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SAMMANDRAG 

År 2014 uppmärksammades en liten andel kvinnor på ledande positioner på Danske Bank 

Sverige, vilket ledde till ett samarbete med Näringslivets Ledarskapsakademi. Danske Bank 

Sverige har idag en tillväxtvision att öka dagens marknadsandel från 6 % till 10 %. För att 

uppnå visionen insåg banken att det behövs ett klimat som kan skapa idéer kring hur målet 

ska nås. Denna kvalitativa studie avser undersöka varför en bank väljer att använda 

jämställdhet för att främja ett innovationsklimat och vilka förutsättningar anställda på en bank 

anser kunna möjliggöra att en bank når ett innovationsklimat. Det empiriska materialet har 

samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Studien visar att Danske Bank Sverige valt att 

arbeta med jämställdhet för att motverka homogena grupper. Vidare visar studien att bankens 

anställda anser att jämställdhet, ledarskap och företagskultur är förutsättningar som främjar ett 

innovationsklimat. Dessutom visar studien att de tre undersökta faktorerna samverkar.  
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1. INLEDNING 

 
Sverige rankas i The Global Gender Gap Report 2014 (2015) som nummer fyra över världens 

mest jämställda länder. Trots denna placering återfinns 79 bolag på AllBrights svarta lista 

över svenska bolag vars ledningsgrupper endast består av män (AllBright, 2015). I ledaren 

“Fler kvinnor är en framtidsinvestering” skriver PM Nilsson (2015) att det privata näringslivet 

i EU, likväl som i Sverige, är den av samhällets sektorer som är sämst på att engagera 

kvinnor. Nilsson (2015) belyser problemet kring bristen på kvinnligt humankapital: ”Att 

exkludera halva befolkningen från viktiga delar av samhället är inte bara orättvist och 

förminskande utan också en dålig affär.” och Nilsson menar att avkastning på kvinnligt 

humankapital egentligen har potential att bli mycket större (Nilsson, 2015). Konsultföretaget 

Accenture är ett företag som har insett att det finns potential i kvinnligt humankapital och 

Accenture har därför arbetat med att ge kvinnor större plats i företaget (Fjällborg, 2014a). 

Carl-Peter Thorwid, tidigare vd för Accenture, berättar att mixade arbetsgrupper är viktiga, 

speciellt i kundrelationer, då det ger att man kan se på saker och ting ur fler vinklar och prata 

med kunder på olika sätt (ibid). Mixade arbetsgrupper har dessutom visat sig vara mer 

effektiva och även mer lönsamma (Fjällborg, 2014b).  

1.1 PROBLEMFORMULERING 

Jämställdhet är ett omdiskuterat ämne och handlar i debatten i media ofta om människors lika 

rättigheter och kvinnors rätt i samhället. Att istället se jämställdhet och mångfald som ett led i 

en affärsstrategi som genererar mer kreativitet och bättre resultat är dock något som på senare 

tid har forskats allt mer om. I McKinsey-rapporten Diversity Matters (2015) har förhållandet 

mellan mångfald och lönsamhet på företag undersökts. Studien visar att av de företag som 

placerat sig i den övre kvartilen med avseende på jämställdhet hade 15 % större sannolikhet 

att nå ett bättre resultat än medelvärdet. Bättre resultat förklaras bland annat av att företag 

som aktivt arbetar med jämställdhet och mångfald attraherar fler talanger, blir mer 

kundorienterade, får nöjdare anställda samt generellt sett fattar bättre beslut (McKinsey & 

Company, 2015).  

 

Rapporten The Gender Dividend: Making the business case for investing in women utgiven av 

Deloitte (2011) är en annan rapport som presenterar en studie av jämställdhet som 
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affärsstrategi. Enligt Deloitte måste en företagsledning ha ett strategiskt fokus på att integrera 

kvinnor för att jämställdhetsarbete ska bidra till ökad avkastning på företag. Deloitte skriver i 

rapporten att företags humankapital har visat sig betyda alltmer för företags framgång och att 

de som lyckas använda hela sitt humankapital är de som tros bli ledande i vår samtid. De 

företag som på bästa sätt kan ta vara på sina anställda, tar även vara på kreativitet och 

innovativa förmågor inom företaget (Deloitte, 2011). 

  

I Tillväxtverkets handlingsplan för jämställd regional tillväxt uppmärksammas en potentiell 

koppling mellan jämställdhet och graden av innovativ förmåga (Regeringen, 2012). 

Jämställdhet i ledningsgrupper, chefskretsar och styrelser har genom forskning visat sig öka 

graden av kreativitet och innovationsförmåga på ett företag (Regeringen, 2012). Utöver detta 

har Vinnova tillsammans med Tillväxtverket och Innovation Norway publicerat en studie, 

Innovation and Gender (2011), som visar att då jämställdhetsperspektivet integreras i 

innovationsarbetet kan företag nå konkurrensfördel. 

  

År 2014 initierade Danske Bank Sverige ett samarbete med Näringslivets Ledarskapsakademi 

för att med hjälp av deras processmodell GoGenius öka kunskapen inom organisationen kring 

jämställdhetsfrågan. Genom att integrera jämställdhetsarbete i affärsstrategin hoppas banken 

kunna möjliggöra ett företagsklimat som präglas av innovation, ett innovationsklimat. Med 

denna bakgrund blir vårt teoretiska bidrag att undersöka jämställdhet och innovationsklimat 

på en bank.  

1.2 FORSKNINGSFRÅGA 

Varför väljer en bank att arbeta med jämställdhet för att främja ett innovationsklimat och 

vilka förutsättningar anser en banks anställda kan möjliggöra ett innovationsklimat?  

1.3 SYFTE 

I syfte att besvara vår fråga inleder vi med att undersöka varför en bank väljer att arbeta med 

jämställdhet för att främja ett innovationsklimat. Förhoppningen är att nå en ökad förståelse 

för situationen på banken idag. Vi fortsätter därefter att undersöka vilka förutsättningar 

anställda på en bank anser kan möjliggöra ett innovationsklimat. Genom att undersöka de av 

oss utvalda förutsättningarna jämställdhet, ledarskap och företagskultur är syftet att utveckla 
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en förståelse för hur en banks anställda tror att dessa förutsättningar kan möjliggöra ett 

innovationsklimat.  

2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I detta avsnitt presenterar vi en litteraturgenomgång av teorier och forskning kring valda 

begrepp. Då vi genom vår studie syftar till att undersöka varför en bank väljer att arbeta med 

jämställdhet för att skapa ett innovationsklimat, samt vilka förutsättningar som kan 

möjliggöra att en bank når ett innovationsklimat, presenteras först begreppet jämställdhet. 

Därefter presenteras begreppen ledarskap och företagskultur i syfte att besvara 

forskningsfrågan och avsnittet avslutas med att behandla begreppet Innovationsklimat. 

Litteraturgenomgången kommer att ligga till grund för diskussionen av intervjuresultaten.   

  

2.1 JÄMSTÄLLDHET 

Näringsdepartementet gav år 2000 ut rapporten Alla är olika - mångfald i arbetslivet där 

mångfald beskrivs ur perspektivet att Sverige har en heterogen befolkning bestående av 

kvinnor och män från olika samhällsklasser, med olika etniska bakgrunder, i olika åldrar, med 

skild sexuell läggning, med eller utan funktionshinder. Könsperspektivet är utgångspunkten i 

vår uppsats och när begreppet mångfald används syftar vi därmed på förhållandet mellan 

kvinnor och män. Utgångspunkten är baserad på Näringsdepartementets syn att 

könsperspektivet alltid måste uppmärksammas och finnas med vid arbete med mångfald, då 

män och kvinnor representerar varsin del av Sveriges befolkning. Enligt 

Nationalencyklopedin (2015a) är det jämställt då båda könen finns representerade till 40 %.  

  

Anna Wahl, professor i genus samt organisation och ledning, skriver i sin avhandling 

Könsstrukturer i organisationer (1992) att det går att se på jämställdhet och problemet kring 

ämnet på flera olika sätt. Ett första sätt är enligt Wahl att se på jämställdhet som ett 

rättviseproblem, att kvinnor ska ha samma rätt som män till specifika positioner men att 

kvinnor inte finns på ledande positioner för att de hindrats tillträde till dessa. Ett andra sätt är 

att problemet i grunden bygger på uppfattningen om att det finns en naturlig arbetsdelning 

mellan kvinnor och män, det vill säga att kvinnor och män gör olika saker vilket skapar 
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uppfattningen att de bör göra olika saker (Wahl, 1992). Ett tredje sätt är enligt Wahl att 

jämställdhet är en kompetensfråga. Synsättet innebär att bristen på kvinnor blir en outnyttjad 

resurs och att bristen på kvinnor gör att organisationer går miste om kompetens (Wahl, 1992). 

Då man tar vara på kompetens innebär det att urvalet för chefspositioner blir större och Wahl 

menar att fler kvinnor på ledande positioner förändrar både ledarskap och organisationers 

utseende (Wahl et al. 2001). 

 

McKinseys rapport (2015) Diversity Matters visar att arbete med jämställdhet och mångfald 

ökar tillfredsställelsen som anställda känner på en arbetsplats, vilket i sin tur har visat sig 

minska gruppkonflikter. Enligt McKinsey-rapporten har heterogena grupper bättre 

förutsättningar än homogena grupper att förstå behovet hos olika kunder och av förändringar 

som behövs för att utveckla vinnande innovationer. Cox & Blake (1991) menar att 

organisationer som har heterogena grupper har en förmåga att öka kreativitet och innovation, 

då människor med exempelvis olika kön i flera studerade fall har visat sig bidra med olika 

perspektiv och lösningar på problem. 

2.2 LEDARSKAP 

Ledarskap definieras enligt Nationalencyklopedin som det faktiska utövandet av 

ledningsuppgifter inom exempelvis en organisation eller ett företag. Som symbol betonar 

ledarskap hur en ledare uppfattas inom en organisation, då ledaren personifierar företaget 

(Nationalencyklopedin, 2015b). 

  

Enligt Cox & Blake (1991) är ledarskap det första steget i ett företags process då ett företag 

vill förändras och gå från att vara traditionellt, till ett företag som präglas av en arbetsstyrka 

med olika individer. Andersson et al. (2012) menar att det är av avgörande betydelse att en 

ledning styr ett förändringsarbete då det är ledningen som fattar de strategiska besluten om 

hur förändringen ska genomföras och vad det ska bidra till. En förutsättning för att en ledare 

ska kunna ta professionella beslut för utvecklingen av sin verksamhet är att denne har 

tillräcklig kunskap om företagskulturen, samt en plan för hur ett förändringsarbete ska 

genomföras (Andersson et al., 2012). 
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Enligt rapporten Leda mot det nya (2013), en forskningsantologi* om chefskap och innovation 

utgiven av Vinnova, är bra ledarskap ett viktigt redskap för att genomföra en framgångsrik 

förnyelseprocess. Studier har visat att ledare kan skapa förutsättningar som kan öka den 

personliga kreativiteten på arbetsplatser (Vinnova, 2013). Då ledare aktivt uppmuntrar och 

förväntar sig idéer kan en ökad idégenerering uppstå (ibid). En bra relation mellan 

medarbetare och ledare kan vidare ge upphov till ökad innovativ förmåga om ledare ger stöd 

åt anställdas intressen för nya idéer (ibid). Ett ledningssätt som är alltför detaljstyrt är något 

som istället kan hämma initiativ hos anställda (ibid). 

  

Ledare kan enligt Vinnova (2013) stödja innovation på tre olika sätt. Det första är att uttala att 

organisationen stöttar innovation. Enligt Vinnova kan det göras genom att uppmuntra 

risktagande, nytänkande samt ha en öppen diskussion kring nya idéer. Det andra är att ge 

anställda en viss frihet att utveckla olika idéer som de anställda själva tror på. Den sista 

faktorn är att ledare resursmässigt måste backa upp de anställda med tid, pengar, expertis och 

information i syfte att stötta innovation (Vinnova, 2013).  

2.3 FÖRETAGSKULTUR 

Enligt Nationalencyklopedin (2015d) består en företagskultur av de regler och värderingar 

som kännetecknar ett företag. I en företagskultur ingår också ledningens ansträngningar att 

styra företaget, då ledningen genom normer och ideal vill få de anställda att agera och 

resonera i enlighet med kulturen (Nationalencyklopedin, 2015d).  

