta möjliga nivå. Aktivt motstånd kan ta olika former. En form är när 

personer på ledande positioner på olika grunder motarbetar jämställhetsarbetet i 

organisationen genom att argumentera emot åtgärder. Eftersom att de besitter ledande 

positioner ifrågasätts deras utlåtande vanligtvis inte. En annan form uttrycker sig i att personer 

begränsar möjligheterna för jämställhetsåtgärder att få genomslag eller påverka 

organisationen genom att urholka åtgärderna på olika sätt. När denna motståndsform tillämpas 

är det vanligt att jämställdhet underordnas andra frågor och intressen, och framställs som 



19 
 

mindre viktig. Den tredje formen benämns för det personriktade motståndet och gör angrepp 

på personer som arbetar med jämställdhetsfrågorna i organisationen. Det kan ske i form av 

underminering av jämställhetsarbetares auktoritet genom att exempelvis ifrågasätta dennes 

kunskap (Pincus 1997:18ff). 

3.5.5 Argument som motståndsstrategi 

Ett vanligt förekommande argument tenderar att vara tidsbristen. Chefer menar att de inte har 

tid och/eller möjlighet att ta sig an även jämställdhetsfrågan när det finns andra viktiga frågor 

och arbetsuppgifter att ge sig i kast med. Tidsnöden skulle innebära att andra viktiga frågor 

blir försummade. Många chefer betraktar jämställdhetsfrågan som något som egentligen 

ligger utanför deras ansvarsområde och väljer därför att prioritera bort frågan (Pincus 

1997:26ff). 

3.6 Analysram 

Kriterierna kan, förstår och vill, för lyckas implementera jämställdhet hos organisationer är 

centrala kriterier för vårt analytiska ramverk.  

 Kriteriet kan, är kopplat till bankorganisationernas kapacitet att implementera 

ökad jämställdhet. I vårt fall har bankorganisationerna fått en utarbetad arbetsmetod att följa, 

där lokala anpassningar varit möjliga. Kriteriet är också länkat till huruvida det finns resurser 

att åtgärda problemet med osakliga löneskillnader då det handlar om pengar och är således 

mycket styrt av ekonomiska resurser.  

 Kriteriet förstår, är kopplat till Hirdmans teori om sociala konstruktioner av kön 

och omedvetna föreställningar om kvinnligt och manligt. Vikten av att osakliga löneskillnader 

som beror på kön faktiskt existerar och orsakerna till att chefer faktiskt sätter osakliga 

löneskillnader måste förstås om implementeringen ska nå framgång.  

 Kriteriet vill, är centralt kopplat till Ingrid Pincus teorier om motstånd. 

Aktörerna på olika nivåer i organisationen måste på allvar vilja implementera jämställdhet 

och se det som ett seriöst problem som måste lösas oavsett kostnader. Ledning och 

lönesättande chefer är här centrala eftersom de har möjlighet att faktiskt konkret förändra och 

förbättra. Vårt resultat av hur kan-kriteriet uppfylls är av deskriptiv karaktär, medan förstår- 

och vill-kriterierna är av analytisk karaktär.  
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Sammanfattande schematisk beskrivning över vårt analytiska ramverk 

Kan Förstår   Vill 

 Resurser 

 Verktyg 

 De rådande könsstrukturerna 

  Könets betydelse i 

organisation 

 Jämställdhetsintegrering på 

flera nivåer 

 Motstånd mot 

jämställdhetsimplementering 

 

4. Metod 

Metodvalet för studien har varit fokusgruppsintervjuer med de för oss relevanta individer som 

har nära anknytning till projektets genomförande. Intervjuernas syfte har varit att försöka 

finna svar på de problem och implementeringssvårigheter som uppkommit under projektets 

genomförande och vad som ligger till grund för dessa. Vi har även uppmärksammat vad som 

har varit framgångsrikt i projektet och vad som har bidragit till att projektet har lett till positiv 

utveckling för arbetet med att minska osakliga löneskillnader inom bank- och 

finansbranschen. Denna information har vi analyserat och tolkat utifrån de teoretiska 

perspektiven. 

 

4.1 Urvalsstrategi 

Ca 200 bankorganisationer ingår i projekt Lika lön och vi har för vår studie genomfört tre 

olika fokusgruppsintervjuer i tre olika bankorganisationer. Av anonymitetsskäl är vi 

begränsade i uttalanden om skillnader mellan bankerna, men vi har i vårt urval valt banker 

som är olika varandra till storlek och lokalisation. Vi började med att skicka ut en presentation 

av studien till ett antal arbetsgrupper i olika banker runtom i Sverige som sedan fick kontakta 

oss om de var intresserade av att delta i studien. Av samtliga intresseanmälan som vi fick in 

av arbetsgrupperna valde vi ut tre olika barnorganisationer med fokus på storlek och 

lokalisering för att få en variation i urvalet. Motivet var att få en så objektiv bild av hur 

projektet initierats som möjligt. Storleken och lokaliseringen kan ha en betydelse för hur 

jämställdhetsarbetet fungerar. Det kan ta sig ett uttryck i storstäderna, och behandlas helt 

annorlunda i småstäderna, och likaså med större eller mindre bankorganisationer. 

Fokusgrupperna består av projektets egna arbetsgrupper som arbetar med att implementera 

och utvärdera projektet. Samtliga medlemmar i arbetsgruppen blev tillsatta, det var alltså inte 

frivilligt att ingå i gruppen men de flesta har någon sorts anknyting till jämställdhet. Flera av 
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deltagarna sitter med i bankorganisationernas jämställdhetskommitté varav två av tre 

bankorganisationer har i nuläget en jämställdhetskommitté som arbetar med 

jämställdhetsfrågor. Arbetsgrupperna bestod av minst en facklig representant, och minst en 

person från arbetsgivarsidan, samt att det var blandat kvinnor och män men majoriteten i 

grupperna var kvinnor. När vi refererar till de olika bankorganisationerna benämner vi dem 

bankorganisation/arbetsgrupp A,B eller C.  

  Vi hade från början tänkt intervjua lönesättande chefer, men eftersom de är 

ansvariga för just lönesättningen tror vi inte att vi hade fått lika öppna och tydliga svar från 

dem. Därav föll valet på projektets arbetsgrupper. Motiveringen att välja just arbetsgruppen 

som underlag för vår analysenhet följer av att de har stor insyn i projektet och har vissa 

påverkansmöjligheter för huruvida projektet når framgång eller inte. Vi tror också att de i 

högre grad vågar uttrycka sina tankar och åsikter kring projektets genomförande än de 

lönesättande cheferna. 

4.2 Fokusgrupper som datainsamlingsmetod 

Tidigare var fokusgrupper främst aktuella som metod när det gällde marknadsundersökningar 

men har blivit allt vanligare inom den samhällsvetenskapliga forskningen och särskilt den 

feministiska forskningen under de senare decennierna. I en fokusgrupp deltar fler än två 

deltagare och metoden är användbar då man särskilt vill ta del av människors hållning, 

attityder och värderingar kring olika ämnen (Wibeck 2010:11f). 

  De genomförda diskussionerna i fokusgruppsintervjuerna har varit av 

gruppsamtalskaraktär där deltagarna har turats om att inneha talarrollen och alla har deltagit i 

samtalet. Valet att använda fokusgruppsintervjuer som insamlingsmetod för vårt empiriska 

material var således ett evident val då det ämne som undersöks i denna studie på många sätt 

kan uppfattas som ett känsligt ämne att tala om. Det råder allmän konsensus i samhället att 

vara positivt inställd till ett jämställt samhälle. Ingen vill känna sig utsatt för diskriminering, 

och ingen vill heller känna sig utpekad som diskriminerande. Det är därför en lämplig metod 

att använda fokusgruppsintervjuer då samtal i grupp ger informanterna möjlighet att genom 

interaktion och diskussion med varandra välja hur de vill uttrycka sig och även uppmuntra 

andra att våga uttrycka det de verkligen vill. Denna typ av intervjuform ger stor frihet för 

deltagarna att interagera och samtalet sker i stor utsträckning på deltagarnas villkor.  
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4.2.1 Kvalitativ metodologisk utgångspunkt: semistrukturerad intervjuform och 

textanalys 

Kvalitativa intervjuer är en typ av metod som producerar insamling av kvalitativa data och är 

ett attraktivt alternativ då det rymmer hög flexibilitet. Till skillnad från kvantitativa 

intervjuerformer som är strikta till sin karaktär, är kvalitativa intervjuer mer fira och 

eftersträvar så fylliga och detaljerade svar som möjligt för att få insikt om intervjupersonens 

uppfattningar och synsätt. Ett mer fritt och öppet tillvägagångssätt kan på så vis generera den 

kunskapen som är av intresse(Bryman 2011:413ff). 

Enligt Wibeck kan fokusgruppsintervjuer göras ostrukturerat eller strukturerat. En 

strukturerad intervju präglas av att gruppens moderator i stor utsträckning styr diskussionen 

och interaktionen mellan deltagarna. Strukturerade fokusgrupper kan tillämpas när syftet är att 

göra en utvärdering, eller när ämnet är mycket känsligt för deltagarna. Ostrukturerade 

fokusgruppsintervjuer kan liknas vid ett vanligt samtal och deltagarna tillåts mer fritt 

diskutera med varandra, medan moderatorn förhåller sig mer passivt. Syftet med en 

ostrukturerad fokusgruppsintervju är att diskussionen ska vara fri, vilket kan leda till att 

åsikter och attityder mer spontant kan komma fram(Wibeck 2010:56ff). 

  Våra fokusgruppsintervjuer har vi valt att benämna som semistrukturerade till 

sin karaktär. Det innebär att intervjumetoden bygger på ett mellanting mellan strukturerad och 

ostrukturerad form. Metoden behöver till viss del vara strukturerad eftersom frågor kring kön 

och jämställdhet kan uppfattas som känsliga. Samtidigt är det för oss önskvärt att deltagarna 

genom en öppen diskussion kommer fram till vissa åsikter och attityder som kan synliggöra 

bakomliggande orsaker till svårigheter vid implementering av jämställdhetsåtgärder. 

