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Begreppsdefinitioner     

Kvantitativ jämställdhet 
Kvantitativ jämställdhet föreligger då det är en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom 
samhällets samtliga områden (SCB, 2016). Om en grupp består av mer än 60 procent av det 
ena könet föreligger ingen kvantitativ jämställdhet och gruppen domineras då av det ena 
könet. 
 
Kvalitativ jämställdhet 
Kvalitativ jämställdhet råder då både mäns och kvinnors erfarenheter, värderingar och 
kunskaper tillvaratas i syfte att berika och inverka på utvecklingen inom samhällets samtliga 
områden (SCB, 2016). 
 
Konkurrensfördelar 
Att skapa sig konkurrensfördelar kräver förebyggande och inte enbart reaktiva åtgärder 
(García-Morales, Verdú-Jover och Lloréns, 2009). Konkurrensfördelar uppnås bland annat 
genom dubbellooplärande. Det organisatoriska lärandet ses också som en konkurrensfördel 
och används för att förbättra företagets processer. Många företag misslyckas med att utveckla 
organisatoriskt lärande på rätt sätt och denna oförmåga är anledningen till att många företag 
försvinner inom fyrtio år. 
 
Dubbellooplärande 
Inom dubbellooplärande organisationer tänker människor utanför de befintliga 
referensramarna och genomför reflektioner kontinuerligt (Eriksson-Zetterquist, Kalling och 
Styhre, 2015). I en dubbellooplärande organisation finns en öppenhet för förändringar och nya 
tankesätt, vilket kan bidra till nya kunskaper som exempelvis ökar effektiviteten. Det krävs ett 
långsiktigt tänkande och att medarbetarna känner delaktighet i verksamhetens 
förändringsprocess. 
 
Singellooplärande 
Att tillämpa singellooplärande innebär att organisationen granskar handling-reflektion-
handling endast en gång (Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre, 2015). Inom tidigare 
forskning nämns att människor inte ändrar sina referensramar och värderingar hur som helst, 
utan är bekväma och arbetar gärna på ett sätt som de alltid gjort. Detta lärande påverkar viljan 
att lära sig och inta nyheter. 
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1. Inledning 
 
1.1. Bakgrund 
Det kön vi föds till spelar roll för hur vi blir bemötta, vilka möjligheter vi har och vilka 
förväntningar omvärlden ställer på oss (Fägerlind, 2009). År 1979 infördes lagen om 
jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet (SFS 1979:1118) som är Sveriges första 
jämställdhetslag. År 2009 ersattes tidigare lagar om jämställdhet och diskriminering av 
diskrimineringslagen som anger den lägsta ambitionsnivån som arbetsgivare måste ha för att 
uppnå en jämställd arbetsplats (SFS 2008:567). 
 
I dag råder jämvikt mellan kvinnor och män som ingår i den svenska arbetskraften 
(Martinsson, 2017). Trots jämvikten i arbetskraftsdeltagandet är det obalans mellan könen på 
de högre befattningarna (Fägerlind, 2009). Den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad 
och det förekommer hierarkiska könsuppdelningar inom organisationer (SOU 1997:137). Det 
är fler män än kvinnor som innehar högre chefsbefattningar (SCB, 2016). En orsak till detta är 
fenomenet glastaket som representerar de osynliga barriärer för befordran som kvinnor möter 
i arbetslivet (Fägerlind, 2009). Barriärerna kan delvis förklaras av könsmärkning (bilden av en 
chef som man), könsordningen (män som överordnade kvinnor) och kvinnors ovilja att ta 
chefsjobb utifrån rådande normer och omständigheter. Samtidigt som män är 
överrepresenterade på högre hierarkiska positioner är kvinnor överrepresenterade som 
studenter på universitet och högskolor. Detta leder till att utbildningar och yrken som tidigare 
varit mansdominerade i dag är mer könsblandade. 
 