  

Hofstede et al. (2011) definierar företagskultur som det som involverar en grupp människor, 

inte enskilda individer, och är något som påverkas och formas över tid till följd av rutiner och 

traditioner. Människor vill inte ändra på befintliga rutiner och traditioner som de lärt sig över 

tid, vilket gör det svårt att förändra en företagskultur (Hofstede et al., 2011). Företagskultur 

kännetecknas av värderingar, idéer, sätt att tänka, myter och rutiner (ibid). Företagskulturen 

kan därmed anses vara de sociala regler som leder och ligger som grund för människors 

beteende inom en organisation (ibid). 

  

Annika Steibers, forskare och doktor inom företagsinnovation (Vinnova, 2015) definition av 

en företagskultur är att kulturen består av företagets gemensamma normer och värderingar 

                                                
* Antologi är en samling av texter skriva av olika författare (Nationalencyklopedin, 2015c) 
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och att valet av dessa avgör vad som stimuleras inom företaget. En företagskultur som är 

starkt integrerad i en organisation, genererar en arbetsplats där samtliga arbetares tankar och 

handlingar är baserade på liknande värderingar. Företagskultur ska känneteckna vad företaget 

strävar efter, då kulturen är vägledande för företagets vidareutveckling. En företagskultur som 

stödjer förbättringar av redan befintliga metoder och produkter skapar en förväntan hos 

medarbetare att ständig förnyelse krävs. Enligt Steiber är det möjligt att förändra en 

företagskultur då en kultur är något som “görs” i ett företag, det vill säga det är “görandet” 

som är kulturen. Ledarna är de starkaste kulturbärarna i ett företag och det som skrivs i 

styrdokumenten förmedlar tydliga signaler till de anställda vilka mål som ledningen förväntar 

sig samt vilka resultat som förväntas nås (Steiber, 2014). 

2.4 INNOVATIONSKLIMAT 

En innovation är, enligt Nationalencyklopedin, ett förlopp där nya idéer, beteenden och 

tillvägagångssätt sprids inom ett samhälle (Nationalencyklopedin, 2015e).   

  

Enligt forskaren Thomas D. Kuczmarski (1996) definieras innovation inom ett företag som en 

genomträngande attityd som tillåter företaget att tänka förbi nutida situationer och se framtida 

visioner. För att nå framgångsrik innovation krävs det att ett företags ledning tror på och ger 

resurser till innovation, samt att normer och värderingar är innovationsuppmuntrande. 

  

Enligt David Johnson (2001), författare och innovationsforskare, definieras innovation som 

ett fenomen som kan anta olika former. En form är förändring av befintliga produkter och 

tjänster och en annan form är nyskapandet av en produkt eller en tjänst (Johnson, 2001). 

Innovationsforskaren Annika Steiber (2014) beskriver innovation som ett samspel mellan 

individer och faktorer i ett system. Processen då någon får en idé, som stimulerar en annan 

idé, som stimulerar en tredje idé, kan leda till en lösning som är svår att spåra till den 

ursprungliga idén (Steiber, 2014). Innovation har tidigare enbart refererat till produkter och 

produktion men idag står innovation även för en organisations förmåga att förnya och 

förändra sin verksamhet i takt med samhällets förändringar (ibid). För att ett företag ska 

kunna förnya och förändra sin verksamhet krävs ett klimat som uppmuntrar förändring, ett 

innovationsklimat (ibid). Ett företags förmåga att förnya sig är enligt Andersson et al. (2012) 

viktigt för dess konkurrenskraft. Ett innovativt företag har förmåga att se potentialen vid 

förändringar och kan anpassa sig till samhället (Andersson et al., 2012).   
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2.5 ANALYSMODELL 

Syftet med ovanstående litteraturstudie har varit att definiera och utveckla begreppen 

jämställdhet, ledarskap och företagskultur. För att kunna besvara frågan Varför väljer en bank 

att arbeta med jämställdhet för att främja ett innovationsklimat och vilka förutsättningar 

anser en banks anställda kan möjliggöra ett innovationsklimat? har en analysmodell skapats 

utifrån det teoretiska ramverket. Analysmodellen är baserad på modellen The Embedment 

Wheel. The Embedment Wheel är utvecklad av det amerikanska vitvaruföretaget Whirlpool, 

som under en längre period byggt upp en förmåga att hantera kontinuerlig innovation (Steiber, 

2014). Whirlpools modell visar hur innovation kan främjas genom arbete med olika faktorer 

(ibid). Syftet med vår analysmodell är att kunna diskutera studiens resultat i förhållande till 

vald teori och att skapa en tydlig struktur för att underlätta för läsaren.  

 

  
FIGUR 1: ANALYSMODELL BASERAD PÅ TEORETISKT RAMVERK 
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3. METOD 

 

I metodavsnittet kommer tillvägagångssättet för studien att beskrivas, val av litteratur och 

intervjuobjekt samt hur intervjuerna har utformats i syfte att besvara vår forskningsfråga. 

Avslutande återfinns ett avsnitt där vi diskuterar eventuella brister med vår metod som kan ha 

återspeglat sig i resultatet. 

 

 

3.1 ANSATS FÖR STUDIEN 

Vid ett uppstartsmöte på Danske Bank i Stockholm fick vi ett nytt perspektiv på ämnet 

jämställdhet. Vi förstod att Danske Bank Sverige har gått från att ha arbetat med mångfald 

och jämställdhetsfrågor inom ramen för CSR * -arbete, till att det nu har blivit en 

affärsstrategisk fråga. Danske Bank Sverige tror att ökad jämställdhet kommer att säkerställa 

att kompetenser bättre tas tillvara. Danske Bank i Sverige har också en förhoppning om att 

jämställdhet ska öka bankens möjligheter och förmåga att anpassa sig till förändringar som 

sker i branschen. Då studien är av det ifrågasättande slaget har en kvalitativ studie genomförts 

(Trost, 1997). En kvalitativ undersökningsmetod syftar till att förstå, tolka, problematisera, 

upptäcka och skapa, vilket lämpar sig väl vid hantering av vår fråga (Hultén et al., 2007). 

3.2 VAL AV LITTERATUR 

Den teoretiska referensram som presenterats har baserats på tillförlitliga källor och referenser 

i syfte att öka studiens trovärdighet (Saunders et al., 2012). Vid uppstartsmötet på Danske 

Bank blev vi rekommenderade att läsa boken Googlemodellen - företagsledning för 

kontinuerlig innovation i en snabbföränderlig värld, skriven av Annika Steiber. Annika 

Steiber har forskat och doktorerat inom företagsinnovation. Steiber bedriver idag forskning 

inom området innovation och gav efter en ettårig studie av Google i Silicon Valley ut boken 

Googlemodellen - företagsledning för kontinuerlig innovation i en snabbföränderlig värld. Vi 

har även läst litteratur som Näringslivets Ledarskapsakademi gett ut i form av boken 

Genusmedvetet ledarskap. Dessutom ligger litteratur från jämställdhetsforskaren Anna Wahl 

                                                
* CSR står för Corporate Social Responsibility och innefattar företags sociala ansvar (Svenskt 
Näringsliv, 2014). 
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till grund för teoridelen. För att komplettera den teoretiska referensramen har artiklar sökts på 

Emerald Insights hemsida, då de publicerar akademiska artiklar inom bland annat 

ämnesområdet “management”. Nyckelorden “mångfald/diversity”, “innovation” och 

“företagskultur/corporate culture” har använts för att finna tidigare relevant forskning kring 

vårt ämnesområde. Artiklar har även sökts på Innovationsmyndigheten Vinnovas hemsida, 

där de publicerar forskning som de har gett forskningsanslag till. De gånger det har varit 

möjligt har vi sökt reda på de originalkällor det refererats till i böcker och artiklar vi läst.  

3.3 BESKRIVNING AV ANALYSMODELL 

Den inledande litteraturstudien syftade till att skapa en teoretisk referensram för studien. 

Denna referensram har sammanställts till en analysmodell i syfte att undersöka de olika 

begreppens påverkan på ett innovationsklimat. Modellen The Embedment Wheel, skapad av 

Whirlpool, ligger till grund för analysmodellen (Steiber, 2014, s. 127). Ledares ansvar och 

utveckling, Kultur, Resurser (Finansiering/Människor), Knowledgemanagement och system 

för lärande, Strategisk kommunikation och förändringsledning, Belöningar och Erkännande, 

Sammanlänkning av system samt Mätetal och rapporteringssystem beskrivs i modellen som 

åtta faktorer som kan bidra till ett innovationsklimat på ett företag (Steiber, 2014, s. 127). Av 

dessa åtta faktorer har vi valt att titta på tre: Ledares ansvar och utveckling, Kultur samt 

Resurser (Finansiering/Människor). Då vår studie undersöker jämställdhet och dess relation 

till innovation har faktorn Resurser (Finansiering/Människor) bytts ut mot Jämställdhet i 

modellen. Ledares ansvar och utveckling har benämnts Ledarskap och Kultur kallade vi för 

Företagskultur. Då tre av åtta faktorer i modellen har använts är vår studie inte baserad på 

hela modellen The Embedment Wheel. Syftet med att använda oss av The Embedment Wheel 

har varit att identifiera potentiella förutsättningar för ett innovationsklimat för att därefter 

undersöka vad de anställda ansåg om dessa. Valet av de tre faktorerna är baserat på att vi 

ansåg att vi kunde undersöka dessa, då vår uppfattning är att de flesta arbetsplatser arbetar 

med jämställdhet, ledarskap och företagskultur. Vi ansåg dessutom att tre förutsättningar var 

ett bra val för vår uppsats med hänsyn till uppsatsens omfång.  
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3.4 INSAMLING AV DATA 

3.4.1 ÅRSREDOVISNINGAR OCH CSR-RAPPORTER 

Årsredovisningar och CSR-rapporter har använts för att få en övergripande bild av Danske 

Bank-koncernen samt för att förstå bakgrunden till Danske Bank Sveriges arbete med 

jämställdhet. Vi har även tittat på årsredovisningar samt CSR-rapporter för Sveriges fyra 

storbanker för att få en uppfattning om den svenska bankmarknaden. Rapporterna har hämtats 

från bankernas hemsidor. Uppgifter om siffror kring exempelvis kvinnor på chefspositioner är 

FIGUR 2: THE EMBEDMENT WHEEL 
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för Danske Bank Sverige en intern angelägenhet som banken i egenskap av filial* inte väljer 

att särredovisa offentligt. Därför har interna Sverigesiffror inte använts i denna studie, utan 

offentliga siffror som är presenterade i Danske Bank-koncernens årsredovisning har använts.  

3.4.2 UTFORMNING AV INTERVJUER 

Insamling av primärdata har skett i form av intervjuer. Den första intervjun i 

intervjuprocessen såg vi som en provintervju där vi ville testa öppningsfrågor samt resten av 

intervjuguiden (Dalen, 2007, s.36). Provintervjun visade att intervjufrågorna var bra 

formulerade och rätt fokuserade. Då vi insåg att intervjun hade tagit för lång tid minskade vi 

antalet frågor genom att ta bort de frågor som under intervjun upplevts som upprepande eller 

överflödiga. Intervjuerna inleddes alltid med en allmän och öppen fråga där den intervjuade 

fick god tid på sig att svara (Holmblad Brunsson, 2005). Denna öppningsfråga var: “Kan du 

berätta lite om ditt jobb, vad du gör och hur du arbetar?”. 

  

Intervjuguiden har utformats efter analysmodellen och den teoretiska litteraturgenomgången 

har därmed används som utgångspunkt för våra intervjufrågor. I intervjuguiden har både vaga 

och mer specifika frågor använts, och även följdfrågor där det varit lämpligt (Holmblad 

Brunsson, 2005). En lista över intervjufrågor återfinns i ”Bilaga 1”. Genom att inleda 

intervjun med frågor kring bankbranschen idag och innovationsklimatet kunde 

respondenterna, utan påverkan från intervjuaren, prata om möjliga faktorer som påverkar ett 

innovationsklimat. 