  Semistrukturerade intervjuer innefattar en uppsättning frågor eller teman i en 

intervjuguide vars ordningsföljd kan variera. Frågorna är generellt utformade och öppna till 

sin karaktär för att intervjupersonen självständigt ska kunna utforma sina svar och få fram det 

mest relevanta för denne (Bryman 2011:206, 413f). Vi har dels använt oss av ett redan 

färdigställt intervjuformulär, men deltagarna har haft möjlighet att mer fritt diskutera, samt att 

vi kunnat ställa följdfrågor spontant under diskussionens gång. Stundtals har det lett till att 

deltagarna kommit in på ett nytt spår där intressanta aspekter av ämnet tagits upp. Då har det 

funnits möjlighet för oss i vår roll som moderatorer att antingen ställa följdfrågor kring detta 

nya ämne som tas upp för att utveckla resonemangen vidare, eller att leda tillbaka deltagarna 

till huvudämnet. Det finns alltid risk att diskussionen blir rörig när flera deltagare deltar 

samtidigt. Vi har varit väl medvetna om risken med detta och det har varit en av nackdelarna 
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med denna typ av metodval. Ibland drog deltagarna iväg från temat vilket bidrog till att 

diskussionen stundtals blev irrelevant. I dessa fall var det svårt att få deltagarna att komma 

tillbaka till det centrala ämnet.  

  Vidare transkriberade vi intervjuerna. Det särskilt svåra var att intervjuerna var 

mellan en och en halv till två timmar långa vilket var väldigt tidskrävande att transkribera och 

gav en väldigt stor textmassa att analyser. Dock fick vi ut väldigt bra och användbar 

information ur dessa. Ett problem som vi stötte på under transkriberingen var höra vad 

informanterna sa när de pratade i mun på varandra.  

  Transkriberingsmaterialet användes vidare för kvalitativ textanalys. Kvalitativ 

textanalys bygger på en noggrann läsning av dokumentets delar för att greppa helheten och 

kontexten, samt fånga det centrala i innehållet, eller finna dolda budskap (Esaiasson et.al. 

2012:237). En kvalitativ textanalys kan utföras på två vis, genom att kritiskt granska 

materialet eller genom att systematisera innehållet(Esaiasson et.al. 2012:238). Vi har gjort en 

kritisk granskning och analyserat materialet utifrån en tematisering av den uttalade 

informationen. 

  Vi utgår från ett öppet förhållningsättet och låter undersökningen till största del 

styras av innehållet i transkriberingsdokumenten. Slutligen utgår vi från hermeneutiken som 

är en vetenskaplig metod för tolkning av text. Den bygger på att man fångar upp den 

subjektiva innebörden av sociala handlingar och intentioner i syfte att komma fram till en 

kausal förklaring av handlingars förlopp och effekt (Bryman 2011:32ff). Vårt tillvägagångsätt 

är att försöka tolka och förstå det innehåll som är av intresse till den fråga som stä lls, och 

följaktligen redovisa innehållet med citat för att nå ett så tillförlitligt och ett riktigt resultat 

som möjligt. 

4.3 Avgränsning och material  

Studiens fokusgrupper där mellan två och tre deltagare ingått har utgjorts av en sedan tidigare 

sammansatt grupp som är nära knuten till det projekt vi undersöker. För att få ett brett 

analysmaterial som samtidigt är hanterbart för studiens omfång valde vi att genomföra tre 

olika fokusgruppsintervjuer med tre olika arbetsgrupper. Variationen har bestått av både stora 

och små organisationer som befinner sig på olika platser i Sverige.  

Deltagarna i fokusgrupperna har fått information om att all den information som delges i 

diskussionen behandlas konfidentiellt och att deltagarna är helt anonyma. Den etiska 

principen har därför haft en central roll i vår uppsats eftersom att det är ett ämne som kan 

uppfattas som känsligt att diskutera. Den har även varit viktigt för att deltagarna skulle känna 
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sig säkra och våga, samt vilja uttrycka sig på det sätt de verkligen vill. Etiska principen 

bygger på att man förhåller sig till konfidentialitetskravet så att det inte går att identifiera 

undersökningspersonerna när man publicerar sina resultat, vilket kan vara problematiskt i 

samband med kvalitativ forskning (Bryman 2011:133). Av den orsaken nämner vi inte vilka 

specifika banker eller personer som ingått i studien, eller vart i Sverige de är stationerade. Vi 

har av dessa skäl även valt att inte sätta definition på stor och liten bank, eftersom att detta 

kan äventyra anonymiteten. Från början tänkte vi tilldela informanterna påhittade namn, men i 

efterhand märkte vi att även det skulle kunna utgöra en riskfaktor, så vi valda att slopa namn 

totalt och endast citera som “en av informanterna”.  

  Ytterliggare material som använts i vår studie är den information som finns 

tillgänglig i tryckt form och på projektets egen webbplats. Denna har bidragit till att vi får en 

bred förståelse för projektets genomförande och orsakerna till att projektet startade, samt även 

vilka förväntningar som finns på huruvida projektet ska lyckas när det avslutas vid år 2014s 

slut. 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

När det gäller kvalitativa studier handlar det inte i första hand om att en annan forskare 

kommer fram till “samma resultat”, utan snarare om vikten av att vara öppen och transparent i 

de tolkningar som görs. 

  För att studien ska nå hög grad av validitet är det viktigt att det som undersöks 

verkligen undersöker det som är föremål för studien. Det handlar om att ge undersökningen en 

hög grad av trovärdighet. När det gäller validiteten i fokusgruppsundersökningar är det viktigt 

att ha i åtanke att deltagarna i gruppen kanske medvetet valt att uttrycka sig på ett visst sätt, på 

grund av faktorer som exempelvis social acceptans eller ovilja. Det är därför viktigt att göra 

avvägda bedömningar när det gäller riktigheten i det gruppmedlemmarna uttalar sig om. 

Faktorer som också kan påverka validiteten kan vara moderatorns ålder och kön, vilket kan 

påverka gruppmedlemmarnas tillit till moderatorn och som bör tas i beaktande. Forskaren 

måste se på hela kontexten, gå tillbaka till undersökningens huvudfråga och betrakta studien 

utifrån deltagarnas perspektiv. Under hela studiens planering och genomförande, som efter 

varje fokusgruppsintervju måste validiteten övervägas (Wibeck 2010:144f). 

  Fokusgruppsstudier syftar inte till att kunna dra generaliseringar som gäller för 

hela populationer eller grupper. Istället är det möjligt att gå mer på “djupet” för att kunna få 

förståelse för ett visst problem och vad som ligger bakom olika erfarenheter och tankar. Det 

gör det möjligt att tolka och få förståelse för bakomliggande faktorer kring ett visst ämne. 
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Implicita, underliggande värderingar och attityder kring antaganden om ett visst ämne kan bli 

synliga i en fokusgruppsstudie (Wibeck 2010:147f). Detta har till stor del styrt vårt metodval 

då det är dessa vi vill nå fram till för att få svar på våra forskningsfrågor.  

5. Analys och resultat 

5.1 Kan 

De två viktigaste komponenterna som utifrån vårt analytiska ramverk måste föreligga för att 

komma åt problemet med osakliga löneskillnader när både förståelse och vilja finns, är att det 

finns tillgängliga verktyg och resurser att tillgå.  

5.1.2 Verktyg 

Projektet ses av initiativtagarna Finansförbundet och BAO som ett kompletterande verktyg till 

den rådande lagstiftningen, då den inte anses vara tillräcklig för att utjämna de osakliga 

löneskillnaderna. Att projektsatsningen är ett nödvändigt kompletterande verktyg till den 

rådande lagstiftningen mot osakliga löneskillnader uttrycks tydligt. Även egna 

jämställdhetsinitiativ och jämställdhetsprojekt inom bankorganisationen utöver lagstiftade 

åtgärder poängteras som nödvändiga för att skapa en mer jämställd organisation.  

 

... alltså lagstiftningen har ju funnits i 20 år åtminstone och den har inte lett till något... 

det mest tydliga i det är, att har man identifierat någon som man ansåg var utsatt för 

osaklig löneskillnad då var det så att då skulle man ställa den individen mot en annan 

individ, alltså två fysiska individer mot varandra och då kan man säga så här, då kommer 

det alltid att finnas en anledning till varför den som har mer betalt borde ha mer betalt. 

Om det är två verkliga människor så kan man alltid komma på att “jo men Pelle är 

liksom, honom drar de i externt så jag var tvungen att höja hans lön”, eller något annat 

vad det nu kan vara... när du beslutar dig för att det är bara det är statistik du ska jämföra, 

alltså avpersonifiera och det är det hela projektet går ut på... man sätter kvinnors lön i 

relation till genomsnittsmannens som ju inte finns, men han finns ju statistiskt.  

Könsuppdelad lönestatistik används, både i projekt Lika lön och utefter den lagstiftningen 

som föreligger för att identifiera osakliga löneskillnader. Med hjälp av könsuppdelad statistik 

kan sakliga och osakliga löneskillnader konkret konstateras. Statistiken blir ett viktigt redskap 

för lönesättande chefer att använda sig av för att identifiera om osakliga löneskillnader 

förekommer i organisationen varvid denne kan ta detta i beaktande vid lönerevisionerna.  
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5.1.3 Resurser 

Reflektionerna i arbetsgrupperna kring varför det sätts osakliga löner är att det i grunden 

ligger i att det är prestation som lönesätts. Prestation bedöms olika utifrån kön och cheferna är 

ännu inte beredda eller anser sig ha möjlighet att lägga de ekonomiska resurser som krävs på 

att få bort de osakliga löneskillnaderna.  

 

...det är svårt, och för att man ska få bukt med det här, alltså att det ska bli jämställt så är 

det ganska mycket pengar vi pratar om totalt sett och kanske att cheferna ser att det där 

steget är för stort att ta på en gång. Vi tittar även då på, inte bara har man blivit mer 

jämställda, utan har de överhuvudtaget minskat och det gör ju tyvärr inte det. 

 

Informanterna i arbetsgrupp C framhåller svårigheterna i att korrigera osakliga löneskillnader 

i de ordinarie lönerevisionerna eftersom cheferna har för lite pengar att fördela på ett antal 

medarbetare.  