Jämställdhet skapas utifrån den kultur och struktur som finns på arbetsplatsen (Holgersson et 
al. 2011). Inom en organisation krävs det att organisationsmedlemmarna arbetar efter en 
gemensam vision och för det ändamålet krävs väl fungerande kommunikation (García-
Morales, Verdú-Jover och Lloréns, 2009). Systemförändrande jämställdhetsarbete innebär 
genomgripande organisationsförändring och ledarnas vilja till förändring betraktas som 
utgångspunkten för en fungerande förändringsprocess (Mark, 2007). Dock räcker inte 
ledarnas vilja för att lyckas med förändringsprocessen. Det är även essentiellt att få med sig 
övriga organisationsmedlemmar så att samtliga arbetar för ett kollektivt mål. Det blir därmed 
centralt för ledaren att hantera eventuella motstånd mot förändring. Företagsledningen 
behöver ge organisationsmedlemmarna tydliga signaler om att jämställdhetsarbetet är viktigt 
(Fägerlind, 2009). I förändringsprocessen har företagsledningen en central roll. Det innebär 
att ledarens egenskaper är avgörande för om förändringsprocessen kommer lyckas eller inte 
(Dhanani et al. 2015). 
 
Tidigare har redovisningsbranschen dominerats av män (Alm, 2012). För att uppfylla det 
kvantitativa jämställdhetsmåttet skall ett arbetsområde inte representeras av mer än 60 procent 
av det ena könet (SCB, 2016; SOU 2004:43). År 2014 utgjordes revisoryrket, som ingår i 
redovisningsbranschen, av 60 procent kvinnor och 40 procent män (SCB, 2017) vilket innebär 
att yrket uppfyller kraven för det kvantitativa jämställdhetsmåttet. De andra yrkena inom 
ssbranschen uppfyller inte det kvantitativa jämställdhetsmåttet, då de är överrepresenterade av 
kvinnor. Samtidigt som branschen består av en större andel kvinnor är män 
överrepresenterade på de högre positionerna inom branschen (Collin, Jonnergård, Qvick, 
Silfverberg och Zabit, 2007). Branschen har lyckats uppnå ökad jämställdhet inom ett 
yrkesområde men har andra yrkesområden kvar att arbeta med, framförallt när det gäller 
könsfördelningen på högre positioner såsom exempelvis partnernivå. Eftersom 
jämställdhetsarbetet inom branschen delvis utvecklats positivt men också har en bit kvar för 
att det skall bli jämställt är det intressant att undersöka hur företag inom branschen arbetar för 
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att främja jämställdhet och hur jämställdheten inom branschen utvecklats, för att därigenom ta 
lärdom av en bransch som nått framgångar med sitt jämställdhetsarbete. 
 
1.2. Problemdiskussion 
Jämställdhet innebär att kvinnors och mäns makt när det gäller att forma samhället och sina 
egna liv är likvärdig (SCB, 2016). Bristande jämställdhet innebär därmed att människors 
möjligheter till att forma samhället och sina egna liv begränsas. Organisationer har under 
årtionden utvecklat program för att främja jämställdhet (Ann, Briere och Lee-Gosselin, 2013) 
och i dag är det ovanligt att någon ställer sig kritisk till jämställdhet (Mark, 2007). 
Jämställdhetsarbete är inte oproblematiskt (Ann, Briere och Lee-Gosselin, 2013) och 
övergången mellan ord och handling är ofta svår (Mark, 2007). Det innebär att flertalet 
organisationer misslyckas med sitt jämställdhetsarbete (Ann, Briere och Lee-Gosselin, 2013). 
Sverige är världens femte mest jämställda land (World Economic Forum, 2017). Trots detta är 
den svenska arbetsmarknaden könssegregerad både horisontellt och vertikalt (SCB, 2016), 
vilket kan förklara att kvinnor har lägre inkomst än män. Det finns fortfarande brister vad 
gäller jämställdhet på den svenska arbetsmarknaden som behöver åtgärdas. Problemet 
behöver lösas för att kvinnor skall ha samma möjlighet som män att forma samhället och sina 
egna liv. Problemet kan lösas genom att aktörer som är bristande vad gäller jämställdhet tar 
lärdom av aktörer som lyckats betydligt bättre och nått framgång med sitt jämställdhetsarbete. 
Inom denna studie representerar företag inom redovisningsbranschen de aktörer som nått 
framgång med sitt jämställdhetsarbete. I studien undersöks hur företagsledare inom 
redovisningsbranschen arbetar för att förändra könsmaktsordningen, med intentionen att 
främja jämställdhet inom organisationen. Resultatet kan bidra med kunskap om hur 
företagsledare i praktiken kan främja jämställdhet genom kombinationen av lärande, 
förändringsarbete och ett utvecklat förändringsledarskap. Detta utmynnar i följande 
forskningsfråga:  
 
1.3. Forskningsfråga 

• Hur har ett ledarskap med inriktning på förändringsarbete och lärande påverkat det 
praktiska arbetet med jämställdhetsfrågor samt hur har jämställdheten utvecklats över 
tid? 