  

Den intervjuform som har använts är semi-strukturerade intervjuer, där majoriteten av 

frågorna var öppna frågor. Genom denna intervjuform gavs utrymme för följdfrågor samt 

möjligheten att variera ordningsföljden på frågorna, vilket visade sig viktigt då nya 

infallsvinklar i ämnet ibland uppstod (Saunders et al., 2012). Intervjumetoden lämnade även 

utrymme för respondenternas individuella tolkningar (ibid). Då flera av de begrepp denna 

studie behandlar är svårdefinierade och kan tolkas på olika sätt av olika personer, har de 

intervjuade själva under intervjun ombetts beskriva begreppen med egna ord. Vi hoppades 

därigenom förstå respondenternas uppfattningar av begreppen. För att vidare kartlägga hur de 

intervjuade tror att valda förutsättningar främjar ett innovationsklimat har frågor som “Hur 

tror du att ledarskap kan påverka ett innovationsklimat?” ställts vilket ytterligare har gett 
                                                
* Filial är en företagsform som innebär att ett utländskt företag bedriver näringsverksamhet i Sverige 
genom ett avdelningskontor med självständig författning (Bolagsverket, 2015).  
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förståelse för respondenternas uppfattningar av de olika begreppen. Respondenterna har även 

blivit ombedda att beskriva situationen på banken idag. Genom att ställa frågor ur flera 

synvinklar har syftet varit att få en rättvis bild av situationen idag och de konsekvenser olika 

förutsättningar kan få enligt respondenterna. För att få en bild av respondenternas 

uppfattningar av företagskulturen fick respondenterna markera hur väl fyra olika påståenden 

stämde överens med företagskulturen på Danske Bank i Sverige (se Figur 4, sida 21). 

Parametrarna var graderade från låg till hög. 

  

Respondenterna är indelade i fyra grupper: Ledning (ledning på Danske Bank i Sverige och 

programansvarig för DanskeGenius på Danske Bank Sverige), Chefer (som deltagit i 

DanskeGenius), Medarbetare samt Extern part (i form av Näringslivets Ledarskapsakademi).  

De olika respondentgruppernas intervjuguider har anpassats beroende på att respondenterna 

har olika befattning. I syfte att förstå varför ledningen i Sverige valt att arbeta med 

jämställdhet har frågor rörande initiativet kring jämställdhet, samt valet av DanskeGenius 

ställts till gruppen Ledning. I gruppen Chefer som deltagit i DanskeGenius har 

specialanpassade intervjufrågor använts i syfte att förstå hur chefer på Danske Bank Sverige 

uppfattar sitt ledarskap samt hur DanskeGenius har påverkat dem. Frågor som “Hur tror du att 

du är som ledare?” och “Tror du att ditt ledarskap har förändrats efter DanskeGenius?” har 

ställts. För gruppen Medarbetare har frågor lagts till där fokus har varit att ta reda på om 

medarbetarna upplever att de uppmuntras till att komma med nya idéer samt om det ledarskap 

de arbetar under stödjer målet om att nå ett innovationsklimat. Frågor som “Känner du att det 

finns utrymme för dig att vara innovativ på jobbet?” samt “Hur påverkas du av ledarskapet du 

möter på Danske Bank?” har även ställts. För gruppen Extern part, har en djupare förståelse 

för konsulttjänsten GoGenius och dess anpassning till Danske Bank Sveriges organisation 

velat nås. 

3.4.3 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 

Vi blev av vår kontaktperson på Danske Bank i Sverige tillfrågade att skicka intervjufrågorna 

innan intervjuerna. Vi ville undvika att respondenterna skulle ha förberedda svar på frågorna 

vid intervjutillfället och därför skickade vi istället uppsatsens inledning till respektive 

respondent. Inledningen gav respondenterna en uppfattning om vårt ämnesområde och ingen 

respondent kontaktade oss och efterfrågade mer information än den som fanns i inledningen. 

Vi har båda deltagit under intervjuerna. En av oss ställde frågorna och fungerade därmed som 

ledare av intervjun. Den andra lyssnade och antecknade. Vi fick tillåtelse att spela in 
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intervjuerna för att kunna gå tillbaka och lyssna igenom intervjuerna om anteckningarna blivit 

tydliga. Inspelning gör det även möjligt att använda sig av direkta citat från intervjuerna 

(Saunders et al., 2012). På grund av tidsbrist har intervjuerna inte transkriberats. Då 

intervjuerna var genomförda renskrevs anteckningarna och skickades till respektive 

respondent för att denne skulle känna sig trygg och ha kontroll över att något inte misstolkats. 

En del respondenter hade synpunkter på innehållet och vi ombads ta bort vissa åsikter där vi 

hade missuppfattat respondenten eller då åsikter gick åt det mer extrema hållet. För varje 

intervju och vid varje intervjutillfälle antecknades datum, kön, tid, position samt om 

respondenten hade en kvinnlig eller en manlig chef. En beskrivande tabell över 

respondenterna återfinns i Bilaga 2. Plats och namn har utelämnats då intervjurespondenterna 

ska kunna vara relativt anonyma. Totalt har nio intervjuer genomförts. Två av intervjuerna 

genomfördes via e-post, då dessa respondenter inte hade tid att träffa oss. 

3.5 KRITISKT TÄNKANDE 

Då vi vid start blev rekommenderade litteratur och artiklar från Danske Bank i Sverige, finns 

det risk att dessa källor är forskning som Danske Bank Sverige själva tror på och arbetar med. 

För att reducera denna risk har vi identifierat annan forskning, men risken kvarstår att vårt val 

av litteratur är färgat. Trots risken bedömer vi att den litteratur vi blev rekommenderade var 

relevant för vårt ämnesområde och att den möjliggjorde en snabb förståelse för ämnesområdet 

och relevanta teorier. 

  

Jämställdhet är ett område där företag ofta vill framstå i god dager. Därför är vi medvetna om 

att respondenter vid intervjutillfället kan ha undvikit att tala om känsliga händelser eller 

information som skulle skada företagets intressen. Det har därmed varit viktigt med ett 

varierat urval respondenter (Hultén, Hultman and Eriksson, 2007). Vi har tagit hänsyn till 

detta då vi jämfört intervjuresultaten från de olika respondenterna med varandra för att nå en 

så rättvisande bild av organisationen som möjligt. Vi skickade dessutom 

intervjuanteckningarna till respondenterna i efterhand, vilket gjorde att de kunde korrigera om 

de sagt något de inte kunde stå för i efterhand. Några av respondenterna korrigerade. Att olika 

respondenter med varierande ställning inom organisationen har intervjuats anser vi har ökat 

trovärdigheten för studien, då en större variation av åsikter har kunnat presenteras i uppsatsen. 

Jämförelseprocessen försvårades dock av att intervjuguiderna innehöll en del olika frågor till 

olika respondentgrupper. Trots detta ansåg vi att variationen på frågorna var befogad och vi 
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tror att trots en variation av frågornas utformning har vi fått svar som kunnat jämföras med 

varandra. Detta på grund av att frågorna tillhörde samma huvudtema. Vi bokade inte själva in 

intervjuerna, utan de bokades via vår kontaktperson på Danske Bank. Att få snabb tillgång till 

respondenter underlättade för oss vid insamling av data, men kan även vara något som 

påverkar tillförlitligheten av studiens resultat på grund av att Danske Bank Sverige kan ha valt 

ut representativa respondenter. 

 

Analysmodellen är baserad på företaget Whirlpools modell The Embedment Wheel och vi är 

medvetna om att det kan ifrågasättas om en modell som är framtagen för ett företag som 

producerar vitvaror kan användas vid studie av en bank. Modellen har dock presenterats i 

innovationsforskaren Annika Steibers bok Googlemodellen - företagsledning för kontinuerlig 

innovation i en snabbföränderlig värld i syfte att vara användbar för företag inom olika 

branscher. Vi ansåg det därför motiverat att använda oss av modellen. Att modellen 

presenteras av Steiber visar att andra studier, utöver vår, använder sig av The Embedment 

Wheel, trots att företagen som studeras tillhör olika branscher.   

4. RESULTAT 

 

Resultatavsnittet inleds med en beskrivning av Danske Bank idag i syfte att få en förståelse 

för bankens storlek och situation på marknaden. Därefter följer en genomgång av de olika 

begreppen som återfinns i analysmodellen. Avsnittet är baserat på intervjuresultat, 

årsredovisningar och CSR-rapporter.  

 

4.1 DANSKE BANK IDAG 

Danske Bank-koncernen är Danmarks största finanskoncern och Danske Bank Sverige är en 

filial till Danske Bank-koncernen. Danske Bank har funnits i Sverige sedan år 1997 då 

Östgöta Enskilda Bank förvärvades av banken (Danske Bank, 2015b). Idag finns cirka 50 

kontor i Sverige och banken har tre affärsområden: Privatmarknad, Företagsmarknad samt 

Storföretag och Institutioner (Danske Bank, 2015a). En av ledningsrespondenterna berättar att 

Danske Bank Sveriges målsättning och ambition idag är att växa och nå en marknadsandel på 

10 % av den svenska bankmarknaden. Danske Bank Sverige har idag cirka 6 % av den 
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svenska bankmarknaden och placerar sig sett till balansomslutning på en femte plats efter de 

fyra storbankerna SEB, Handelsbanken, Nordea Bank och Swedbank (Svenska 

Bankföreningen, 2014). År 2014 omsatte Danske Bank-koncernen 87 012 miljoner danska 

kronor och Danske Bank Sverige omsatte 9 651 miljoner danska kronor (Danske Bank Group, 

2015a, s.67). I slutet av år 2014 var antal anställda i koncernen 18 471 varav anställda i 

Sverige var cirka 1 300 (Danske Bank Group, 2015a, s. 25) (Danske Bank Group, 2015b). 54 

% av de anställda i koncernen var år 2014 kvinnor och andelen kvinnor på ledande positioner 

var 36 % (Danske Bank Group, 2015b, s. 25). Andelen kvinnor på ledande positioner har varit 

oförändrad de senaste tre åren (Danske Bank Group, 2015b) (Danske Bank Group, 2012).  

 

 

Danske Bank Sveriges könsfördelning på ledande positioner är inte offentlig och 

koncernsiffrorna får därför anses representativa för Danske Bank Sverige, förklarar en av 

ledningsrespondenterna. Vidare förklarar en av ledningsrespondenterna att det idag i stort sett 

råder rekryteringsstopp på Danske Bank Sverige, vilket innebär att alla initiativ till 

förändringsarbete i princip måste ske genom internrekrytering. 

4.2 DANSKEGENIUS 

Näringslivets Ledarskapsakademi är en nätverksorganisation som består av konsulter och 

forskare och de har tagit fram en så kallad processförändringsmodell, GoGenius, som 

förmedlas till företag (Ledarskapsakademi, 2015a). Modellen är till för ledning och styrning 

av förändringsarbete och integrerar genus- och mångfaldsperspektivet i utvecklingsarbete 

(ibid). Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, stödjer forskning kring utveckling av 

genusmedvetet och innovativt ledarskap och har gett Näringslivets Ledarskapsakademi 

Anställda	  

Män	  

Kvinnor	  

Ledande	  positioner	  

Män	  

Kvinnor	  

FIGUR 3: VISUALISERING AV KÖNSFÖRDELNING PÅ DANSKE BANK-KONCERNEN 
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forskningsanslag (Franzén, 2012). Christina Franzén, vd för Näringslivets 

Ledarskapsakademi, berättar att GoGenius-processen alltid bör utgå från ledningen då det är 

de som är strategiskt ansvariga. Cheferna är nästa steg då det är de som är ute i 

organisationen. GoGenius syfte är att upplysa cheferna om fördelen med att integrera arbete 

med jämställdhet inom respektive chefsenhet för att nå ett innovativt företagsklimat 

(Ledarskapsakademi, 2015b). Franzén berättar under intervjun att GoGenius inte är en färdig 

modell, utan att modellen anpassas efter respektive företags målsättning.  

 

Danske Bank Sveriges version av GoGenius är döpt till DanskeGenius, förklarar en av 

ledningsrespondenterna. DanskeGenius beskrivs av samma respondent som ett svenskt 

initiativ och DanskeGenius genomförs idag bara i Sverige. Initiativet bakom samarbetet med 

Näringslivet Ledarskapsakademi beskrivs av en ledningsrespondent som en vilja att utöka 

arbetet med jämställdhet för att vara en bank som är rättvis för alla. Respondenten förklarar 

att när ledningen studerade statistik över anställda visade det sig att banken hade ett relativt 

jämnfördelat antal kvinnor och män. Det var däremot en liten andel kvinnor på högre 

positioner. Samtliga intervjuade i gruppen Ledning belyser att Danske Bank vid det första 

mötet med Näringslivets Ledarskapsakademi insåg vikten av jämställdhet som en 

affärsstrategisk fråga och respondenterna är överens om att arbetet med DanskeGenius har fått 

Danske Bank Sveriges ledning att se på jämställdhet på ett annat sätt. En annan 

ledningsrespondent berättar att DanskeGenius pågår under tre dagar där deltagarna får delta i 

tre olika seminarium. Dag ett är en introduktion kring ämnet jämställdhet som affärsstrategi, 

dag två behandlar jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv och dag tre jämställdhet ur ett 

kundperspektiv. Ledningsrespondenten berättar vidare att deltagarna fick egna uppgifter att 

utföra mellan dagarna och att dessa uppgifter kunde vara att observera respektive enhets 

könsfördelning eller att kartlägga situationen på banken ur olika jämställdhetsaspekter. 