 

..det finns flera man vill premiera och då kan man inte rättställa något som ligger kanske 

3-4000 kronor fel liksom, det kan man inte rättställa i en ordinarie lönerevision, det 

kanske är allt man har att ge ut på sex personer och så har man en kvinna bland dem som 

ligger 4000 kronor fel då har man ju ett sånt här moment 22 grej, en omöjlig sits... 

Vidare tillägger arbetsgrupp C att det är en fråga om ekonomiska resurser och fördelning som 

varje lönesättande chef måste ta i beaktande vid varje lönerevision. Ett arbete som är 

förändrande på lång sikt är alltså därför att ge nya chefer rätt förutsättningar att sätta rätt lön 

från början. Sätter nya chefer rätt lön direkt kommer man åt problemet på ett effektivt sätt. 

Det är också lönsamt för organisationen som behöver arbeta mindre med att korrigera 

osakliga löneskillnader om de från början inte uppkommer.  

 

Om man som ny chef ändå får en insikt om att de här frågorna är viktiga i vårt företag, då 

kanske man inte bara slänger det över axeln utan man vet att “just det, men de här 

frågorna måste jag faktiskt tänka på”. Då skapar man en medvetenhet och om man som 

ny chef lär sig det här beteendet och förhoppningsvis har man med sig det hela arbetslivet 

igenom. 
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5.1.4 Hur har det gått? 

Arbetsgrupperna har haft använt olika strategier och metoder i arbetet med projektet. I alla 

arbetsgrupperna finns ett mycket starkt engagemang för frågan och det råder konsensus kring 

att det är ett viktigt arbete och att osakliga löneskillnader inte är något som ska förekomma i 

organisationen. 

5.1.4.1 Bankorganisation A 

Bank A hade redan 2009 färdiga handlingsplaner för likvärdiga yrkesroller. Det upplevda 

resultatet med att utifrån det egna verktyget kunna använda sig av likvärdigt arbete istället för 

lika framstår som ett framgångsrikt arbetssätt då det ger möjlighet att jämföra yrkesroller som 

jobbar exempelvis internt med ekonomi och yrkesroller som jobbar mot kund. Detta sågs som 

en stor utmaning då banken startade med detta 2009, men uppfattningen är att de har lyckats 

implementera verktyget och att det har bidragit till att de osakliga löneskillnaderna som 

kunnat identifieras väsentligen har minskat. Framgången med att titta på likvärdigt arbete 

utifrån det egna verktyget poängteras som en bidragande faktor till att arbetsgruppen lyckats 

korrigera osakliga löner. Informanterna i arbetsgruppen framhåller att det i en liten 

bankorganisation finns få medarbetare med lika yrkesroll och att man därför måste jämföra 

likvärdiga yrkesroller med varandra. Att bara se på lika arbete blir lönedrivande, vilket inte är 

syftet med projektet.  

 

Vi kan ju inte bara höja lönerna så att de blir jämna för att det finns ju många historiska 

löner i en organisation och då kommer vi ju upp i lönenivåer som ligger högt över 

branschen i övrigt.  

När arbetsgrupp A identifierade osakliga löner hos medarbetare upptäckte de att vissa av 

dessa hade orsakats av historiska löner. En liten grupp av medarbetare med tre individer hade 

identifierats där två var män och en kvinna. Männen hade högre lön än kvinnan, trots att de 

utförde lika arbete. Förklaringen låg i att männen tidigare haft chefspositioner och därmed 

också högre lön, som följt med när de bytte tjänst. För att ta reda på om kvinnan hade osaklig 

lön jämfördes hennes lön statistiskt för att säkerställa att hon inte hade osakligt låg lön. Det 

visade sig att kvinnan låg högt i lön jämfört med andra som utförde lika arbete men “lågt” 

jämfört med sina manliga kollegor med historisk lön. Detta är något de arbetat med de senaste 

åren för att förhindra historiska löner och istället har ett chefstillägg införts.  
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...vi sätter upp en grundlön, sedan har man ett tillägg utöver det för chefskapet som man 

då kan plocka bort när man avgår den posten...ett sätt att förhindra de här framtida 

löneskillnaderna. 

5.1.4.2 Bankorganisation B  

Uppfattningen i arbetsgrupp B är att man inte lyckats med att uppnå målet med att utjämna 

osakliga löneskillnader, trots egna särskilda åtgärder.  

 

Medvetenheten hos cheferna om det här problemet, det finns definitivt mer idag än för tre 

år sen, sen har vi ju inte lyckats särskilt bra...exakt vad det beror på är svårt att säga. Vårt 

mål har varit att rätta till det här inom ramen för lönerevisionerna och det har inte gått 

särskilt bra. 

Arbetsgruppen beskriver att de gjort extra satsningar på att höja kvinnors löner i samband 

med projektet för att korrigera de osakliga löneskillnaderna. De specifika kvinnosatsningarna 

har kostat mycket pengar och det har inte givit det förväntade resultatet som avsågs. I 

arbetsgruppen råder det olika syn på hur informanterna ser på faktorn resurser.  

  

Jag tror att det har med resurser att göra. Vi har, eller alla företag har krav på sig att 

redogöra vinster, hålla ner kostnader och det här är ju en stor kostnad, absolut. Och jag 

tror att man som chef är väldigt mån om sitt eget resultat och sin egen prestation, för att 

resultatet är en av chefens prestation, så jag tror det är en svårighet. 

En annan av informanterna vidhåller att det istället handlar om hur organisationen fördelar 

sina löneökningar. 

 

På arbetsgivarsidan har vi allvarligt talat om, okej, men ska vi frysa männens löner under 

ett år, sen inser vi att det kanske inte möjligtvis är gångbart då. 

Alla i arbetsgrupp B är överens om att det är omöjligt för chefen att bara höja alla kvinnors 

löner så att alla skillnader elimineras. En sådan lösning är i sig inte heller hållbar, då det bara 

medför att männen vid nästa lönerevision kommer att dra ifrån lönemässigt igen eftersom att 

uppfattningen är att kvinnorna fick så mycket året innan. Detta är upplevda konsekvenser som 

de flesta av informanterna i alla arbetsgrupper tar upp och ser som bara mer 

problemskapande. 
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Det gav ju resultat för stunden, vi kunde se att de eliminerade, och några är ju fortfarande 

okej, men någon har stuckit iväg på herrsidan igen...man är lite rädd att kvinnosatsningar 

ger en rekyl längre fram. “Om tjejerna fick så himla mycket, då måste även männen få, 

stackars Kalle han fick ju ingenting då  

5.1.4.3 Bankorganisation C 

Även arbetsgrupp C är av uppfattningen att de inte lyckats ännu. Det som generellt uppfattas 

som en svårighet med att tillämpa projektets egen arbetsmetod(könsuppdelad statistik för lika 

arbete) är att säkerställa att individer som har specialistbefattningar eller som utgör en mycket 

liten grupp av anställda är korrekt lönesatta. Det är svårt att skapa statistiskt underlag för 

individer med särskilda befattningar eller som har specialistkompetens att jämföra med.  

 

Har man allt för grovt här, då innebär det att inom varje steg så ryms det olika 

svårighetsgrader, vilket innebär att när du sen tittar på lönespridningen så kan du se att, 

okej på den här svårighetsgraden för det här jobbet ligger löner mellan 30-80 000, ja då 

förstår man att det kanske inte är samma jobb egentligen.  

Det är tydligt att informanterna i arbetsgrupp B och C är motiverade och engagerade i att 

försöka skapa förutsättningar och utveckla bättre eller andra verktyg för att kunna lyfta in 

dessa individer och grupper för att kunna identifiera eventuella osakliga löneskillnader. Vissa 

av informanterna är motiverade att använda sig av andra mer utvecklade kodningssystem som 

underlättar möjligheterna att koda fler befattningar korrekt.  

5.1.5 Sammanfattning 

Det råder en gemensam syn hos samtliga arbetsgrupper att det finns brister i projektets 

arbetsmetod som gör det komplicerat att komma åt små grupper av medarbetare för att kunna 

få jämförbar statistik. Arbetsgrupp A:s egna lokala anpassning att försöka se på likvärdigt 

arbete istället för lika har resultatmässigt lett till att de nått framgång i arbetet, även om det 

finns svårigheter i att värdera likvärdigt arbete. Särskilda kvinnosatsningar för att få bort 

skillnader i statistiken är inte en framgångsrik strategi då det tenderar att senare bara höja 

männens löner ytterligare och problemen kvarstår således.  

Sammantaget konstanteras att arbetsgrupperna B och C inte anser att de lyckats 

så bra med att minska osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, medan arbetsgrupp A 

känner sig övertygade om att de rott projektet Lika lön i land.  
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5.2 Förstår 

Att förstå handlar om medvetenhet. Medvetenheten syftar i denna kontext på traditionella och 

djupt rotade föreställningar kring kön. Föreställningar om kvinnor och män som olika sorter 

kopplas följaktligen till olika platser och sysslor, och skapar olika förväntningar på kvinnor 

respektive män. Förväntningar på att en kvinna ska vara på ett sätt och mannen på ett annat 

rangordnas hierarkiskt som vidare producerar olika värderingar av kön. Med utgångspunkt i 

resonemanget har vi valt att analysera det empiriska materialet i detta avsnitt utifrån 

könsmaktstrukturer och föreställningar som kretsar kring kön. 

5.2.1 Historiskt arv 

Samtliga arbetsgrupper hade en gemensam syn på att orsakerna till löneskillnade rna mellan 

kvinnor och män till stor del beror på invanda könsmönster som sitter djupt rotade i vår 

kultur. Informanterna tog upp ett antal tänkbara faktorer som förklaring till de invanda 

könsmönstren. En faktor som underströks särskilt är det historiska arvet då männen hade som 

uppgift att försörja familjen, medan kvinnors uppgift var att föda barn, samt vårda och 

omhänderta familjen. 

Det är ett historiskt arv sen den tiden männen hade som uppdrag att försörja familjen, och 

kvinnan gjorde vård och omsorgsomhändetagande...det är nog en kultur vilket jag inte på 

något sätt försvarar... 