	 
1.4. Syfte 
Syftet med studien är att beskriva och öka förståelsen för hur företagsledare inom 
redovisningsbranschen arbetar för att förändra könsmaktsordningen, med intentionen att 
främja jämställdhet inom organisationen. Resultatet kan bidra med kunskap om hur 
företagsledare i praktiken kan främja jämställdhet genom kombinationen av lärande, 
förändringsarbete och ett utvecklat förändringsledarskap.   
 
1.5. Avgränsningar 
Studien avgränsas till att avse företagsledningens sätt att främja jämställdhet på arbetsplatsen 
då det är företagsledningen som har det yttersta ansvaret att se till att arbetsplatsen arbetar 
med jämställdhet (Fägerlind, 2009; Lawrence, 2000). Vidare avgränsas studien till 
redovisningsbranschen. 
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2. Teoretisk referensram 
 

I den teoretiska referensramen presenteras valda teorier som legat till grund för studiens 
empiriska undersökning. Först återfinns en redogörelse för jämställdhet, lärande, förändring 
och förändringsledarskap. Därefter kopplas teorierna samman till en modell som ämnar att 
skapa en ökad förståelse för hur de valda teorierna hänger ihop. 

 
 
2.1. Jämställdhet 
Det övergripande målet med jämställdhetspolitik är att män och kvinnor skall ha samma 
möjlighet och makt att påverka samhället och sina egna liv (SCB, u.å.). För att nå dit, krävs 
samma rättigheter och skyldigheter. Målet med jämställdhetsarbete är att förändra den 
könsmaktsordning som råder. Könsmaktsordning innebär enligt Mark (2007) att det finns en 
struktur där kvinnor är underordnade män. Jämställdhetsarbete har vuxit fram som en 
konsekvens av att kvinnor generellt har lägre lön än män och är underrepresenterade i 
styrelser och företagsledningar. Fler kvinnor än män är deltidsanställda, ingår i mindre 
gynnsamma kontrakt vad gäller arbeten och befinner sig i tjänster där de är överkvalificerade 
(Adamson, Kelan, Lewis, Rumens och Slíva, 2016). I vissa fall får inte kvinnor samma stöd, 
uppmuntran, utveckling och möjlighet till befordran som sina manliga kollegor, vilket 
upprätthåller den befintliga könsmaktsordningen (Wahl, Holgersson, Höök och Linghag, 
2011). 
 
Det krävs fler kvinnor på ledande positioner och för att nå dit krävs en professionalisering av 
jämställdhetsarbetet inom organisationer, ökad kunskap och förändrade attityder hos både 
kvinnor och män gällande jämställdhetsarbete (Mark, 2007). Ökad kunskap inom området kan 
stärka kvinnor och hjälpa dem hantera den etablerade könsmaktsordningen inom 
organisationer samtidigt som män kan få en mer positiv inställning till kvinnor i ledande 
positioner och till jämställdhetsarbete. För att förändra attityder kring jämställdhetsarbete är 
det nödvändigt att lyfta fram kvinnors distinkta färdigheter och betrakta dem som anledning 
till varför även kvinnor är lämpade för ledande positioner. 
 