Samma respondent berättar att DanskeGenius har genomförts som en pionjäromgång med 21 

chefer. Respondenten förklarar vidare att cirka fyra månader efter genomförd pionjäromgång 

har cheferna haft återkopplande samtal med programansvarig för DanskeGenius. Ytterligare 

samtal med återkoppling är planerade att genomföras under hösten 2015. Samma respondent 

berättar att nästa steg i processen är att Danske Bank Sveriges ledning i juni 2015 ska delta i 

DanskeGenius.  

 

Samtliga i gruppen Ledning berättar att arbetet med jämställdhet idag handlar om att ta vara 

på den kompetens som finns inom banken. Ledningsrespondenterna menar att banken måste 
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arbeta för att synliggöra och motverka de negativa konsekvenser som idag finns som ett 

resultat av bankens genusordning. Bankens genusordning hindrar idag maximalt utnyttjande 

av de anställdas kompetenser. Respondenterna förklarar vidare att tron är att om man tar vara 

på maximal kompetens så möjliggörs en större förståelse för de behov som finns hos kunder 

och i samhället. Att nå ökad förståelse för kundernas behov och hitta nya lösningar för att 

möta dessa behov nämner samtliga ledningsrespondenter som viktiga steg för att nå målet om 

att öka bankens marknadsandelar. Banken måste enligt ledningsrespondenterna hitta 

innovativa lösningar för att nå sitt mål om ökade marknadsandelar, då verksamheten snabbt 

måste kunna anpassas till förändringar på marknaden.  

 

Alla respondenter i gruppen Chefer är eniga om att DanskeGenius har förändrat synen på 

jämställdhet och att denna förändrade syn kommer att bestå även efter avslutad process. 

Vidare är cheferna ense om att arbete med jämställdhet bör vara en affärsstrategisk fråga och 

inte CSR-arbete. På frågan ifall chefernas ledarstil har förändrats berättar en av cheferna att 

hen under DanskeGenius blivit medveten om sin ledarskapsstil och dess brister. Hen uttrycker 

sig: “Efter DanskeGenius har jag insett att jag ger mina manliga medarbetare en aning svårare 

arbetsuppgifter samt sätter dem i mer utmanande situationer, exempelvis chansen att leda ett 

möte. Detta innebär att jag inte alltid har konkurrensutsatt min personal lika, men detta har jag 

åtgärdat och jag ställer nu samma krav på mina anställda oavsett kön”. Den andra chefen 

anser däremot att hens ledarskap i sig är oförändrat, men att den förändrade synen på frågan 

jämställdhet med stor sannolikhet kommer att influera hen i sitt arbete. Att enbart en 

pionjärgrupp av chefer har deltagit DanskeGenius påpekar en av cheferna som ett faktum att 

det är svårt att se vilket genomslag DanskeGenius kommer att få. Samma chef 

uppmärksammar dock vikten av att alla chefsskikt deltar i DanskeGenius för att det ska få 

effekt i hela organisationen. Respondenten berättar att hen deltagit i DanskeGenius, men att 

närmast ovanstående chef inte har gjort det. Hen menar också att trots ny kunskap kring 

genusmedvetet ledarskap och en vilja att integrera det i arbetet kan idéer stoppas på nästa 

chefsnivå, då högre uppsatta chefer inte ser på frågan på liknande sätt på grund av att de inte 

deltagit i DanskeGenius.  
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4.3 JÄMSTÄLLDHET 

Alla tillfrågade respondenter är överens om att bankbranschen inte är jämställd idag. Flera är 

medvetna om att den totala könsfördelningen på Danske Bank är jämn, men på positioner 

högre upp i hierarkin är könsfördelningen mer ojämn. Alla utom en av de tillfrågade 

medarbetarna är medvetna om att Danske Bank Sverige aktivt arbetar med 

jämställdhetsfrågan, däremot påpekar flera att banken har en lång bit kvar att gå för att bli en 

jämställdbank. Vid frågan om hur de intervjuade tror att Danske Bank Sverige ser på 

jämställdhet idag är gruppen Medarbetare överens om att det fortfarande ses som en 

sidoagenda inom banken och att kvinnor inte ges samma förutsättningar för karriär som män. 

En av medarbetarna är av uppfattningen att det krävs att en kvinna ska vara ett övernaturligt 

fenomen för att bli framgångsrik och avancera inom banken. Respondenten menar att en man 

kan lyckas utan att vara omänsklig. På samma fråga svarar majoriteten av lednings- och 

chefsrespondenter att jämställdhet är en mycket viktig fråga inom banken för att arbeta för att 

all kompetens inom banken tas vara på. 

 

Flera av respondenterna belyser att vissa avdelningar på banken är klart överrepresenterade av 

det ena eller det andra könet och benämner dessa avdelningar som könsmärkta. På en del av 

dessa avdelningar gör arbetstiderna att det, enligt flera respondenter, kan bli svårt att få jobbet 

att gå ihop med familjeliv. Dessa avdelningar anses av majoriteten tillfrågade vara 

överrepresenterade av män. “Men det måste väl finnas pappor på dessa avdelningar också?” 

frågar sig en av de tillfrågade. Flertalet respondenter nämner att på administrativa enheter 

samt vid kontakt med privatkunder, exempelvis i kassan på ett kundkontor, snarare är en 

överrepresentation av kvinnor. Vid frågan om de intervjuade har en manlig eller en kvinnlig 

chef svarar sex av åtta respondenter på Danske Bank Sverige att de har en manlig chef. Flera 

av respondenterna påpekar även att många avdelningar leds av män. 

  

På frågan hur de intervjuade tror att jämställdhet och mångfald kan påverka ett 

innovationsklimat är samtliga respondenter överens om att det finns en direkt relation mellan 

begreppen. Flertalet av de tillfrågade nämner vikten av att ha tillgång till olika perspektiv och 

åsikter, då likasinnade har svårare att skapa kreativa förslag. En av medarbetarna berättar att 

för att komma framåt och för att förstå de behov som bankens kunder har, krävs det att olika 

människor arbetar tillsammans. “Vi behöver olika typer av människor med olika typer av 

bakgrund för att nå olika tankar och infallsvinklar.” En av de tillfrågade i ledningen uttrycker 
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sig enligt följande: “Om alla såg ut som jag, hur bra innovationsklimat skulle kunna skapas 

då?” Respondenten, som är vit och medelåldersman, förklarar att han representerar normen 

och att den person som står mitt i normen inte vet vad den inte ser.  

  

Majoriteten av de tillfrågade menar att jämställdhet är nödvändigt på Danske Bank i syfte att 

spegla och förstå samhället. Ofta förekommande under intervjuerna med chefer och ledning är 

att det är viktigt att spegla bankens kundkrets på arbetsplatsen om banken ska nå sin 

tillväxtvision om ökade marknadsandelar. En av cheferna uttrycker sig: “Vi på Danske Bank 

vill sälja saker i syfte att tjäna pengar åt våra ägare. Hur ska vi komma på en produkt som är 

relevant att sälja är frågan? Om vi visste det skulle vi inte behöva jämställdhet som en del i 

vår strategi, men för att förstå samhället behöver vi ha jämställdhet på arbetsplatsen.” 

Samtliga respondenter belyser vidare att jämställdhet och mångfald är nödvändigt för att inte 

bli förbisprungen av konkurrenter. Respondenterna menar vidare att företagets arbetsstyrka 

måste representera kunderna på marknaden och de behov som finns i samhället för att banken 

ska vara konkurrenskraftig. Samtliga i gruppen Medarbetare berättar att de föredrar 

arbetsgrupper som består av kollegor i olika åldrar, med olika kön och med olika bakgrund. 

De upplever alla att dynamiken i arbetsgrupper förändras och ofta förbättras då det är blandat 

kvinnor och män. En av medarbetarna påpekar dock att det ofta är lättare och går snabbare att 

samarbeta i en homogen grupp, då det inte skapar lika många och långa diskussioner. Det är 

något medarbetaren har fått erfara vid kurser och gruppövningar. “I en heterogen grupp tar det 

ofta tid innan gruppen skapar något produktivt, då man först måste lära sig att förstå de 

andra.” 

4.4 LEDARSKAP 

En övervägande del av de tillfrågade respondenterna beskriver rollen som en ledare på 

liknande sätt. Flera menar att ledaren besitter huvudansvaret och ska leda de anställda mot 

målet. Samtliga i gruppen Medarbetare benämner ledarskap som den ledarstil en ledare har. 

En av medarbetarna beskriver ledarskap som en ledares förmåga att ta vara på de kvalitéer 

som varje individ bidrar med. Ledarskap beskrivs av en av cheferna som respektive chefs 

förmåga att omsätta ledningens visioner i handlande genom att få människor att arbeta mot 

samma mål. Denna syn är återkommande vid ledningsrespondenternas definition av 

ledarskap. 

  



 20 

Danske Bank Sverige beskrivs av samtliga i gruppen Medarbetare som hierarkiskt med 

avseende på medarbetare och chefers relation till varandra. En av medarbetarna berättar att 

det till exempel inte uppskattas om man går direkt till vd:n, då det finns andra individer som 

man i enlighet med det hierarkiska ledet ska gå till först. Hierarkin är något som inte alltid 

uppskattas av medarbetarna och en av medarbetarna uttrycker sig: “Det fungerar inte att alltid 

ha en hierarkisk och formell beslutsprocess. Det tar alldeles för lång tid att leda.” Samtliga 

medarbetare anser att de påverkas av den ledarskapsstil de stöter på inom banken. På frågan 

om Danske Banks ledarskap bör förändras svarar samtliga medarbetare ja.   

  

Samtliga tillfrågade menar att det finns en direkt relation mellan begreppen ledarskap och 

innovationsklimat. Uttryck såsom, “hur mycket som helst“ samt “direkt avgörande” var 

återkommande i respondenternas svar på frågan om ledarskap påverkar innovation. En av 

cheferna sa: “Ledarskap är direkt avgörande för att påverka ett innovationsklimat. Vill man ha 

en innovativ organisation måste ledarskapet vara öppet för det”. På frågan om medarbetarna 

upplever att det finns en efterfrågan på dem att vara innovativa gavs blandade svar, men på 

frågan om de känner att de får utrymme att vara innovativa svarade samtliga nej. En av 

cheferna beskriver hur hen upplever att det inte finns tid för att exempelvis ha frukostmöten 

för att öka idégenereringen på kontoret. Finns det inte resurser i form av tid finns det inte 

heller möjlighet att utveckla idéer och nya arbetssätt, vilket gör att arbete med att främja 

innovationsklimatet är något som ofta tvingas bortprioriteras. Samma respondent tillhörande 

chefsgruppen beskriver vidare problemet med att som ledare kanalisera de anställdas idéer 

vidare inom organisationen: “Det är till mig som de kommer med idéer som jag måste ta hand 

om, men det finns ett glapp mellan mig och nästa chefsskikt som inte deltagit i DanskeGenius. 

Hur går man vidare då? Det brukar tyvärr ta stopp där.” Chefsrespondenten beskriver vidare 

att banken genomförde en enkätstudie där de anställda fick delge förändringsförslag. Det 

skedde därefter ingen uppföljning och respondenten upplever därför att nya tankar och idéer 

inte värdesätts högre upp i hierarkin.  