Denna historiska uppdelning har sedan kvinnors intåg på arbetsmarknaden successivt 

förändrats. Dock faller det sig fortfarande naturligt att kvinnor hamnar i aktivititetssfärer som 

vård, skola och omsorgsarbete i offentliga sektorn som förknippas med kvinnor och kvinnliga 

sysslor. Män förknippas med produktion medan kvinnor istället associeras med motsatsen, 

reproduktion. De kvinnligt kodade aktivitetssfärerna och sysslorna värderas lägre än de 

manligt kodade. Detta kan förstås utifrån att kvinnliga praktiker utgör det avvikande, och 

manliga praktiker det allmängiltiga. Detta resonemang kan härledas ur genussystemet och 

dess två logiker, där det dels sker en uppdelning av kvinnor och män intill skilda sorter och 

dels värderas män högre än kvinnor. Det historiska arvet är en faktor som påverkar 

uppfattningar om kvinnliga och manliga egenskaper. Uppdelningen av kvinnligt och manligt 

intill skilda egenskaper skapas genom mänskliga sätt att tänka kring kön, det dualistiska 

tankesättet. 



31 
 

Sen finns det ju inte bara i vårt företag utan generellt så premierar organisationer ofta 

manligt beteende... 

Arbetsgrupperna skildrade det historiska arvet som en avgörande faktor till att kvinnor 

generellt tjänar mindre än män. 

Varför ligger det så lågt alltså kvinnors andel av männens lön, det tror jag är de där 

förklaringarna. 

Det dualistiska tankesättet bidrar även till osakliga löneskillnader eftersom att man utgår ifrån 

att kvinnor och män har olika egenskaper och bedöms därmed på olika vis. Även om en man 

och en kvinna utför exakt samma syssla på exakt samma vis så bedöms de olika eftersom att 

männens egenskaper värderas högre än kvinnors. Följden blir att män därför även lönesätts 

högre än deras kvinnliga kollegor.  

5.2.2 Bankorganisationernas könsegregeringsstruktur 

I alla tre bankorganisationerna återfinns en tydlig vertikal segregering mellan könen. Det finns 

en stor andel kvinnor på lägre chefspositioner, men de allra högsta chefspositionerna innehas 

av en majoritet av män. 

 

På de lägre chefsnivåerna är det ungefär 50/50, men ju högre upp vi kommer desto större 

andel män är det. På vissa områden har vi ju fler kvinnliga chefer än manliga chefer 

dessutom, när man är på en lägre nivå. 

I likhet med den offentliga sektorn går det att urskilja en likvärdig struktur i den privata 

sektorn som bankorganisationerna tillhör gällande att många kvinnor innehar 

mellanchefspositioner, medan män förfogar över de högre positionerna. Kopplat till 

föreställningar om egenskaper, tillskrivs män ofta egenskaper som målmedveten, 

handlingskraftig, självständig mm. Dessa egenskaper har ett högre värde än omsorgsfull, 

sympatisk och ödmjuk, egenskaper som ofta tillskrivs kvinnor. Detta kan tolkas som att 

eftersom manligt kodade egenskaper har ett högre värde associeras de även med högre 

befattningar och mer prestigefulla yrkesområden.  

...de här strukturella skillnaderna i organisationen visst kan man säga så att vissa 

avdelningar och funktioner där vi ser att vi har en överrepresentation av män också är de 

som står högst i rang och som har högst status i organisationen...inte så att det uteslutande 
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ser ut på det sättet men tittar man rent statistiskt så har vi ju en överrepresentation av män 

på högre befattningar och på de mer prestigefulla positionerna. 

De strukturella skillnaderna i organisationen har tydlig koppling till stereotypa föreställningar 

kring kön och till principerna om isärhållning och den manliga normens primat. 

  I bank B och C existerar även horisontell könsegregering. Både arbetsområden 

och arbetsuppgifter tenderar att vara könssegregerade. Arbetsgrupp C uttrycker det enligt 

följande: 

Det jag skulle vilja lyfta upp och det vi ser som en stor utmaning i vår organisation är att 

det är en tradition att det finns funktioner i banken som är mansdominerade vi har vår 

företagssida där vi har många fler män än kvinnor...så har vi andra roller där vi har en 

överrepresentation av kvinnor och då är det mer privatmarkandsida de som träffar många 

privatkunder. 

I likhet med arbetsgrupp C belyser arbetsgrupp B problematiken kring den horisontella 

könsegregeringen. 

...det är oftare som kvinnor har så att säga support funktioner, medan män har 

affärsfunktioner, och de här jobben är också olika tunga. Jag tror fortfarande att ett stort 

problem är att vi har segregerade arbetsuppgifter. 

Enligt vår tolkning utgör kvinnor en majoritet på privatsidan i båda bankerna. Privatsidan 

värderas lägre än företagssidan. Företagssidan skildras som mansdominerad och mer 

prestigefull. Detta tolkar vi som att de arbetsområden som överrepresenteras av män och 

arbetsuppgifter som i större omfattning utgörs av män värdesätts högre. Värderingen av det 

manliga karakteriseras inte enbart med högre statuspositioner, arbetsområden och uppgifter, 

utan även i högre löner. 

Så det är så vår organisation ser ut och det i sig gör att vi får en lite skev lönebild därför 

att vissa av de positioner som innehas av män har ett helt annat löneläge än de positioner 

som innehas av kvinnor. 

Position och status är betydelsefullt för lönesättning och påverkar lönegapet mellan kvinnor 

och män. Det kan i sin tur även påverka framkomsten av osakliga löneskillnader. Företagsidan 

kan exempelvis tänkas vara manligt kodad eftersom att den är mansdominerad och högre 

status stämplad. De manliga egenskaperna efterfrågas troligtvis i högre grad än kvinnliga och 

värdesätts därmed högre. Kvinnliga egenskaper är inte lika önsvärda och därmed inte heller 
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kvinnor. Den minoritet kvinnor som arbetar på företagsidan kan i följ med detta tänkas 

underordnas och undervärderas. Med utgångspunkt i principen om manliga normens primat, 

premieras männen med högre lönecheck än sina kvinnliga kollegor.  

I fall där kvinnor går in på “typiskt” manligt kodade yrkesområden, tar sig an manliga sysslor 

och anammar manliga egenskaper, riskerar principen om manliga normens primat att 

ifrågasättas. Följaktligen innebär detta att där kvinnor kommer in på manliga områden, 

förflyttas männen mot nya områden. Enligt arbetsgrupp B medför detta även att statusen på 

dessa yrken sjunker. 

Ja, man har sett på många jobb, när det kommer in en majoritet eller närmar sig hälften 

kvinnor då sjunker statusen på yrket. Det håller på att hända på läkarsidan till exempel, 

och på lärarsidan har det hänt. 

Organisationsstrukturen vidmakthåller därmed den segregerade fördelningen av kvinnor och 

män. Om antalet kvinnor ökar drastiskt inom vissa områden eller positioner kan det utgöra ett 

hot mot männen eftersom att det bryter mot könsmaktordningen i organisationsstrukturen.  

5.2.3 Kvinnor i organisationshierarkin 

Kvinnor som går emot det förväntade socialt konstruerade könsmönstret blir betraktade som 

avvikande. Den könsuppdelade organisationsstrukturen är trögföränderlig när det gäller 

jämställdhetsåtgärder. Strukturerna är starka och kvinnor blir i högre grad kva r på lägre 

positioner än män eftersom att de begränsas att avancera i karriären. 

 

...det är ju en hierarki som har funnits liksom i alla tider liksom om man tittar tillbaka. 

Tidigare nämndes att kvinnor inte värdesätts lika högt som män, och ur det empiriska 

materialet går det att urskilja att de inte heller uppmärksammas på samma sätt som män.  

 

...just det här att man inte riktigt blir sedd tillräckligt och bedömd på samma grunder kan 

vara sånt som, att man inte vågar, man måste verkligen våga som tjej 

 

Som arbetsgrupp C uttrycker så finns det högre outtalade krav på att kvinnor måste anstränga 

sig mer än männen för att bli sedda och övertyga om sin kapacitet. Detta gäller särskilt 

kvinnor som har ledarpositioner. En av informanterna resonerade kring att detta har att göra 

med att kvinnor på chefspositioner antar en “manlig roll”. Detta kan knytas an till att höga 
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befattningspositioner är associerade med manliga egenskaper. En kvinnlig ledare anammar 

därför manliga egenskaper för att passa in i referensramen som i sin tur resulterar i de 

förväntningar som finns på kvinnor som chefer. För att bli socialt accepterad och respekterad 

som kvinnlig chef antar kvinnor ett manligt beteende i sin ledarskapsroll. Dock är inte detta 

alltid eftersträvansvärt. Arbetsgrupp C argumenterar enligt följande: 

 

När vi pratar om att vi vill ha mer kvinnligt ledarskap så pratar vi inte om att vi vill ha 

fler kvinnor som är ledare utan vi vill ha människor med kvinnliga förtecken som ledare. 

För om vi får in tio fler kvinnliga chefer som uppträder som manliga chefer så har vi ju 

inte fått mer kvinnligt ledarskap utan bara mer manligt ledarskap men klätt i kjol då. 

Att kvinnliga chefer tar på sig en “manlig roll” kan ha en koppling till att chefer också har 

prestationskrav på sig och måste leverera goda resultat genom att driva in vinster och hålla 

nere kostnader. Dessa krav måste chefer oavsett kvinna eller man, förhålla sig till. Detta kan 

tolkas som förtecken på att kvinnor behöver prestera extra bra och visa extra goda resultat för 

att bedömas lika som manliga chefer som normal presterar. 

  En gemensam syn finns hos arbetsgrupperna att det inte är relevant om det är en 

kvinna eller man som sätter löner. Oavsett kvinnlig eller manlig lönesättande chef tenderar 

osakliga löneskillnader att sättas i lika stor utsträckning av båda könen, med möjligtvis 

marginella skillnader. Lönesättande chefernas kön hade således ingen avgörande betydelse 

gällde osakliga löneskillnader. 

 

Det är inte som så att när det är en kvinnlig chef att vi då hittar jämställda löner, och det 

är med manlig chef som vi har löneskillnader. 

