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Policy för jämställdhet och mångfald 
 

1 Inledning  

Denna policy innehåller styrelsens övergripande riktlinjer för bolagets jämställdhets- 

och mångfaldsarbete.  

 

Policyn har sin utgångspunkt i bolagets kärnvärden Kvalitet, Tydlighet, Delaktighet och 

Helhet samt konventionen om de mänskliga rättigheterna, Finansinspektionens 

föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1), diskrimineringslagen och 

arbetsmiljölagen. 

 

2 Syfte 

Ett lyckat mångfalds- och jämställdhetsarbete stärker organisationer i såväl 

produktivitet, effektivitet och minskad sårbarhet. En inkluderande arbetsplatskultur är 

en förutsättning för att ta tillvara på styrkan i mångfalden och olikheterna. Olikheter 

skapar kreativitet och inkludering ger tillväxt. Mångfalds- och jämställdhetsarbetet ska 

vara ett naturligt och integrerat inslag i bolagets befintliga struktur och kultur. 

 

Styrelsen ska som helhet ha en för styrelsearbetet ändamålsenlig samlad kompetens och 

erfarenhet för den verksamhet som bedrivs, samt för att kunna identifiera och förstå de 

risker som verksamheten medför, och de regelverk som reglerar den verksamhet som 

bedrivs.  

 

Valberedningen samt bolagsstämman rekommenderas tillämpa dessa riktlinjer vid varje 

tillsättning av styrelseledamöter oavsett om detta sker genom nyval eller omval, och att 

lämplighetsbedömning av nya ledamöter genomförs för att dels säkerställa lämplighet, 

och dels i syfte att uppnå den mångfald styrelsen eftersträvar enligt denna policy. 

 

3 Jämställdhet 

Alla medarbetare och styrelsens ledamöter har lika värde och ska behandlas utan 

ovidkommande hänsyn till faktorer såsom kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsöverskridande 

identitet. 

 

Bolaget accepterar inte att någon medarbetare utsätts för någon form av trakasserier, 

diskriminering, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. Vidare är det viktigt 

att bolagets medarbetare har goda möjligheter att förena sitt arbete med övriga 

åtaganden och föräldraskap för en hållbar vardag. 

 

En jämn könsfördelning ska eftersträvas i samtliga positioner i bolaget och 

rekryteringsprocessen ska målsättas i de olika stegen för att söka uppnå detta. 
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Varje år ska en lönekartläggning genomföras för att säkerställa att inga osakliga 

löneskillnader förekommer mellan män och kvinnor. Resultat och eventuella åtgärder 

sammanställs i en handlingsplan. 

 

Jämställdhetsarbetet ska målsättas och följas upp årligen i bolagets Jämställdhets- och 

Mångfaldsplanplan. 

 

4 Mångfald 

Varje medarbetare och styrelseledamot är med sina olika egenskaper, bakgrunder, 

förutsättningar och erfarenheter är en del i bolagets mångfald och samlade kompetens 

Det är bolagets förmåga att tillvarata dessa olika kompetenser som gör mångfalden till 

en framgångsfaktor för verksamheten  

 

Bolaget ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl nuvarande som potentiella 

medarbetare och ledamöter och därför ska mångfald vara en självklarhet och en styrka. 

Mångfaldsarbetet ska vara en integrerad del i bolagets struktur och kultur. Att sätta ord 

på olikheter, förväntningar, roller och sammanhang ska vara en självklarhet i bolaget för 

att bidra till en öppen och inkluderande arbetsplats och kultur. På så sätt ska 

diskriminering och utanförskap förebyggas och ge förutsättning för att medarbetares 

olika förmågor och kompetens tas tillvara. 

 

 

En neutral och icke-diskriminerande rekryteringsprocess i bolaget ska säkerställa att 

medarbetare rekryteras och grupper sätts samman utifrån kompetens och behov av 

mångfald. 

 

Mångfaldsarbetet ska målsättas och följas upp årligen i bolagets Jämställdhets- och  

Mångfaldsplan. 

 

5 Målsättning  

Bolaget ska 

• Utveckla organisationskulturen så att den blir mer inkluderande, och att 

olikheter välkomnas, respekteras, värderas och tas till vara. 

• Följa en icke-diskriminerande rekryteringsprocess som säkerställer att 

kompetensen styr val av kandidat. 

• Utifrån ställda kompetenskrav sträva efter mångfald i 

personalsammansättningen 

• Aktivt verka för en jämställd arbetsplats avseende såväl anställningsvillkor, 

lönevillkor och utvecklingsmöjligheter 

• Säkerställa att den utbildning och kompetensutveckling som erbjuds kommer 

alla till del på ett likvärdigt sätt 

När styrelseledamöter tillsätts bör även följande aspekter beaktas 
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• En god bredd avseende ålder 

• En jämn könsfördelning 

• Ledamöternas geografiska härkomst 

• Ledamöternas utbildning och yrkesmässiga bakgrund 

Genom arbetstagarrepresentanterna i styrelsen bidrar medarbetarna med perspektiv och 

god kunskap om bolagets verksamhet vilket ytterligare ökar mångfalden i styrelsen.  

 

6 Roller och ansvar 

Styrelsens ordförande ska informera valberedningen om vilka egenskaper och 

kunskaper som behöver beaktas för att styrelsen i sin helhet ska ha en sådan bredd att 

mångfalden främjas. 

Chefer med personalansvar ska ansvara för arbetet med jämställdhet och mångfald som 

det beskrivs i lagar, avtal samt i bolagets Jämställdhets- och Mångfaldsplan. 

HR-avdelningen ansvarar för att samordna mångfaldsarbetet i verksamheten och i 

samarbete med de fackliga organisationerna följa upp arbetet årligen.  

Ytterst ansvarig för jämställdhets- och mångfaldsarbetet är VD. 

 

7 Uppföljning och rapportering 

Uppföljning av denna policy ska ske genom en årlig revidering av bolagets 

Jämställdhets- och Mångfaldsplan, Hälsobokslutet, det systematiska arbetsmiljöarbetet 

samt lönekartläggning. Ansvarig för uppföljningen är bolagets HR–chef. 

 

 

 

 