4.5 FÖRETAGSKULTUR 

Företagskultur är av respondenterna beskrivet på liknande vis där ord som kärnvärden, 

atmosfär, normer och skrivna samt oskrivna regler är återkommande i intervjusvaren. En av 

cheferna beskriver begreppet som: “Företagskultur är vad man egentligen gör och hur man 

verkligen agerar. Man kan ha kärnvärden och fina ord men kulturen är hur man får vara och 
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hur man får agera i verkligheten”. En av de intervjuade ledningsrespondenterna berättar att 

Danske Bank i Sverige har gått från att vara en liten provinsiell bank, Östgöta Enskilda Bank, 

till att bli uppköpta av Danske Bank-koncernen. Nu har Danske Bank blivit Sveriges femte 

största bank. Flertalet respondenter menar att bankens kultur under den tid banken hette 

Östgöta Enskilda Bank var tydligt präglad av en entreprenörsanda då Östgöta Enskilda Bank 

ständigt arbetade för att öka i storlek. När Östgöta Enskilda Bank sedan blev uppköpta av 

Danske Bank gick kulturen förlorad. Enligt en av ledningsrespondenterna arbetar Danske 

Bank Sverige idag återigen med att växa, precis som föregångaren Östgöta Enskilda Bank. 

Respondenten tror att för att kunna återuppta och upprätthålla en kultur som är starkt driven 

av en entreprenörsanda måste de anställda kunna och få ta tag i saker även utanför sina 

arbetsuppgifter. Majoriteten av tillfrågade respondenter är medvetna om att Danske Bank 

Sveriges mål är att öka sina marknadsandelar.  

  

Respondenterna ombads gradera fyra påståenden kring Danske Bank Sveriges företagskultur. 

Nedan följer en visualisering av resultatet och därefter en förklarande text. 

 

 

 

FIGUR 4: VISUALISERING AV RESPONDENTERS SVAR 
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Graden av kontroll ses av alla utom en av medarbetarna som relativt hög, till hög. Även båda 

respondenterna ur ledningsgruppen och en av cheferna ansåg att den var hög. Den andra 

chefen ansåg att kontrollen ligger mellan låg och hög. Graden av hierarki är mellan låg och 

hög. Det går inte att se något mönster för de olika respondentgrupperna baserat på svaren från 

de två första parametrarna. Hur kommunikationen och förhållningssättet mellan de anställda 

på banken är finns det viss meningsskiljaktighet kring. Tre av fyra medarbetare tyckte det var 

relativt informellt medan den fjärde medarbetaren tyckte det var mer formellt. Även gruppen 

Ledning och gruppen Chefer hade olika uppfattningar om kommunikationen och 

förhållningssättet mellan anställda. Vid påståendet om det på Danske Bank Sverige värdesätts 

nya eller befintliga metoder finns det också en viss meningsskiljaktighet kring. Den ena ur 

gruppen Ledning anser att nya metoder värdesätts medan den andra anser att befintliga 

metoder dominerar. Denna sista parameter var den enda där medarbetarna var helt överens: 

“På Danske Bank värdesätts till största del befintliga metoder”. 

  

På frågan hur respondenterna tror att en företagskultur kan påverka ett innovationsklimat 

svarar samtliga att kulturen är en förutsättning för önskat företagsklimat, då det önskade 

företagsklimatet måste stödjas av kulturen. Flera av respondenterna påpekar att det är den 

högsta ledningen som måste signalera att innovation är viktigt genom att uppmuntra ett sådant 

beteende. Samtliga i gruppen Medarbetare nämner att trygghet och öppenhet bland bankens 

anställda måste finnas för att det ska vara en kultur som uppmuntrar nytänkande. Samtliga 

respondenter är överens om att det krävs en förståelse bland de anställda för företagets vision 

och strategi för att skapa en företagskultur som gynnar företaget. Det krävs att de anställda 

medvetet arbetar mot samma mål. En genomgående åsikt hos alla respondentgrupper är att om 

en arbetsplats enbart består av liknande individer skapas en hämmande och stel kultur. 

4.6 INNOVATIONSKLIMAT 

Samtliga tillfrågade respondenter har en liknande uppfattning om innovation och vad 

innovation innebär. Flera respondenter associerar innovation till nytänkande, utveckling och 

kreativitet. En av ledningsrespondenterna påpekar att innovation inte handlar om en ensam 

lösning, utan hela systemet som leder fram till en ny lösning. En av cheferna anser att det 

måste finnas utrymme att få tänka själv och komma med nya förslag och idéer för att 

innovation ska möjliggöras. Att ett visst klimat behövs för innovation är vidare något som 

gruppen Chefer är överens om. Att våga ifrågasätta befintliga arbetssätt och rutiner samt att 
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det finns en organisatorisk trygghet är något som en chef anser nödvändigt för att främja ett 

innovationsklimat. Samma chef menar att det krävs ett klimat som tillåter människors 

kreativitet och att tid och förutsättningar måste finnas för att främja ett innovationsklimat. 

“Dessutom måste det finnas kanaler att ta hand om de idéer som föds”, säger den andra 

chefen. 

 

En av medarbetarna uttrycker att det inte finns utrymme för hen att vara innovativ på jobbet. 

Hen anser att det behöver röras om i grytan, men upplever att idéer och förslag ofta dämpas 

med kommentarer som “nu gör vi så här, det där gör vi en annan dag”. En annan medarbetare 

påpekar vikten av att ha duktiga chefer som kan fånga upp och ta hand om de idéer som 

kommer fram på arbetsplatsen. Samtliga respondenter är överens om att det är nödvändigt för 

Danske Bank Sverige att anta åtgärder för att öka innovationsklimatet, då banken idag 

behöver anpassa sig till rådande förändringar på marknaden. En av medarbetarna tror att 

bankens tidigare roll, att upplysa kunderna, i viss mån har förändrats då många kunder idag är 

kunniga och mer självständiga. Dessutom menar medarbetaren att privatkunderna har 

förändrat sitt bankbeteende och idag använder sig privatkunderna av mobila tjänster snarare 

än bankkontor.  

5. ANALYS 

 

I följande avsnitt kommer analysmodellen att användas som struktur för analysen, där vi 

behandlar faktorerna jämställdhet, ledarskap och företagskultur. Varje faktor presenteras i tur 

och ordning. Utifrån respektive faktor diskuteras dagens situation på Danske Bank och 

därefter vilken förutsättning faktorn har att främja ett innovationsklimat.  

 

5.1 JÄMSTÄLLDHET 

Män och kvinnor representerar var sin del av Sveriges befolkning, vilket gör att 

könsperspektivet är viktigt att uppmärksamma vid arbete med mångfald 

(Näringsdepartementet, 2000). På Danske Bank-koncernen representerar män och kvinnor var 

sin del av bankens anställda då cirka 54 % av koncernens anställda är kvinnor (Danske Bank 

Group, 2014b, s.25) och könsperspektivet blir därmed viktigt att uppmärksamma på Danske 
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Bank. Enligt Nationalencyklopedin (2015a) anses det jämställt då båda könen finns 

representerade till 40 %, vilket skulle indikera att Danske Bank-koncernen som helhet är 

jämställd idag. Våra respondenter är däremot av en annan åsikt, då samtliga anser att 

bankbranschen och Danske Bank Sverige inte är jämställd idag. Respondenterna menar att 

Danske Bank Sveriges könsfördelning är jämn sett till totalt antal anställda men på positioner 

högre upp i hierarkin finns färre kvinnor. Trots att det är 54 % kvinnor anställda i Danske 

Bank-koncernen återfinns endast 36 % kvinnor på ledande positioner i koncernen (Danske 

Bank Group, 2015b). Denna siffra har dessutom varit oförändrad de senaste tre åren (ibid). 

Siffrorna tyder på att Danske Bank-koncernen inte är jämställd idag. Då Danske Bank-

koncernens siffror i denna studie anses representativa även för Danske Bank Sverige tyder 

det, i kombination med respondenternas uppfattning kring könsfördelningen, på att inte heller 

Danske Bank Sverige är jämställt idag.   

  

Jämställdhet och problemet kring ämnet går enligt Wahl (1992) att se på ur bland annat tre 

synvinklar: ett rättviseproblem, jämställdhet beror på arbetsdelningsproblematik samt 

jämställdhet som en kompetensfråga. En kvinna behöver enligt en av medarbetarna vara ett 

övernaturligt fenomen för att avancera uppåt i hierarkin inom Danske Bank Sverige och 

samtliga i gruppen Medarbetare anser att kvinnor inte ges samma förutsättningar till karriär 

som män. Medarbetarnas åsikter bekräftar teorin om att jämställdhet kan ses som ett 

rättviseproblem, där kvinnor ska ha samma rätt som män till högre positioner men att de har 

hindrats tillträde dit (Wahl, 1992). Flera respondenter menar att vissa avdelningar inom 

banken idag är överrepresenterade av det ena eller det andra könet och att en klar uppdelning 

finns mellan vilken avdelning som är märkt av vilket kön. Avdelningar med arbetstider som är 

svåra att få ihop med familjeliv består enligt respondenterna till större del av män, medan 

administrativa avdelningar anses bestå av fler kvinnor. Sex av åtta respondenter på Danske 

Bank Sverige berättar även att de har en manlig chef och flera av respondenterna berättar att 

många avdelningar leds av män. Detta är överensstämmande med teorin om att det inom 

jämställdhet finns en arbetsdelningsproblematik. Teorin menar att olikheten i grunden bygger 

på uppfattningen om en naturlig arbetsdelning mellan kvinnor och män, där kvinnor och män 

gör olika saker vilket i sin tur skapar uppfattningen att de bör göra olika saker (Wahl, 1992). 

Grupperna Ledning och Chefer menar till skillnad från gruppen Medarbetare att jämställdhet 

är en mycket viktigt fråga inom banken eftersom det handlar om att ta vara på maximal 

kompetens. Svaren tyder på att grupperna Ledning och Chefer ser på jämställdhet som en 

kompetensfråga, medan gruppen Medarbetare ser det som en rättvisefråga. Det finns härmed 
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en skillnad mellan Danske Bank Sveriges anställdas syn på jämställdhet. Wahls teori om att 

jämställdhet och dess problematik går att se på ur flera olika synvinklar kan därmed anses 

bekräftad. 

  

Samtliga respondenter är överens om att arbete med jämställdhet påverkar ett 

innovationsklimat. Företag som tar vara på alla anställda når ett större urval till sina 

chefspositioner och ett ökat antal kvinnor på ledande positioner förändrar både ledarskaps- 

och organisationers utseende (Wahl, 1992). Ett förändrat utseende av både ledarskap samt 

organisation är något våra respondenter anser behöver ske inom banken för en fortsatt 

utveckling framåt. Detta är i linje med att flera respondenter framhåller att bankbranschen är 

under förändring och att Danske Bank måste anpassa sig till samhället för att följa med i 

utvecklingen. En respondent påpekar att han representerar normen då han är vit och 

medelålders man och han menar att den person som står mitt i normen inte vet vad den inte 

ser. Vikten av att ha tillgång till många perspektiv och åsikter nämns av flera respondenter, då 

en grupp likasinnade tros ha svårare att skapa kreativa förslag. Teorin om att heterogena 

grupper har bättre förutsättningar att förstå behovet av förändringar för att utveckla vinnande 

innovationer (McKinsey, 2012), stödjer de anställda på Danske Bank Sveriges åsikter om att 

en förändring krävs. 

  

Bankens totala könsfördelning är jämn, med 54 % kvinnor som arbetar inom koncernen, men 

ojämn inom vissa avdelningar som är överrepresenterade av det ena eller det andra könet. 

Grupper som består av olika kön genererar ofta olika infallsvinklar på hur problem kan lösas, 

vilket ger en ökad kreativitet och innovativ förmåga (Cox & Blake, 1991). Teorin tyder på att 

de avdelningar som är överrepresenterade av det ena eller andra könet kan hämma kreativitet 

och innovation. En ofta förekommande åsikt hos gruppen Chefer är att det är viktigt att spegla 

bankens kundkrets på arbetsplatsen för att nå det önskade målet om ökade marknadsandelar, 

vilket könsmärkta avdelningar med homogena grupper inte representerar, då banken både har 

män och kvinnor som kunder. 

5.2 LEDARSKAP 

Ledarskap definieras enligt Nationalencyklopedin som det faktiska utövandet av 

ledningsuppgifter inom exempelvis en organisation eller ett företag och en ledares roll är att 

förtydliga för anställda vad företaget vill representera (Nationalencyklopedin, 2015b). 
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Nationalencyklopedins definition liknar respondenternas beskrivning av ledarskap: ledaren 

besitter huvudansvaret och ledaren ska leda de anställda mot målet. En av cheferna anser även 

att ledaren ska omsätta ledningens visioner till handlande, genom att få människor att arbeta 

mot samma mål. 