Kvinnor värderar alltså sina medarbetare olika utifrån kön på liknande sätt som manliga 

chefer gör. Orsaksförklaringen kan vara att kvinnor påverkas av könsstrukturerna för hur 

kvinnor och män uppfattas. Kvinnliga lönesättande chefer värderar andra kvinnor lägre på 

samma sätt som män gör. Detta grundas i dem anammar organisationens värderingar och gör 

olika bedömningar utifrån kön. 

  En annan infallsvinkel är: 

 

… man vill ju ha ett så bra resultat som möjligt i gruppen och då gör man väl den 

värderingen att det är bättre att satsa pengar på en man. 
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Detta kan kopplas till förväntningar på att kvinnor kommer att vara frånvarande från jobbet i 

samband med föräldraledigheten, och därför kan det vara mer gynnsamt att satsa på männen.  

Korrigeringen av löneskillnader kan innebära stora kostnader och det steget är inte alla c hefer 

beredda att ta. 

5.2.4 Olika bedömningar av prestation 

Bedömningar av prestationer och kompetens varierar i bankorganisationerna beroende på kön.  

Jag tror fortfarande att man bedömer prestation olika. Jag tror att det i grunden beror på 

att man kanske förväntar sig att mannen ska göra bättre ifrån sig.  

Om man utgår från att män värderas högre än kvinnor så kan det skapa en uppfattning om att 

män är bättre än kvinnor, ur ett dualistiskt perspektiv. Om män är bättre, så är motsatsen att 

kvinnor är sämre. Detta kan vara en orsaksfaktor till att prestationer bedöms olika beroende på 

om det handlar om en kvinna eller man.  

Är jag påstridig, gnällig, tjatig, eller har jag pondus, framåtriktad? Sådana bedömningar 

är också väldigt viktiga, och det där tror jag sitter väldigt djupt rotad i oss sen ur 

minnestider. 

Uppfattas en man som bestämd och med pondus när han ställer lönekrav, kan en kvinna 

istället uppfattas som gnällig och tjatig, även om de skulle göra det på precis samma vis. Det 

dualistiska tankesättet återspeglas även här, om man för ett resonemang att mannen uppfattas 

ha pondus så blir motsatsen att kvinnan uppfattas som svag och osäker.  

 

... det finns en förväntan att man måste vara handlingskraftig, tuff och liksom visa upp 

attribut som ofta förknippas med män för annars visar man på svaghet. 

Detta är ett tydligt exempel på att om man inte är det ena, så måste man vara det andra och 

motsatta. Det är könet som spelar den avgörande rollen, och mer specifikt sociala 

konstruktioner och föreställningar kring kön. Osakliga löneskillnader blir därmed ett resultat 

av att män och kvinnor bedöms olika vid lönesättning på grund av att man ser dem som olika 

sorter med olika egenskaper och olika värden. Det dualistiska tankesättet eller att man 

värderar kvinnor och män olika behöver inte nödvändigtvis vara en medveten handling. 

Förhållningssättet till kvinnor och män härleds ur det historiska arvet och är invanda mönster 

som vi har än idag. Dessa mönster är svåra att bryta eftersom att vi orienterar baserat på dem i 

världen. Vi behöver själva inte vara medvetna om att vi bär på föreställningar, förväntningar 
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eller värderingar kring kön. Det råder konsensus i samtliga arbetsgrupper om att lönesättande 

chefer inte sätter osakliga löner medvetet utan det är kopplat till sättet att tänka kring kön. 

 

Jag tror vi är tämligen överens om att vi inte tror att chefer gör detta medvetet. Det är 

ingen medveten diskriminering, det är det knappast någon som tror. 

Omedvetenhet hos cheferna forsätter att reproducera skilda bedömningar och värderingar 

kring kvinnors och mäns prestationer som vidmakthåller osakliga löneskillnader mellan 

könen. Vikten av att medvetandegöra chefers omedvetna föreställningar om kvinnliga och 

manliga egenskaper är betydelsefullt för hur chefen sätter lön och det framhålls som centralt 

hos alla arbetsgrupperna. Uppfattningen om hur kvinnor och män förväntas bete sig styr hur 

kvinnor och män agerar olika när de ställer krav på exempelvis lön och hur de värderar sin 

egen prestation. Chefer måste bli medvetna om hur de bedömer faktisk prestation och vad 

medarbetaren verkligen presterar. Inte bara hur medarbetaren själv framställer sina 

prestationer vid löneförhandling. 

 

...att det är fler män som går till sin närmsta chef och talar om att “ja nu har jag blivit 

uppvaktad här externt och blivit erbjuden si och så och om du vill att jag ska vara kvar då 

får du matcha det...och då kan man ju ställa sig frågan liksom hur sannolikt är det att han 

har det? Och nästa fråga är det rimligt att betala så mycket, är man värd så mycket? 

Informanten beskriver vidare att det är väldigt få kvinnor som använder den strategin för att 

höja sin lön, även om det givetvis finns undantag.  

 

...det är vanligare att en kvinna jobbar på och gör ett bra jobb och förväntar sig att hennes 

chef ska se det… 

...man kanske är något försiktigare på att framhäva sin duktighet. Då är det viktigt att 

chefen kan se förbi det, att de här två gör faktiskt samma sak på ett lika bra sätt även om 

killen säger hallå, se på mig, jag kan” och tjejen är lite mer “jo, men det går väl bra”. Att 

man som chef kan se den skillnaden är viktigt 

Cheferna ska inte sätta högre lön på dem som är duktiga förhandlare utan det är prestationen 

som ska värderas. 
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5.2.5 Konsekvenser av föräldraledighet 

En viktig bidragande faktor till att kvinnor har sämre löneutveckling än sina manliga kollegor 

och lönesätts lägre trots att de utför lika arbete är att kvinnor föder barn, vilket poängteras av 

samtliga informanter. Som vi nämnde i föregående avsnitt beror detta på kvinnors höga 

frånvaro i samband med föräldraledighet.  

 

...om vi tittar på graviditeten och barnledigheten såg det där isär. Tyvärr så är det så att 

det är en nackdel för kvinnor att vara hemma. 

...vi ser ju att ungefär vid 35, där börjar lönekurvorna skilja sig. Man kan ju misstänka att 

det är på grund av att mammorna varit hemma. 

Det finns ett samband med förväntningarna på att kvinnor kommer att vara frånvarande från 

arbetet en längre period och det historiska arvet. Som tidigare nämnt har kvinnor historiskt 

sätt reducerats till den reproduktiva privata sfären, hemmet. Förhållandet hemmafru och 

familjeförsörjaren är inte aktuella i det nutida samhället, men dessa föreställningar är dock 

fortfarande kopplade till kvinnliga och manliga traditionella ansvarsområden. Därav förväntas 

kvinnor ta ett större ansvar för barnen och män för försörjning. Arbetsgivaren har detta i 

beaktande och därför bedöms kvinnor vara en större riskfaktor, medan män bedöms som en 

investering, vilket kan påverka lönesättning och löneutvecklig.  

  Perioden av frånvaro i samband med föräldraledighet ska inte påverka 

lönesättningen negativt och det är lönesättande chefer väl införstådda i. Trots detta är det en 

konsekvens att kvinnor efter period av föräldraledighet halkar efter sina manliga kollegor i 

löneutveckling och lönesätts osakligt.  

 

... ett budskap som alltid är, just när man tittar på föräldraledighet att de ska lönesättas, de 

ska inte hoppas över, utan det ska vara som om de hade varit på jobbet. Då tycker 

cheferna att det är svårt att göra den här bedömningen naturligtvis. I värsta fall så är det 

så att den chefen inte har träffat den personen tidigare. 

De lönesättande cheferna ska alltså göra en likadan bedömning av de medarbetare som varit 

föräldralediga och de ska bedömas efter prestation på samma sätt som de medarbetare som 

inte är föräldralediga. Det finns dock en stor problematik i detta enligt arbetsgrupperna i bank 

B och C då det är svårt för cheferna att göra en sådan bedömning.  
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Det är nog de här inarbetade mönstren, hur mycket lättare det är att se vad den har gjort 

som är på jobbet, om man ser det som att “men han har ju slitit eller hon har slitit” och 

den som varit hemma missas lite då. Jag tror inte heller det är ett medvetet val, men det 

ligger där någonstans. 

Det är fortfarande mindre socialt accepterat att kvinnor börjar arbeta tidigt efter att ha fått 

barn. Även om alla individer har ett teoretiskt val att välja huruvida kvinnan eller mannen ska 

vara föräldraledig är sociala normer en påverkansfaktor. Det är underförstått inte helt förenligt 

med att vara en god moder. Föreställningar kring vad som anses var en god moder är åter 

knutna till traditionella kvinnliga egenskaper, exempelvis moderskänsla och omhändetagande. 

Denna problematik ställs inte männen som fäder inför. En av informanterna framhåller att det 

är positivt ur lönesynpunkt för män att bli föräldrar då statistik visar att det medför bättre 

löneutveckling för dem. En reflektion kring vad orsakerna till detta är beskriver informanten 

är att kvinnor och män i samband med att de får sitt första barn är relativt jämställda när det 

gäller föräldraledighet och man delar på ansvaret för hem och familj. När de får sitt andra och 

eventuellt tredje barn så måste man göra valet att någon av föräldrarna måste trappa ned sina 

ambitioner och då är det nästan alltid kvinnan som gör det. Eftersom att kvinnor generellt 

tjänar mindre än män så blir det mer gynnsamt för familjen om mannen fortsätter arbeta.  

 

Alltså mannen jobbar över mer, kan inte hjälpa till lika mycket hemma och där 

någonstans går skiljelinjen att man är jämlika, den praktiska verkligheten leder till att 

bägge två kan inte vara i karriären längre. 

Dock är inte dessa föreställningar statiska och som Hirdman beskriver som sociala 

konstruktioner skapade av människor. Det betyder också att de är föränderliga och det är 

möjligt att omskapa den socialt konstruerade ordningen mellan kvinnor och män. Detta är 

urskiljbart i hur synen på män som föräldralediga har förändrats över tid och att det har blivit 

mer och mer socialt accepterat att en man är ledig med sitt barn. Att män uppmuntras att ta 

föräldraledighet i bankorganisationerna är arbetsgrupperna överens om. Det ses som något 

mer naturligt idag att som pappa vara hemma med barn. Dock är det en majoritet av 

kvinnorna som fortfarande tar ut den allra största delen av föräldraledigheten. 

 

...sen är det ju inte att man tar halva tiden, det är fortfarande att mannen tar gärna i 

samband med t.ex. sommarlov. 
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Bank B och bank C uttrycker en likartad syn på att förutsättningarna för att nå längre med att 

utjämna osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män är att det är viktigt att män och 

kvinnor delar lika på föräldraledigheten. 

 

Den här tanken med att kvinnor och män ska vara hemma med barnen lika mycket tror 

jag är ganska viktig för att komma åt den här frågan. 

 

5.2.6 Sammanfattning 

Vår tolkning av bankorganisationernas struktur stämmer väl överens med Wahls tre 

grundläggande uttryck för åtskillnaden mellan kvinnor och män i organisationer. För det 

första är bankbranschen enligt vår uppfattning manligt kodad, baserat på tidigare redogörelse. 

För det andra existerar en horisontell uppdelning mellan kvinnor och män, gällande vem som 

gör vad och på vilka positioner kvinnor och män återfinns på. För det tredje föreligger en 

vertikal könssegregering med en överrepresentation av män högst upp i hierarkin. Kvinnors 

underordnade ställning blir naturlig och osynlig. Den vertikala hierarkin i 

bankorganisationerna speglar hur könsfördelningen i samhället ser ut i övrigt. 

Maktrelationerna i bankorganisationerna kan således förstås som är en återspegling av de 

rådande maktrelationerna i samhället. Värderingen av manliga egenskaper överordnas 

kvinnliga. Manliga egenskaper efterfrågas på högre och mer statusorienterade positioner, 

arbetsområden och arbetsuppgifter, som i sin tur kompenseras högre ekonomiskt. Kvinnors 

högre frånvaro från arbetet kan också ses som en påverkasfaktor till osakliga löneskillnader.  

Sammataget går det att konstatera att osakliga löneskillnader orsakas av främst två skäl. För 

det första den manliga dominansen i organisationsstrukturen, och för det andra att kvinnor 

föder barn. 

 

Och skälet till det att det finns osakliga löneskillnader det är ju kultur, varit manlig 

dominans och att kvinnor föder barn. Det kan man ju se statistiskt att kvinnor och män 

kan hänga med ganska bra fram till dess att kvinnan föder sitt första barn, det är en 

väldigt stor bit. Vi lever ju i en mansvärld... det är män som sätter löner generellt, män 

som styr och ställer, och kvinnor föder barn. 
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Förståelse för och medvetande om dessa orsaksfaktorer är en viktig förutsättning för 

framgångsrik implementering av jämställdhetsåtgärder. Medvetandehöjning är därför en 

central del av den politiska strategin jämställdhetsintegrering. 

 

5.3 Vill 

När det finns en medvetenhet hos de lönesättande cheferna och när cheferna förstår vad det är 

som ska göras så finns det också en grund till förändringsarbete. Det måste också finnas 

intentioner hos de lönesättande cheferna att verkligen vilja göra förändringar. Även om chefer 

får utbildning i jämställdhetsarbete och hur man ser olika på kvinnor och män så måste det 

finnas insikt och motivation att se det som ett verkligt problem och inte bara som ett 

sidoproblem som inte prioriteras. Det råder konsensus om att det är ett arbete som måste 

drivas i långsiktigt många år framöver för att bli en naturlig del av organisationen och 

verkligen integreras in i hela organisationen. Det är cementerade samhällsstrukturer som 

existerar både på individnivå och samhällsnivå som måste förändras. Det kan inte bara drivas 

som ett projekt några år för att sedan avstanna eftersom det då inte kommer att ha förändrat 

något i grunden. 

 

...slutar man när man ser att det börjar gå åt rätt håll då är jag övertygad om att det 

kommer börja gå åt fel håll igen 

... det här är inget projekt som man kan driva i några år och sen ska det få bestående 

verkan, om det ska åstadkommas något under tiden då måste man, då måste vi i vår 

bransch kanske driva det här i tio år 

5.3.1 Ledningens betydelse 

Den centrala parten8 fattar beslut uppifrån och ner.  Hur de som tar emot besluten handlar och 

agerar är viktigt för implementeringsprocessens utfall. Förutsättning för lyckad 

implementering av jämställdhetsprojekt finns när chefer, arbetsgivarorganisationer och 

fackförbund samverkar. Samtliga arbetsgrupper ansåg att en av de viktigaste komponenterna 

vid implementering av jämställdhetsåtgärder är ledningens motivation. Arbetsgrupperna 

framhåller att det är viktigt att det finns en ambition hos ledningen att vilja implementera 

jämställdhet i organisationen.  

 

                                                 
8
 BAO och Finansförbundet 



41 
 

Jag skulle vilja påstå att den absolut viktigaste parametern att ha med sig det är att man 

har en ledning som verkligen uttalat vill detta, och då menar jag inte som alla ledningar 

som säger att de tycker att det är jätte viktigt med jämställda löner, utan det måste vara en 

ledning som verkligen är beredd att ta konsekvenserna av det, som säger till cheferna att 

”ja men då får det kosta lite då”. Man måste ha affärsledning med sig. På de ställen där 

VD gått in och sagt att ” nej nu jäklar ska vi ordna det här” Då händer det saker. 

Vår tolkning är att förankringen uppifrån och ner i organisationen är den mest avgörande 

beståndsdelen i lyckad implementering av Lika lön projektet. Det räcker inte att bara i teorin 

konstatera att osakliga löner är ett problem i organisationen, man måste praktiskt förverkliga 

korrigering av osakliga löneskillnader genom att handla. Att skapa en medvetenhet och 

förståelse hos lönesättande chefer om hur de omedvetet behandlar kvinnor och män olika vid 

lönesättning är betydelsefullt då många inte ens vet om att de gör detta.  

 

Det är väl lite det projektet går ut på att vi ska kunna försöka identifiera var finns 

skillnaderna och sedan gå ut och hjälpa cheferna att sätta rätt lön. Vi ska förse dem med 

statistik, underlag och med argument och med genusglasögon alltså “har du tänkt på det 

här?” sådana saker. 

Alla arbetsgrupper är eniga om att chefer inte medvetet väljer att sätta lägre lön för kvinnor än 

för män som utför lika arbete. Det handlar om ett omedvetet beteende. Våra förväntningar på 

hur kvinnor och män ska uppträda och bete sig påverkar hur kvinnor och män som utför lika 

arbete lönesätts olika. Att cheferna blir medvetna om detta är därför en förutsättning för att 

komma framåt i arbetet. 

 

... att de rekryterande cheferna får utbildning och stöd av HR i det här arbetet då, det som 

är svårt alltså, många är ju inte ens medvetna om att de har det här beteendet så det är 

medvetandegörande som det handlar om också 

5.3.2 Riskfaktorer och motstånd 

Informanterna i arbetsgrupp C uttrycker att det existerar starka motkrafter i både 

bankorganisationen och i samhället generellt som försvårar jämställdhetsarbetet. Att inte vilja 

arbeta med jämställdhet för att det inte finns en förståelse om jämställdhetsproblematisken, 

hör ihop. 

I arbetsgrupp B uttrycker informanterna att när det kommer till motstånd mot jämställdhet så 

är det vanligaste att chefer säger att de inte har tid att arbeta med jämställdhet. Att säga att 
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man inte har tid att arbeta med jämställdhet är ett uttryck för argument som motståndsstrategi. 

Det är ovanligt att chefer uttryckligen säger att de inte vill arbeta med jämställdhet.  

 

Det är ingen som säger att det här inte är viktigt, för det är ju inte klokt att säga, men 

däremot är det förnekelse man ser. Man vill inte se det som ett problem, eller att det inte 

finns. “Det finns inte hos mig, det kanske finns hos de där men hos mig finns det inte” 

Att förneka jämställdhetsproblemet tolkar vi som en form av passiv motståndsstrategi. 

Förnekelse tyder också på att det finns ett underskott av förståelse och medvetenhet kring 

problematiken med jämställdhet. En viktig aspekt som både bank B och C tog upp var att inte 

få cheferna att känna sig anklagade för att sätta osakliga löner.  

 

Då kommer vi aldrig komma tillrätta med det här och då vill man heller aldrig erkänna att 

jag har problem i min grupp med jämställdhet och osakliga löneskillnader. 

När chefer medvetandegörs och när de informeras om problemen är det därför viktigt att de 

inte skuldbeläggs eftersom de då ställer sig i försvarsposition. Detta poängterades vara ett 

samhällsproblem och inte den enskilde chefens fel. Det är betydelsefullt att lyfta upp det 

positiva i att få bukt med osakliga löneskillnader en gång för alla. 

  Jämställdhetsarbetet måste det vara en prioriterad fråga och inte bara betraktas 

som ett kostnadsfyllt projekt. Arbetsgrupperna är överens om att det istället ska ses som en 

investering i organisationen som på sikt kommer att ge utdelning i form av en mer attraktiv 

arbetsplats. Inställningen och uppfattningen hos alla arbetsgrupperna är att 

jämställdhetsarbetet går i en positiv riktning och att det för alla organisationer kommer bli allt 

viktigare att inte släpa efter i jämställdhetsarbetet. 

 

... det är också en positiv satsning det är något man måste göra för att bli 

konkurrensmässiga, för förr eller senare när det här arbetet går framåt och vi kommer att 

se att vi får företag som till och med kan slå sig för bröstet och säga” hos oss finns inga 

osakliga löneskillnader kvar”. Ja det måste väl vara positivt för en kvinna som vill söka 

jobb någonstans och vet att i *** finns inga osakliga löneskillnader. Där har jag som 

kvinna samma betalning som en man det är väl en konkurrensfördel om den kvinnliga 

arbetskraften.” 