  

Relationen mellan medarbetare och chefer beskrivs av samtliga i gruppen Medarbetare som 

hierarkisk, där det finns ett tydligt led i hur beslutsfattningen går till. Samtliga medarbetare 

önskar se ett förändrat ledarskap på Danske Bank Sverige idag. En av medarbetarna har 

uppmärksammat att det tar för lång tid för en process att drivas igenom och medarbetaren 

anser att det beror på bankens tydliga hierarkiska nivåer och ledarskikt. En hierarkisk och 

formell beslutsprocess är något som inte uppskattas av de tillfrågade medarbetarna, då de 

anser att processer blir tröga vilket försvårar snabba förändringar. Att beslutsprocesser tar för 

lång tid uppmärksammas också av en av cheferna. Chefen beskriver uppgiften att kanalisera 

de anställdas idéer vidare inom organisationen som svår då denne ofta stöter på hinder i nästa 

chefsnivå. Idén eller processen stannar då av och stagnerar. Dessa beskrivningar bekräftar 

Vinnovas (2013) teori kring att det måste vara en bra relation mellan medarbetare och ledare 

för att ge upphov till ökad innovativ förmåga då det är ledarens uppgift att ge stöd åt 

anställdas nya idéer. Ett ledningssätt som är allt för detaljstyrt är något som kan hämma 

initiativ hos de anställda (Vinnova, 2013, s. 16). 

  

Samtliga tillfrågade menar att det finns en direkt relation mellan begreppen ledarskap och 

innovationsklimat. Denna syn stämmer överens med teorin om att bra ledarskap är ett viktigt 

redskap för att genomföra en framgångsrik förnyelseprocess (Vinnova, 2013). Teorin säger att 

ett ledarskap, där ledare ger stöd till anställdas driv av nya idéer, är viktigt för att öka den 

innovativa förmågan på ett företag (ibid). Något som tyder på att ledarskapet på Danske Bank 

i Sverige inte ger stöd åt de anställdas driv av nya idéer är att ingen av medarbetarna anser att 

det finns utrymme för dem att vara innovativa på arbetet. Dessutom anser endast några av 

medarbetarna att de uppmuntras vara innovativa på arbetet. 

  

Ledare kan enligt Vinnova (2013) stödja innovation på tre olika sätt. Nummer ett är att ledare 

uppmuntrar risktagande, nytänkande och har en öppen diskussion kring nya idéer. Att 

medarbetarna på Danske Bank Sverige inte upplever att det finns utrymme att vara innovativ 

på arbetet tyder på att ledarskapet inte öppet uppmuntrar en diskussion kring nya idéer. En av 

cheferna upplever att nya tankar och idéer inte värdesätts högre upp i hierarkin på Danske 
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Bank i Sverige. Nummer två är att ledarna ger medarbetare en viss frihet att utveckla olika 

idéer och tankar som medarbetarna själva tror på. En i gruppen Medarbetare tycker inte att det 

finns utrymme att vara innovativ på jobbet och upplever att idéer och förslag ofta dämpas 

genom kommentarer som “nu gör vi så här, det där gör vi en annan dag”. Uttalandet tyder på 

att medarbetare på Danske Bank Sverige inte får särskilt mycket frihet av ledarna att utveckla 

olika idéer. Den tredje och sista faktorn är att ledarna resursmässigt måste backa upp 

medarbetarna med tid, pengar, expertis och information i syfte att stötta innovation (Vinnova, 

2013). Tid, som är en resursfråga, har på ett av Danske Bank i Sveriges kontor tydligt visat 

sig hämma innovationen. En av cheferna beskriver upplevelsen av att det inte finns tid för att 

exempelvis ha frukostmöten för att öka idégenereringen på kontoret. Finns det inte resurser att 

ge i form av tid finns det heller ingen möjlighet att utveckla idéer och nya arbetssätt. Det finns 

därmed indikationer på att försök till att främja innovationsklimatet på Danske Bank Sverige 

ofta är något som bortprioriteras.   

5.3 FÖRETAGSKULTUR 

Företagskultur är för respondenterna, i enlighet med definitionen av Nationalencyklopedin 

(2015d) och Steibers (2014) beskrivning: normer, atmosfär och oskrivna regler. En av 

cheferna beskrev begreppet företagskultur som: “Företagskultur är vad man egentligen gör 

och hur man verkligen agerar. Man kan ha kärnvärden och fina ord men kulturen är hur man 

får vara och hur man får agera i verkligheten”. Denna beskrivning, att själva agerandet och 

beteendet är kulturen, är i enlighet med teorin av Hofstede et al. där företagskulturen är de 

sociala regler som ligger som grund för människors beteende inom en organisation (Hofstede 

et al., 2011). Hofstede et al. menar att en företagskultur är något som är svårföränderligt och 

trögt, vilket är något som flertalet av intervjusvaren motvisar. Flera respondenter menar att 

bankens kultur under den tid banken hette Östgöta Enskilda Bank var tydligt präglad av en 

entreprenörsanda, men att så inte är fallet idag, kulturen har förändrats. Enligt en av 

ledningsrespondenterna arbetar Danske Bank idag återigen med att växa, precis som Östgöta 

Enskilda Bank gjorde under sin tid. Samtliga respondenter i gruppen Ledning tror idag att 

kulturen måste återgå till att präglas av en tydligare entreprenörsanda. En av 

ledningsrespondenterna anser att de anställda på banken måste få tillåtelse att ta tag i saker 

utanför sina arbetsuppgifter för att banken idag ska kunna återuppta och upprätthålla en kultur 

som är starkt driven av en entreprenörsanda. Att en kultur kan förändras från hur den är idag 

är i enlighet men Steibers teori, där företagskulturen är något som går att ändra då kulturen är 
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själva “görandet”. Företagskulturen ska känneteckna vad företaget strävar efter, då kulturen är 

vägledande för företagets vidareutveckling (Steiber, 2014), vilket tyder på att Danske Bank 

med sitt tillväxtmål behöver en kultur som stödjer dess målsättning om att växa. Att 

majoriteten av våra respondenter är medvetna om ledningens mål om att växa kan ses som en 

bekräftelse på teorin om att ledarna är bärarna av kulturen och att de har lyckats förmedla 

budskapet till övriga anställda (ibid). 

  

Parametrarna som respondenterna ombads gradera kring Danske Bank Sveriges företagskultur 

gav vissa indikationer, men ingen enhetligt och tydlig bild av företagskulturen på Danske 

Bank Sverige. Graden av kontroll samt värdesättande av befintliga metoder var något som av 

de flesta respondenter ansågs vara relativt högt. Uppfattningen huruvida kommunikationen 

och förhållningssättet är informell eller formellt mellan de anställda på Danske Bank, skiljde 

sig åt mellan de tillfrågade. Detta kan bero på att de tillfrågade arbetar på olika avdelningar 

men även att individer kan uppfatta stämningen på banken olika. Företagskulturen är enligt 

Hofstede et al. de sociala regler som leder och ligger som grund för människors beteende 

inom en organisation, vilket kan tyda på att de varierade svaren beror på en avsaknad av 

gemensamt uppmärksammade sociala regler (Hofstede et al., 2011). 

  

Samtliga tillfrågade är överens om att företagskulturen är en förutsättning för ett 

innovationsklimat, då det önskade klimatet måste stödjas av kulturen. Föreställningen är i 

enlighet med Steibers teori om att företagskulturen ska känneteckna vad företaget strävar 

efter, då kulturen är vägledande för företagets vidareutveckling. En kultur som stödjer 

fortlöpande förbättringar av redan befintliga processer medför en förväntan hos medarbetarna 

på ständig förnyelse samt förbättring (Steiber, 2014). Samtliga medarbetarna var överens om 

att befintliga metoder till största del värdesätts på Danske Bank Sverige (se Figur 4, sida 21). 

Detta tyder på att det på Danske Bank Sverige idag inte finns en kultur som stödjer 

fortlöpande förbättringar av befintliga processer. Högsta ledningen måste meddela att 

nytänkande och kreativitet är önskvärt genom att uppmuntra ett sådant beteende, menar våra 

respondenter. Detta överensstämmer med Steibers teori om att ledarna är kulturbärarna och att 

det är de som har förmågan att sända signaler till medarbetarna om vad som ska främjas inom 

företaget. Samtliga i gruppen Medarbetare anser att för att nå ett företagsklimat där man vågar 

vara nytänkande krävs en öppenhet och trygghet bland de anställda, vilket stöds av Steibers 

beskrivning av att innovation kan ses som ett samspel mellan individer. Samtliga respondenter 

är överens om att det på Danske Bank Sverige idag krävs en förståelse för företagets vision 
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och strategi för att skapa en lönsam företagskultur som stöttar innovation. Respondenternas 

åsikter tyder på att det idag finns en önskan om tydligare instruktioner på Danske Bank. 

5.4 DANSKEGENIUS 

GoGenius, eller DanskeGenius som det kallas på Danske Bank Sverige, är till för att leda ett 

förändringsarbete som integrerar genus- och mångfaldsperspektivet i strategin. 

Respondenterna i gruppen Ledning berättar att de redan under första mötet med Näringslivets 

Ledarskapsakademi förstod att jämställdhetsperspektivet bör ses som en affärsstrategisk fråga. 

Jämställdhet handlar för Danske Bank Sverige idag om att ta vara på den kompetens som 

finns inom banken, precis som Franzén beskriver syftet med DanskeGenius “det handlar i 

slutändan om kompetensförsörjning”. Tillvaratagande av kompetens som finns hos bankens 

kvinnliga anställda kommer enligt ledningsrespondenterna att öka de förutsättningar banken 

behöver för att nå sin målsättning om ökade marknadsandelar. 

  

Näringslivets Ledarskapsakademi rekommenderar att ledningen först deltar i GoGenius, följt 

av underliggande chefsskikt nedåt i organisationen. DanskeGenius har skett i en något 

omvänd ordning, då en chefsgrupp utsågs till att bli den första gruppen att delta. Ledningen på 

Danske Bank i Sverige är nu näst på tur. Att ledningen själva inte ännu har deltagit i 

DanskeGenius är inte i enlighet med rekommendationen på grund av att ledningen är 

strategiskt ansvariga för initiativet. Om den omvända ordningen är något som påverkat 

resultatet av DanskeGenius är dock inget som kan avgöras ännu. Om flera chefsskikt saknar 

den kunskap som DanskeGenius förmedlar, kan det skapas ett glapp mellan de hierarkiska 

nivåerna menar flera respondenter. En av cheferna som deltagit i DanskeGenius, menar att då 

dennes närmast ovanstående chef inte har deltagit än har det skapats ett glapp. Chefen menar 

att trots ny kunskap kring genusmedvetet ledarskap och en vilja att integrera det i sitt arbete 

stoppas idéer på nästa chefsnivå, då ovanstående chef inte ser på frågan på liknande sätt.  

 

Gruppen Chefer, som deltagit i DanskeGenius, är ense om att de nu ser på jämställdhet som 

en affärsstrategisk fråga, precis som Näringslivets Ledarskapsakademi anser. Gruppen Chefer 

menar att de har insett vikten av att utnyttja hela bankens kompetens, oavsett kön. En av de 

två cheferna anser att dennes ledarskapsstil har förändrats medan den andra anser den vara 

oförändrad. DanskeGenius uppmärksammade för en av cheferna att hen tidigare gett svårare 

arbetsuppgifter till manliga medarbetare och därför inte konkurrensutsatt personalen lika. 
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Detta är något som påverkar organisationen då det enligt Näringslivets Ledarskapsakademi är 

cheferna som har verktygen att utveckla medarbetarna och därmed organisationen.  

 

Det som tydligt framgått under våra intervjuer är att ledningsrespondenterna, initiativtagare 

till DanskeGenius, samt de chefer som deltagit i DanskeGenius ser på jämställdhet på ett 

annat sätt än vad medarbetarna gör. Medarbetarna ser fortfarande jämställdhet som en 

rättvisefråga, medan ledning- och chefsrespondenter ser jämställdhet som en förutsättning för 

att Danske Bank Sverige idag ska nå sitt mål. Samtliga respondenter har belyst att 

jämställdhet, som på Danske Bank Sverige främst handlar om att öka antalet kvinnor på 

ledande positioner, inte är något som löser sig självt. DanskeGenius har inletts med att utbilda 

chefer, för att på så vis påverka det ledarskap som finns inom banken idag, då det är ledarna 

som styr medarbetarna. Om ledarna ska behandla alla anställda lika, oavsett kön, nämner våra 

respondenter att även kulturen inom banken kommer att behöva förändras. För att kunna 

avgöra hur och om DanskeGenius fått genomslag på Danske Bank Sverige måste fler 

genomgå processen och längre tid måste få passera. 