“... det känns som att banken har verkligen vaknat till på de här frågorna så det finns ju 

gott hopp framöver 
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Dock finns det en risk med detta. Ett argument alla arbetsgrupperna använde var att jämställda 

löner är en bidragande faktor till att gör dem till attraktiva arbetsgivare. Det blir till en 

varumärkesfråga, som arbetsgrupperna också använde som strategi för att initiera ett intresse 

hos cheferna att satsa hårt på att utjämna osakliga löneskillnader.  

 

...vi är dem som faktiskt har jämställda löner så vore det en väldigt bra arbetsplats som 

väldigt många vill jobba på. För att det är ju en varumärkesfråga, och det ska ju driva in 

vinster det här och det är det vi vill 

Det är säkerligen ett bra sätt att motivera lönesättande cheferna till att faktiskt korrigera 

lönerna, men å andra sidan kan det bidra till vissa negativa konsekvenser. Att se detta projekt 

som en varumärkesfråga kan leda till att resultatet endast blir en skenhandling. Konsekvensen 

kan bli den att när arbetsgivaren fått bekräftelse på att denne är attraktiv för sökande så kan 

arbetet stanna av. Det är därför viktigt att vara långsiktig i denna fråga snarare än kortsiktig 

och att inte enbart se det som en varumärkesfråga. Ytterligare en risk med att frågan inte blir 

prioriterad är att den att integreras bort. Exempelvis om man tillsätter en 

jämställdhetskommitté eller en jämställdhetsgrupp som får arbeta i periferin för att det utåt 

sett ska se bra ut. Detta kan åter kopplas till motståndsstrategin skenhandling. 

  En annan motståndsform som kan förekomma i organisationskulturer är att 

kvinnor inte förväntas vilja gå vidare i karriären på samma sätt som män. En rekryterande 

chef som har olika syn på kvinnor och män kan skapa olika förutsättningar för att kvinnor på 

lika grunder som män ska bli rekryterade till högre positioner i organisationen eller till en 

“manligt” kodad tjänst. Tidigare konstaterades det att männen utgör en stor majoritet högst 

upp i organisationsstrukturen. Detta har givetvis olika anledningar men den strukturella 

problematiken med det motstånd kvinnor möter när de vill avancera finns där. En av 

informanterna uttrycker detta från egna erfarenhetsbaserade upplevelser inom 

bankorganisationen. 

 

... jag jobbade i kassan... där jobbade alla kvinnor på privatsidan och alla männen på 

företagssidan, och jag ville naturligtvis gå vidare då ett tillfälle dök upp, men jag kände ju 

att jag skulle ju, det satt som i väggarna att jag skulle aldrig vara påtänkt att gå vidare... 

det var liksom bara en känsla jag hade 

Problemet behöver alltså inte enbart sitta i att chefer inte rekryterar eller förväntar sig att 

kvinnor ska avancera, men kvinnor kan även på grund av dessa förväntningar avstå från att 
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ens försöka eftersom att chansen för att lyckas är mindre på grund av att hon är en kvinna.  

  Slutligen finner vi individuell lönesättning som en riskfaktor för detta 

jämställdhetsarbete eftersom att det försvårar korrigering av osakliga löneskillnader. I 

inledningen beskrevs hur individuell lönesättning blev en orsak till att löneskillnader mellan 

kvinnor och män började öka. En förklaring till detta är att man alltid kan finna orsaker att 

bedöma två individer olika om man ställer dem mot varandra.  

 

Sen det är med lika lön, det är ju ett väldigt konstigt begrepp, för lika lön, då är det ju lika 

lön men det är inte lika lön utan det är individuell lönesättning.  

Det existerar en problematik i att sätta lika lön för lika arbete när kvinnor och män som utför 

lika arbete på grund av att de bedöms och värderas olika. Risken med individuell lönesättning 

är att den driver fram skäl till att lönesättande chefer kan fortsätta göra skilda bedömningar 

beroende på kön.  

5.3.3 Sammanfattning 

De huvudsakliga resonemangen i föreliggande analys är att jämställdhetsarbetet måste drivas 

långsiktigt för att bli varaktigt i organisationen. Osakliga löneskillnader går inte att rätta till 

under en kort projektperiod, det måste bli en ständigt närvarande del i organisationsstrukturen 

och kulturen. Jämställhetsarbetet bör därför vara en integrerad del i bankorganisationerna för 

att få effekt. Om arbetet drivs kortsiktigt riskerar det att falla tillbaka i ursprungsmönstret efter 

att projektet avslutats. Risken med kortsiktighet kan även vara att jämställdhetsfrågan blir en 

sidofråga som sedan integreras bort. Förankringen hos ledningen i bankorganisationerna utgör 

kärnan i implementeringsprocessen för att realisera jämställdhetsåtgärder. I motsatt fall utgör 

ledningen hinder för implementering.  

6. Slutsatser och diskussion: Vad hände sen? 

Syftet med denna uppsats var att studera ett jämställdhetsprojekt utifrån implementerings- och 

genusperspektiv. Undersökningen uppmärksammar vilka hinder och förutsättningar som råder 

i att praktiskt förverkliga lika lön för lika arbete mellan kvinnor och män. Studien utgår från 

två frågeställningar, den ena av deskriptivt slag och den andra av analytisk karaktär. 

Följaktligen besvaras frågeställningarna. 

Vilka är de upplevda resultaten av arbetet med Lika lön-projektet?  
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Arbetsgrupp A anser att de utfört ett gott arbete i och med att det drog igång några år innan 

projektet och de hann komma långt före alla andra. De är nöjda med sitt resultat och anser inte 

att de har några osakliga löneskillnader kvar. 

  Arbetsgrupperna B och C har på olika sätt försökt lyckas med att minska 

osakliga löneskillnaderna, men de känner sig inte nöjda över resultaten. De anser inte att de 

lyckats minska förekomsten av osakliga löneskillnader avsevärt. De har trots detta positiva 

attityder till att det kommer att ske förändringar i bankorganisationerna och att osakliga 

löneskillnader kommer att minska. 

Hur kan förutsättningar och hinder för framgångsrik implementering av jämställdhet 

förstås med tonvikt på kön? 

De två huvudsakliga slutsatser som vi kan konstatera är: 

 För det första måste ledningen genom aktiv handling agera i praktiken, annars utgör de 

ett hinder för implementering av lika lön för lika arbete. Hindret utgörs av att 

implementeringen inte kan realiseras utan chefernas aktiva agerande. Ur ett 

könsperspektiv kan detta förstås som att de rådande könsstrukturerna vidmakthålls och 

därmed osakliga löneskillnader. Aktiva handlingar och agerande kan verka som 

väldigt abstrakta benämningar och kan varierar mellan olika bankorganisationer. 

Denna studie har bl.a. kommit fram till att aktiva förändringar i förhållande till 

föräldralediga och historiskt ärvda löner som bidragande faktorer till osakliga 

löneskillnader måste genomföras. Vi har också konstanterat att agerande måste ske i 

form av attitydsförändringar i synen på kvinnor och män. Det handlar främst om att 

upplösa isärhållandet mellan könen och principen om manliga normens primat genom 

att mottarbeta faktorer som upprätthåller principerna. Ett exempel på detta är 

könssegregeringen i organisationen som återspeglar det dualistiska tankesättet kring 

kvinnor och män, och sätter olika värde baserat på kön. Så länge organisationen, och 

egentligen samhället i stort, bygger på att kvinnor och män befinner så på olika 

områden, utför olika arbete och värderas olika kommer vårt tankesätt att bygga på 

samma preferenser, medvetet eller omedvetet. Om kvinnor och män i realiteten 

jämnställs så kommer våra föreställningar kring kvinnor och män också att bli mer 

jämnställda. Ökad kunskap och medvetande är en god förutsättning för att få bukt med 

de invanda föreställningarna kring kön. Vad gäller kostnader att rätta till osakliga 
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löneskillnader, så måste ett aktivt handlande innebär att det får kosta om resurserna 

finns, och om man kan tänkas prioritera annorlunda. 

 För det andra är långsiktighet nödvändigt för jämställdhetsimplementering. Ett 

långsiktigt arbetssätt är essentiellt ur ett könsperspektiv för att könsmönstren är djupt 

rotade i vår kultur. De är så invanda i vårt sätt att tänka kring kön som inte går att 

förändra på några år. Det krävs långsiktighet och varaktighet för att komma i bukt med 

osakliga löneskillnader. Kortsiktigt arbete bevarar könsstrukturerna och utgör således 

ett hinder för implementering av lika lön för lika arbete genom att integreras bort eller 

bli en sidofråga. Riskfaktorerna mot jämställdhetsåtgärder måste därmed 

problematiseras och avveckals. 

Förverkligande av dessa punkter förutsätter att man kan, förstår och vill. 

  Vi ser projektet Lika lön som en form av den politiska strategin 

jämställdhetsintegrering, som initierats i privat verksamhet. Projektet måste integreras på alla 

nivåer i bankorganisationerna för att nå framgång. Särskilt hos ledningsgrupper och 

lönesättande chefer. Om dessa inte tar arbetet med jämställdhet på allvar riskerar det att 

fortsätta reproducera osakliga löneskillnader.  

  Implementeringen av jämställdhet måste för att lyckas ha förankrats hos 

ledningen i organisationen. En ledning som inte vill eller inte förstår att jämställdhetsåtgärder 

är viktigt att arbeta med i organisationen kan på flera olika sätt hindra eller låta arbetet stanna 

upp. Det är säkerligen svårt att få en ledning att göra något som denna inte vill. En ledning 

som inte ännu har förstått det essentiella i att ha en jämställd organisation kan genom 

medvetandehöjning också vilja arbeta för jämställdhetåtgärder i allmänhet och korrigering av 

osakliga löner i synerhet. Vidare är förutsättningen att kunna centralt, som bygger på att man 

har resurser och verktyg för arbetet. I det här fallet tillgodoser projektet Lika lön med verktyg, 

det vill säga hur man ska gå tillväga för att minska de osakliga löneskillnaderna. Resurser är 

nästa viktiga aspekt. Det kan både handla om ekonomiska resurser och resurser som 

exempelvis utbildning i jämställdhets- och genusfrågor. 