5.5 INNOVATIONSKLIMAT 

Innovation definieras av respondenterna på liknande sätt som Nationalencyklopedin (2015e), 

där innovation handlar om nya metoder, idéer och förlopp. En ledningsrespondent beskriver 

innovation som hela systemet som leder fram till en ny lösning. Gruppen Chefer menar att ett 

visst klimat är viktigt för innovationer; ett klimat där befintliga arbetssätt och rutiner vågar 

ifrågasättas. En chef menar att klimatet måste tillåta människornas kreativitet samt att tid och 

kanaler måste finnas för att behandla kreativa idéer. Detta kan ses vara i enlighet med 

Kuczmarskis teori, där innovation är en genomträngande attityd inom företaget och där 

framgångsrik innovation kräver att en ledning tror på en idé, samt ger förutsättningar för en 

idé att vidareutvecklas (Kuczmarski, 1996).  

 

Innovation kan definieras som ett fenomen som kan anta många olika former, då en 

innovation kan vara exempelvis nyskapande eller förändring av en befintlig produkt (Johnson, 

2011). Denna syn på innovation är överensstämmande med våra respondenters uppfattning, då 

Danske Bank Sveriges behov att vara innovativa beskrivs på olika sätt. Respondenterna menar 

att banken måste förstå befintliga och nya kunders behov, erbjuda nya tjänster samt utveckla 

befintliga produkter. Alla våra respondenter nämner att det är nödvändigt för Danske Bank 
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Sverige att anta åtgärder för att öka sin innovationsförmåga, då banken måste klara av 

marknadens förändringar. Förändringar som krävs för att inte bli förbisprungen av 

konkurrenter. Detta kan i sin tur bekräftas av Franzén et al. (2012) teori om att ett företags 

förmåga att förnya sig är viktigt för dess konkurrenskraft på marknaden. 

  

Modellen The Embedment Wheel visar hur innovation kan skapas genom arbete med olika 

faktorer (Steiber, 2014, s. 126-127). Att innovation kan främjas genom olika faktorer 

bekräftas av teorier och våra intervjuresultat, då det har visat sig att det är många faktorer som 

påverkar förutsättningar för att främja ett innovationsklimat. Jämställdhet, ledarskap och 

företagskultur har enligt respondenterna alla en direkt påverkan på ett innovationsklimat och 

kan därmed ses som exempel på några av de faktorer som skapar förutsättningar för ett 

innovativt klimat. Steibers beskrivning av innovation som ett samspel mellan individer och 

beståndsdelar i ett system tyder också på att innovation inte skapas av en person eller en 

faktor, utan sker när flera personer eller faktorer samspelar.  

6. SLUTSATS 

 

Här följer en redogörelse för de slutsatser som kan presenteras efter genomförd studie. 

Slutsatsen inleds med att besvara varför en bank väljer att använda jämställdhet för att främja 

ett innovationsklimat. Därefter följer en presentation av identifierade förutsättningar som de 

anställda på Danske Bank tror kan möjliggöra ett innovationsklimat. Slutligen följer en 

diskussion kring förutsättningarnas samverkan. 

 

  

Frågan studien avser besvara: 

Varför väljer en bank att arbeta med jämställdhet för att främja ett innovationsklimat och 

vilka förutsättningar anser en banks anställda kan möjliggöra ett innovationsklimat?  

  

Med syfte att undersöka varför en bank använder jämställdhet för att främja ett 

innovationsklimat har vi identifierat att könsmärkning av så väl avdelningar som positioner 

existerar på Danske Bank. Könsmärkta avdelningar samt en liten andel kvinnor på ledande 

positioner skapar homogena grupper där innovation hämmas. På Danske Bank Sverige finns 

en förhoppning om att motverka homogena grupper genom att utnyttja bankens maximala 
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kompetens. Banken hoppas kunna ta vara på den kompetens som finns inom banken genom 

att arbeta med att förändra förhållningssättet de anställda har till jämställdhet. Målet är att 

integrera jämställdhet i affärsstrategin och förhoppningen är att jämställdhet i slutändan ska 

fungera som ett verktyg för att nå det innovativa företagsklimat som banken idag behöver för 

att klara sina tillväxtvisioner.  

 

I syfte att besvara frågan om vilka förutsättningar en banks anställda anser kan möjliggöra ett 

innovationsklimat, har det efter genomförd analys konstaterats att det finns flera 

förutsättningar. Den första vi identifierat är jämställdhet, då Danske Bank Sverige i dagsläget 

har ett stort antal homogena grupper. På vissa avdelningar och på högre positioner 

förekommer det att det ena eller det andra könet är överrepresenterat. Homogena grupper har 

visat sig motverka önskan om ett öppet, nytänkande och kreativt klimat. Jämställdhet är 

dessutom ett viktigt verktyg på Danske Bank på grund av att det råder rekryteringstopp, vilket 

gör att heterogena grupper måste skapas från den arbetsstyrka som redan existerar.  

  

Ledarskap är den andra förutsättningen som identifierats. Dagens anställda anser att 

ledarskapet på Danske Bank Sverige inte uppmuntrar innovation. Detta beror på att Danske 

Bank Sverige har ett hierarkiskt ledarskap som orsakar långa beslutsprocesser, vilket försvårar 

kanalisering av nya idéer. Ledare på Danske Bank Sverige uppmuntrar befintliga traditioner 

och rutiner istället för nya förslag och idéer, vilket är något som visat sig hämma ett 

innovationsklimat. För att möjliggöra ett innovationsklimat på Danske Bank måste 

ledarskapet förändras och ledarskapet utgör därmed en förutsättning för att ett 

innovationsklimat ska främjas. 

  

Företagskultur är den tredje förutsättningen som identifierats. Studien har visat att Danske 

Bank till stor del värdesätter befintliga metoder, till skillnad från bankens tidiga år då banken 

drevs av en entreprenörsanda. Då företagskulturen är “görandet” i organisationen krävs en 

kultur som tillåter de anställda att få ta tag i saker utanför sina arbetsuppgifter. Efter 

genomförd studie har det visat sig att den kultur som idag finns på Danske Bank inte fullt ut 

speglar den vision och strategi som ledningen har idag. Då företagskulturen har visat sig 

påverka bankens möjlighet att skapa ett önskat företagsklimat ses kulturen som en 

förutsättning för ett innovationsklimat. Kulturen måste förändras och utvecklas för att banken 

ska nå det innovationsklimat som de vill främja idag.  
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Studien har visat att det på Danske Bank finns uppfattningar om att samtliga förutsättningar vi 

undersökt kan möjliggöra ett innovationsklimat på en bank. Vidare har studien visat att 

förutsättningarna ledarskap och företagskultur i hög grad samverkar och påverkar varandra 

när ett innovationsklimat främjas. Företagskulturen måste uppmuntra ledningens strategi och 

vision och då ledarna är bärare av kulturen måste ledarna uppmuntra nytänkande och 

kreativitet för att ett innovationsklimat ska kunna främjas. Jämställdhet är direkt beroende av 

både ledarskap och företagskultur för att främja ett innovationsklimat, då 

jämställdhetsstrategin måste bäras av ledarna och finnas i kulturen för att få fäste inom 

organisationen. Denna slutsats tyder på att alla tre faktorer i vår analysmodell samspelar och 

kan möjliggöra ett innovationsklimat. En utvecklad analysmodell med pilar mellan faktorerna 

skulle därmed bli mer i enlighet med resultatet av studien, för att visa att faktorerna påverkar 

varandra.  

7. DISKUSSION 

 

Här följer en diskussion av slutsatsen och vår analysmodell. Därefter följer en genomgång av 

de begränsningar studien har haft samt förslag till vidare forskning.  

 

 

Studien har visat och redogjort för ett exempel på en större svensk bank som har valt att 

arbeta med jämställdhet för att nå ett innovationsklimat. Genom studien har förutsättningar 

som är direkt relaterade till ett innovationsklimat på en bank kunnat identifieras och 

diskuteras. Analysmodellen som tagits fram har använts för att tydliggöra en undersökning 

kring jämställdhet, ledarskap och företagskulturens påverkan på innovation. Analysmodellen 

har även fungerat som en struktur för uppsatsen och tjänat sitt syfte att underlätta 

diskussionen av resultatet. Värt att uppmärksamma är att vår analysmodell har sitt ursprung i 

modellen The Embedment Wheel, där andra faktorer såsom Belöningar och Erkännande samt 

Strategisk kommunikation och förändringsledning även ingår. Dessa faktorer har vi omedvetet 

kommit att beröra i studien vilket tyder på att de tre faktorerna i vår analysmodell inte är de 

enda förutsättningarna som finns och som kan främja ett innovationsklimat på en bank. 

Studiens resultat utesluter därmed inte att andra förutsättningar kan möjliggöra ett 

innovationsklimat. 
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Likt Deloittes rapport (2011) tyder denna studie på att företag som tar vara på sina anställda, 

även tar vara på kreativitet och innovativ förmåga. Efter avslutad undersökning kan de 

anställdas åsikter ses styrka Tillväxtverkets tro på en potentiell koppling mellan jämställdhet 

och grad av innovation. Detta då studiens respondenter visat sig uppmärksamma ett samband 

mellan jämställdhet och en banks förmåga att främja ett innovationsklimat. Det finns dock 

inga resultat på om ett innovationsklimat har uppnåtts genom jämställdhetsinitiativet på 

Danske Bank ännu. Studien kompletterar tidigare forskning kring jämställdhet och 

innovation. Studiens resultat indikerar att jämställdhet idag har fått en annan innebörd. 

Resultatet blir därför relevant för andra företag med organisatoriska likheter som vill integrera 

jämställdhetsarbete i affärsstrategin i syfte att främja ett innovativt företagsklimat.  

  

Genom studien har vi sett att intervjuresultaten till stor del bygger på kunskap och personliga 

uppfattningar då jämställdhetsfrågan fortfarande är en åsiktsfråga. Det märktes tydligt att de 

som deltagit i DanskeGenius hade en annan syn på frågan, då de såg på jämställdhetsarbete 

som affärsstrategiskt snarare än CSR-arbete. De som inte deltagit i DanskeGenius såg 

jämställdhetsarbete som CSR-arbete. Det skulle därför ha varit intressant att genomföra en 

studie med ett större antal intervjuer, där fler intervjuresultat skulle kunna sålla bort 

personliga åsikter och ge en mer allmän och objektiv uppfattning. Vidare har denna studie 

studerat tre av åtta faktorer i modellen The Embedment Wheel. Då studiens resultat inte 

utesluter att andra förutsättningar kan främja ett innovationsklimat, vore det av intresse att 

undersöka de andra faktorerna i modellen och hur de uppfattas på en bank. Vår studie 

undersöker dessutom hur situationen ser ut idag samt bakgrunden till satsningen på 

DanskeGenius. Då DanskeGenius är en process där en pionjäromgång genomförts har vår 

studie inte kunnat studera något resultat. Därför är det av intresse att genomföra en liknande 

studie om cirka fem år på Danske Bank, för att på så vis kunna studera resultatet av initiativet. 
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BILAGOR 

BILAGA 1 

Intervjuguide Ledning  
 

• Kan du berätta lite om ditt jobb, vad du gör och hur du arbetar?  
 
Bankbranschen och Danske Bank  

• Hur ser du på bankbranschen idag och tror du att den behöver förändras? 
o Om ja, hur?  

• Hur ser Danske Bank Sveriges affärsstrategi ut idag?  
o Vad vill ni uppnå?  

 
Innovationsklimat 

• Hur definierar du ordet innovation? 
• Vad anser du är nödvändiga faktorer för att skapa ett innovationsklimat på en bank så 

som Danske Bank? 
• Tror du att det är nödvändigt för Danske Bank att anta åtgärder för att öka sin 

innovation, varför?  
 
Företagskultur 

• Hur definierar du ordet företagskultur? 
• Hur tror du att en företagskultur kan påverka ett innovationsklimat? 
• Vad anser du är nödvändiga faktorer för att skapa en lönsam företagskultur på en 

bank? (lönsam - hjälper till/kongruens att nå företagets mål) 
• Beskriv Danske Banks företagskultur med tre ord.  
• Har Danske Bank en lönsam företagskultur idag?  

o Om inte, i vilken riktning bör den förändras?  
 