  Svårigheten med att implementera jämställdhet i organisation är att 

könsmönstren och ojämställdheten ofta är latent. Könsmönstren som orsakar osakliga 

löneskillnader är svårföränderliga. Organisationsstrukturer som upprätthåller dessa mönster 

måste förändras för att möjliggöra jämställdhetsåtgärder. Ett förändringsarbete är väldigt 

tidsödande och kräver därför långsiktighet. Kortsiktiga åtgärder kommer förr eller senare fa lla 

tillbaka in i samma strukturer.  Förståelsen för detta är betydelsefull. Har man medvetenhet 
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om de inrotade könstrukturerna i organisationen, och förståelse för den stora tidsrymd som ett 

sådant förändringsarbete kräver så kan man gå vidare till nästa steg, att vilja ta sig an 

problematiken. Eftersom att könsstrukturerna är viktiga att förändra och långsiktighet spelar 

en avgörande roll så kan man logiskt härleda premissen att medvetenhet och förståelse måste 

integreras i organisationen för att på riktigt kunna åtgärda osakliga löneskillnader. Man ska 

inte sluta när man tror att alla osakliga löneskillnader är åtgärdade. Medvetenheten är något 

man ständigt måste bära med sig för att inte falla tillbaka i gamla spår. Den måste konstant 

vara närvarande i organisationskulturen vad gäller vårt sätt att tänka kring kön, och integreras 

i organisationsstrukturer. På så vis kan man uppnå elimineringen av osakliga löneskillnader på 

grund av kön. 

  En viktig faktor som vi uppfattar utgör ett stort hinder vid implementeringen av 

jämställdhetsarbetet med Lika lön är att det ses som en stor kostnad för bankorganisationerna. 

Att jämna ut osakliga löneskillnader är en stor ekonomisk kostnad som bankorganisationerna 

inte verkar vara redo att lägga ut för att komma tillrätta med problemen. Är 

bankorganisationen inte redo att lägga ut dessa kostnader på att åtgärda osakliga 

löneskillnader så tolkar vi det som att man inte heller tar jämställdhetsarbetet på fullt allvar 

och inser problematiken i att kön är en påverkansfaktor vid lönesättning. 

  Vi kan konstatera att om jämställdhetsarbetet inte tas på fullt allvar, eller om det 

bara får bli en sidofråga i organisationen så kommer arbetet inte heller att gå framåt. Då blir 

det bara en liten del av organisationen, som “ser bra ut” utåt. 

  Det är förståeligt att bankorganisationerna ser det som en kostnad att jämna ut 

de osakliga löneskillnaderna som det inte finns ekonomiskt utrymme för. De retirerar då för 

jämställdhetsarbetet och vill inte riktigt satsa fullt ut på det eftersom det ses som en 

ekonomisk förlust. Det är dock inte helt rimligt att bankorganisationerna inte skulle ha 

möjlighet betala sakliga och skäliga löner för sina anställda. De “vinster” som 

bankorganisationerna varje år gör på att betala osakligt lägre löner för kvinnliga medarbetare 

verkar inte vara ett resonemang som någon organisation direkt reflekterat över.  

  Detta gäller inte bara för bankorganisationer utan generellt alla organisationer 

och verksamheter i samhället. Då de sociala konstruktioner kring kvinnligt och manligt och 

vad som betraktas som mer värdefullt arbete är allmänt rådande i hela samhället (även 

offentlig verksamhet) så samma problematik med osakliga löneskillnader existerar säkerligen 

även där. 
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8. Bilagor  

Intervjuformulär  

Introduktion 

 Namn, yrkesroll, arbetshistorik 

 Hur kom ni i kontakt med/fick höra talas om projektet? 

 Hur blev arbetsgruppen rekryterad?  

 Har alla ni varit med sedan 2011, eller har personer i arbetsgruppen bytts ut och/eller 

andra hoppat in? 

 Hur stort intresse hyser ni för jämställdhetsfrågor? T.ex. har en tidigare utbildning av 

området, arbetat med det, på annat sätt drivit dessa frågor, allmänt intresse? 

Allmän syn på jämställdhet i samhället och verksamheten 

 Vad tror ni är orsakerna till att det förekommer löneskillnader mellan kvinnor och män 
(generellt)? Om de sedan börjar med att tala om ”sakliga” skillnader kopplade till t.ex. 

utbildning, erfarenhet, olika positioner etc., kan ni sedan följa upp med en mer specifik fråga. 

 När det gäller sådant som brukar beskrivas som ”osakliga” skillnader då, vad tror ni 

förklaringen är till sådana(generellt)? 

 

Hur upplever ni att detta förhåller sig i just er verksamhet? Just detta område är ju väldigt 

viktigt för er, så här gäller det att ni för deltagarna att känna sig ”bekväma” och öppna. Det 

brukar vara lättare om man först pratar om frågan i stort. 

Projektet 

 Vad är ert uppfattade syfte med arbetet? 

 Hur ser ert arbetsätt ut? 
Vilka konkreta verktyg och åtgärder har ni för att minska löneskillnaderna?  

Handlingsplan? 

 Hur mycket resurser läggs på arbetet (t.ex. tid, utrymme att göra något) 
Har ni det som krävs för att utföra arbetet? 

Får arbetsgruppen någon genus/jämställdhetsutbildning? 

 Vad är er bedömning gällande arbetets gång? Vad har fungerat bra eller mindre bra? Hinder?  

 Hur har arbetsmetoden fungerat? 

Finns det något ni ändrat/ önskar ändra, eller lagt till/ önskar lägga till? 

 När ni genomför utvärderingar av arbetsgången, analyseras materialet? Exempelvis för att ta 

reda på vilka faktorer som bidragit till att det gått bra eller mindre bra? 
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Verksamheten 

 Hur många anställda har ni inom verksamheten? 
 Hur ser medellönen generellt ut för kvinnor respektive män? 

 
 Vilka är de största yrkesområdena i organisationen (70% anställda)?  

Hur ser fördelningen av kvinnor och män ut i dessa?  
Hur ser fördelningen av arbetsuppgifter ut i dessa? Vem arbetar med vad? 
Hur ser medelönen mellan kvinnor och män ut i dessa yrkesområden? 
Påverkar något av dessa faktorer lönesättningen och/eller löneutvecklingen hos kvinnor 
respektive män? 
Har ni upptäckt att det i större omfattning förekommer osakliga löneskillnader inom vissa 
yrkesområden/arbetsuppgifter till skillnad från andra?  

Om ja, hur ser könsfördelningen ut på dessa områden? Vad tror ni är förklaringen till detta? 

 Hur ser strukturen ut i verksamheten?  
 
Hur är fördelningen mellan könen och var återfinns män och kvinnor när det gäller 
arbetsuppgifter och positioner/befattningar/”nivåer”? 
Hur påverkar det lönesättningen och löneutveckligen mellan könen? 
 

 Hur ser arbetskulturen ut i organisationen? 
Hur ser kommunikationsklimatet ut? Alltså finns det några skillnader mellan kvinnor och män 
i deras beteende, kanske något sätt att kommunicera som dominerar? 
 

 Om liten organisation:  
Existerar det individbaserade arbeten? 
Vilka faktorer påverkas vid lönesättning av individbaserade arbeten? Är personen med 
individbaserat arbete ”extra viktig” och påverkar det i så fall lönesättningen? 
 

 Upplever ni att det existerar olika förväntningar och reaktioner på sätt att agera/vara i 

förhållande till kvinnor och män? Hur väl stämmer dessa överens med verkligheten enligt er? 

Chefer 

 På ett ungefär hur många lönesättande chefer har ni i hela organisationen? 

 Beslutar lönesättande chefen över lönesättningen helt på egen hand? 
Har de några krav de måste förhålla sig till (sparkrav/resurser) när de sätter lön? (Exempelvis 
ge motiveringar för hur de sätter lönerna.) 
Har det framkommit nya krav sedan projektet drog igång? (Exempelvis vissa krav förändrat, 

chefen fått mindre självständiga) 

 Har ni någon direkt kontakt med lönesättande chefer?  
Har ni förutsättningen att påverka enskilda chefer? (Exempelvis om de inte korrigerar 
osakliga löner) 

Hur mycket får andra lägga sig i och påverka? 

 Har lönesättande chefer tillgång till utbildning i er organisation?  
Vad innefattar denna utbildning?  
Har det fungerat bra? Är det något som fattas i utbildningen?  
I vilken omfattning bedrivs utbildningen?  
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Hur ställer lönesättande chefer till denna utbildning?  

Har cheferna blivit mer medvetna? 

 Hur ser könsfördelningen ut mellan lönesättande chefer?  

Spelar någon roll om manlig eller kvinnlig chef vad gäller korrigering av löner? 

 Vilken bedömning har ni angående chefens roll i jämställdhetsarbetet?  

Syn på utmaningar/hinder för jämställdhet – i allmänhet och i bankvärlden och den egna 

verksamheten i synnerhet 

 Vad är er uppfattning om hur det fungerat att genomföra jämställhetsåtgärder i bank- och 
finansbranschen? Har ni någon uppfattning om det är svårare i denna bransch i jämförelse 

med andra? 

 Har ni någon uppfattning om det finns någon typ av motstånd eller ovilja i organisationen till 

projektet? 

 Konflikt mellan jämställhetsarbete och andra mål? 

 Hur kan man säkerhetsställa att principen om individuell lönesättning inte krockar med 

kraven på lönekorrigering av osakliga löneskillnader? 

Avslut 

 Hur anser ni att verksamheten påverkats projektet? 

 Vilka konsekvenser (positiva och negativa) har utjämningen av osakliga löneskillnader 

medfört? 

 Finns det hinder för fortsatt jämställdhetsarbete? 

 Vad behöver göras för att jämställdhetsarbetet ska fördjupas och spridas? 

 Tror ni att andra förhållande utanför organisationen måste i första hand förändras för att 
kvinnor och män ska kunna få lika lön för lika arbete? (Exempelvis samhällsturkturer som 
föreställningar och värderingar om kvinnor och män, förväntningar på vem som tar ut 

föräldraledighet mm.) 

 Är de anställda på något sätt involverade i arbetet? Hur ser ni på att de anställda i 
organisationen skulle integreras i arbetet? Skulle det påverka? 

 Vad hade ni för förväntningar när ni startade arbetsgruppen? Har dessa blivit uppfyllda? 

 

 