Ledarskap  
• Hur skulle du definiera ordet ledarskap?  
• Hur tror du att ledarskap kan påverka ett innovationsklimat? Kan du ge exempel?  
• Bör Danske Banks ledarskap förändras? 

o I så fall, på vilket sätt? 
 
Mångfald 

• Vad är din definition av mångfald?  
• Hur tror du att mångfald kan påverka ett innovationsklimat? 
• Varför tycker du att det är viktigt att arbeta med mångfald?  

o Affärsstrategiskt. 
• Berätta om några negativa aspekter av mångfald! 

 
Jämställdhet 

• Är bankbranschen jämställd idag? 
• Hur tror du att bankbranschen ser på jämställdhet? 
• Hur ser Danske Bank på jämställdhet idag? 
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o Tror du att medarbetarna är medvetna om er jämställdhetsstrategi?   
• Vad tror du att jämställdhetsarbete kan åstadkomma?  
• Anser du att jämställdhetsarbete ska placeras under CSR-arbete eller affärsstrategier? 

 
Initiativet 

• Hur togs initiativet till att arbeta med att öka antal kvinnor på ledande positioner i 
Danske Bank? (CSR eller konkurrenskraft?)  

• Är initiativet en del av en koncernstrategi?  
o Om ja, kan du berätta lite om den? 
o Om nej, finns behovet enbart i Sverige?  

• Finns det något skrivet i verksamhetsplanen/styrdokumentet kring initiativet? 
 
GoGenius 

• Hur kommer det sig att ni valde att jobba med just Näringslivets Ledarskapsakademi 
och GoGenius?  

• Hur stort budgetanslag har GoGenius fått?  
• Hur länge kommer ni låta processen fortgå?  
• Vad hoppas ni uppnå med initiativet?  

o Har ni några konkreta och mätbara mål?  
• Tror du att arbetet med DanskeGenius har förändrat synen på jämställdhet och att den 

kommer att bestå efter att processen är avklarad på Danske Bank?  
 

• Vilken av de tre komponenterna; Företagskultur, ledarskap eller mångfald, tror du har 
störst inverkan samt förmåga att skapa ett innovationsklimat?  

 

Intervjuguide Chefer 
 

• Kan du berätta lite om ditt jobb, vad du gör och hur du arbetar?  
 
Bankbranschen och Danske Bank  

• Hur ser du på bankbranschen idag och tror du att den behöver förändras? 
o Om ja, hur?  

• Hur ser Danske Bank Sveriges affärsstrategi ut idag?  
o Vad vill ni uppnå?  

 
Innovationsklimat 

• Hur definierar du ordet innovation? 
• Vad anser du är nödvändiga faktorer för att skapa ett innovationsklimat på en bank, 

exempelvis på Danske Bank?  
• Tror du att det är nödvändigt för Danske Bank att anta åtgärder för att öka sin 

innovation, varför?  
 
Företagskultur 

• Hur definierar du ordet företagskultur? 
• Hur tror du att en företagskultur kan påverka ett innovationsklimat? 
• Vad anser du är nödvändiga faktorer för att skapa en lönsam företagskultur på en 

bank? (lönsam - hjälper till/kongruens att nå företagets mål) 
• Beskriv Danske Banks företagskultur med tre ord.  
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• Har Danske Bank en lönsam företagskultur idag?  
o Om inte, i vilken riktning bör den förändras?  

 
 
Ledarskap  

• Hur skulle du definiera ordet ledarskap?  
• Hur tror du att ledarskap kan påverka ett innovationsklimat? 
• Hur tycker du att ett ledarskap ska se ut för att uppmuntra innovation? 
• Bör Danske Banks ledarskap förändras? 

o I så fall, i vilken riktning? 
• Hur skulle du beskriva en bra ledare? 
• Hur tror du att du är som ledare?  
• Tror du att du ger alla samma förutsättningar? 

o Om ja, hur gör du för att säkerställa det?  
• Har du några mål med vad du vill åstadkomma genom ditt ledarskap? 
• Tror du att ditt ledarskap har förändrats efter DanskeGenius? 

 
Mångfald 

• Vad är din definition av mångfald?  
• Hur tror du att mångfald kan påverka ett innovationsklimat? 
• Tror du att det är viktigt att arbeta med mångfald? Varför?  
• Tror du att det finns några negativa aspekter av mångfald! 
• Vad för typer/sammansättningar av grupper tycker du är lättast att leda?  

 
Jämställdhet 

• Är bankbranschen jämställd idag? 
• Hur tycker du att bankbranschen ser på jämställdhet? 
• Hur ser Danske Bank på jämställdhet idag?  
• Vad tror du att jämställdhetsarbete kan åstadkomma?  
• Anser du att jämställdhetsarbete ska placeras under CSR-arbete eller affärsstrategier? 

 
GoGenius 

• Vad tycker du om DanskeGenius? 
• Har du fått ett nytt perspektiv på ditt ledarskap efter DanskeGenius?  

o I sådana fall, berätta! 
• Vad tror du är målet med initiativet?  

o Har du fått tagit del av några konkreta, mätbara mål?  
• Har DanskeGenius förändrat din syn på jämställdhet och tror du att din syn kommer 

att bestå efter att processen är avklarad på Danske Bank?  
• Har du fått några verktyg genom GoGenius att jobba med för att förbättra ditt 

ledarskap? 
• Känner du att du kan implementera dessa verktyg i ditt vardagliga arbete?  

 

• Vilken av de tre komponenterna; Företagskultur, ledarskap eller mångfald, tror du har 
störst inverkan samt förmåga att skapa ett innovationsklimat?  
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Intervjuguide Medarbetare  
 

• Kan du berätta lite om ditt jobb, vad du gör och hur du arbetar?  
 
Bankbranschen och Danske Bank  

• Hur ser du på bankbranschen idag och tror du att den behöver förändras? 
o Om ja, hur?  

• Är du medveten om Danske Banks strategiska målsättningar?  
o Kan du beskriva dem lite kort? 

 
Innovationsklimat 

• Hur definierar du ordet innovation? 
• Vad anser du är nödvändiga faktorer för att skapa ett innovationsklimat på en bank? 
• Hur tror du att innovation kan skapas på din enhet på Danske Bank?  

o På hela Danske Bank. 
• Känner du att det finns en efterfrågan på dig att vara innovativ på jobbet? Kan du ge 

exempel?  
• Känner du att det finns utrymme för dig att vara innovativ på jobbet?  
• Tror du att det är nödvändigt för Danske Bank att anta åtgärder för att öka sin 

innovation, varför?  
 
Företagskultur 

• Hur definierar du ordet företagskultur? 
• Hur tror du att en företagskultur kan påverka ett innovationsklimat? 
• Beskriv Danske Banks företagskultur med tre ord.  
• Kan du beskriva vad du tycker är en bra företagskultur på en bank? 
• Har Danske Bank en lönsam/bra i dina ögon företagskultur idag?  

o Om inte, i vilken riktning bör den förändras?  
 
Ledarskap  

• Hur skulle du definiera ordet ledarskap?  
• Hur tror du att ledarskap kan påverka ett innovationsklimat? 
• Hur skulle du beskriva det ledarskap du stöter på under din arbetsdag på Danske 

Bank? 
• Hur påverkas du av ledarskapet du möter på Danske Bank?  
• Bör Danske Banks ledarskap förändras? 

o I så fall, i vilken riktning? 
 
Mångfald 

• Vad är din definition av mångfald?  
• Hur tror du att mångfald kan påverka ett innovationsklimat? 
• Tror du att det är viktigt att arbeta med mångfald?  

o Varför, ge exempel! 
• Tror du det finns några negativa aspekter av mångfald! 
• Vad är ett välfungerande team för dig?  
• Arbetar du bra i grupp där flera olika typer av individer är representerade? 

o Eller bättre med individer som är lik dig? 
• Hur ser din arbetsgrupp ut idag?  
• Hur tror du att den skulle kunna förbättras?  
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Jämställdhet 
• Tror du att bankbranschen är jämställd idag? 
• Hur tror du att Danske Bank ser på jämställdhet idag? 
• Vet du om Danske Bank aktivt jobbar med jämställdhet?  

o Om ja, hur har du märkt av det? 
o Om nej, tycker du att de bör inleda ett sådant arbete?  

• Tycker du att alla medarbetare på Danske Bank har samma förutsättningar för karriär?  
• Har du en manlig eller en kvinnlig chef? 

o Tror du att detta påverkar dig i ditt jobb? 
 

• Vilken av de tre komponenterna; Företagskultur, ledarskap eller mångfald, tror du har 
störst inverkan samt förmåga att skapa ett innovationsklimat på Danske Bank?  

 

Intervjuguide Extern part 
 

• Kan du berätta lite om ditt jobb, vad du gör och hur du arbetar?  
 

Bankbranschen och Danske Bank  
• Hur ser du på bankbranschen idag och tror du att den behöver förändras? 

o Om ja, hur?  
• Hur ser du på Danske Bank idag och hur tror du att just de behöver förändras för att nå 

sina målsättningar att öka marknadsandelarna? 
 

Innovationsklimat 
• Hur definierar du ordet innovation? 
• Vad anser du är nödvändiga faktorer för att skapa ett innovationsklimat på en bank? 
• Hur tror du att innovation kan skapas på Danske Bank?  
• Tror du att det är nödvändigt för Danske Bank att anta åtgärder för att öka sin 

innovation, varför?  
 

Företagskultur 
• Hur definierar du ordet företagskultur? 
• Hur tror du att en företagskultur kan påverka ett innovationsklimat? 
• Vad anser du är nödvändiga faktorer för att skapa en lönsam företagskultur på en 

bank? 
• Har Danske Bank en lönsam företagskultur idag?  

o Om inte, i vilken riktning bör den förändras?  
 
Ledarskap  

• Hur skulle du definiera ordet ledarskap?  
• Hur tror du att ledarskap kan påverka ett innovationsklimat? 
• Hur tycker du att ett ledarskap ska se ut för att uppmuntra innovation? 
• Hur ser ledarskapet ut på Danske Bank idag? 
• Bör Danske Banks ledarskap förändras? 

o I så fall, i vilken riktning? 
 
Mångfald 

• Vad är din definition av mångfald? 
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• Hur tror du att mångfald kan påverka ett innovationsklimat?  
• Varför tycker du att det är viktigt att arbeta med mångfald?  
• Berätta om några negativa aspekter av mångfald! 

 
Jämställdhet 

• Är bankbranschen jämställd idag? 
• Hur tror du att bankbranschen ser på jämställdhet? 
• Hur såg Danske Bank på jämställdhet när ni först kom dit?  
• Hur ser Danske Bank på jämställdhet idag? 

 
GoGenius 

• Kan du berätta lite kort om GoGenius? 
• Vilka effekter har GoGenius?  
• Varför tror du att företag väljer att köpa tjänsten GoGenius från er? 
• Hur har GoGenius anpassats till Danske Bank? (DanskeGenius) 
• När anställdes du av Danske Bank? 
• Hur många är engagerade i projektet?  
• Hur skulle du beskriva målet med DanskeGenius? 
• Tror du att arbetet med DanskeGenius har förändrat synen på jämställdhet och att den 

kommer att fortstå efter att processen är avklarad på Danske Bank?  
o Krävs kontinuerlig uppföljning? 

• Vilken av de tre komponenterna; Företagskultur, ledarskap eller mångfald, tror du har 
störst inverkan samt förmåga att skapa ett innovationklimat?  
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BILAGA 2 

Kön Datum Intervjuform Tidsåtgång Grupp Danske 
Genius 

Kvinnlig/ 
manlig 
chef 

Kvinna 27/4 Personmöte 1 h 39 min Extern part   
Kvinna 5/5 Personmöte 41 min Medarbetare  Man 
Man 5/5 Personmöte 31 min Medarbetare  Man 
Man 5/5 Personmöte 1 h 2 min Ledning  Kvinna 
Kvinna 6/5 Personmöte 33 min Medarbetare  Man 
Kvinna 6/5 Personmöte 31 min Chef Ja Man 
Man 6/5 Personmöte 1 h 1 min Chef Ja Man 
Kvinna 8/5 E-post - Medarbetare Ja Kvinna 
Kvinna 13/5 E-post - Ledning  Man 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 