Enligt Mark (2007) innefattar jämställdhet både en kvantitativ och kvalitativ aspekt. Den 
kvantitativa jämställdhetsaspekten innebär att det är en jämn fördelning mellan kvinnor och 
män, där jämn fördelning definieras som att en grupp inte består av mer än 60 procent av det 
ena könet. Kvalitativ jämställdhet innebär att både mäns och kvinnors erfarenheter, 
värderingar och kunskaper tillvaratas i syfte att berika och inverka på utvecklingen inom 
samhällets samtliga områden (SCB, 2016). Enligt Wahl et al. (2011) kan organisationer sträva 
efter att vara både konkurrenskraftiga och jämställda i och med att en jämställd arbetsplats 
ökar kvaliteten på arbetsprocesserna. Detta beror på att båda könens erfarenheter och kunskap 
tillvaratas (Mark, 2007), vilket bidrar till att könsmaktsordningen inte bevaras. För att 
upprätthålla konkurrenskraft och innovation är det nödvändigt att rekrytera och behålla den 
bästa talangen, oavsett kön (Adamson et al. 2016; Fägerlind, 2009). Wahl och Höök (2007) 
och Mark (2007) poängterar styrkan i att arbeta med jämställdhet och hävdar att det kan leda 
till konkurrensfördelar. 
 
Organisationer har under årtionden utvecklat program för att främja jämställdhet (Ann, Briere 
och Lee-Gosselin, 2013). Det är inget oproblematiskt arbete vilket gör att många 
organisationer misslyckas med sitt jämställdhetsarbete. Lawrence (2000) hävdar att 
företagsledningen besitter det yttersta ansvaret för att främja jämställdhet inom organisationen 
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och tar upp att god kommunikation på arbetsplatsen anses som viktigt för att lyckas. 
Jämställdhetsmål måste tydligt kommuniceras i organisationen (Fägerlind, 2009) och det är 
nödvändigt att upprätthålla ett öppet klimat där samtliga deltagares synpunkter lyfts fram, 
eftersom individer har olika syn på jämställdhet, kön och makt (Mark, 2007). 
 
Det finns flera skilda sätt att arbeta med jämställdhet. Adamson et al. (2016) tar upp att 
somliga organisationer exempelvis använder sig av ledarskapsutbildningar, utbildningar som 
ökar medvetandet om omedvetna preferenser på arbetsplatsen och mentorssystem för kvinnor. 
Sådana jämställdhetsåtgärder är viktiga då de får den enskilda individen att ta större ansvar 
för sitt handlande, men det är även nödvändigt att vidta åtgärder på organisationsnivå. Det är 
essentiellt att övervaka struktur och processer inom organisationen som försämrar kvaliteten 
på jämställdhetsarbetet och leder till att könsmaktsordningen bevaras. Vidare är det 
nödvändigt att genomföra mer noggranna diagnoser kring jämställdheten på företaget för att 
därigenom kunna bedöma hur jämställt företaget är och förstå vad det är som eventuellt 
motverkar ökad jämställdhet (Adamson et al. 2016; Lawrence, 2000; Wahl och Höök, 2007). 
Wahl et al. (2011) och Lawrence (2000) menar att det är viktigt att slå hål på myten om att 
organisationen är tillräckligt jämställd. Detta eftersom icke jämställda förhållanden tenderar 
att finna nya sätt att visa sig på (Adamson et al. 2016). Det är viktigt att följa upp 
jämställdhetsarbetet för att därigenom kunna förändra den rådande könsmaktsordningen. 
 
Det är viktigt att åtgärda horisontell skevhet (Adamson et al. 2016). Med det menas att 
kvinnor är överrepresenterade på avdelningar inom organisationer och sektorer av ekonomin 
som är lågavlönade. För att åtgärda denna skevhet bör situationen ifrågasättas. 
Företagsledningen kan exempelvis undersöka om det finns något med kulturen hos vissa 
avdelningar som inte tilltalar kvinnor alternativt gör att de föredrar andra avdelningar. Vidare 
kan företagsledningen kontrollera om strukturen på företaget gör att kvinnor är 
underrepresenterade. 
 
Adamson et al. (2016) lägger också vikt vid att företag bör ta itu med vertikal skevhet. Sådan 
skevhet innebär att det kan vara ojämn könsfördelning på toppositionerna samtidigt som det 
är jämn könsfördelning i övriga delar i organisationen. För att åtgärda vertikal skevhet 
behöver processerna inom organisationen förändras. Kvinnor och män måste ges samma 
möjlighet till utveckling och karriärmöjligheter. Författarna hävdar att kvinnor och män har 
relativt liknande ambitioner när det gäller att göra karriär på ett nytt arbete. Därför måste 
företag identifiera vilka organisatoriska hinder som kan göra så att kvinnors ambitioner 
minskas, och fråga sig om män och kvinnor får lika stöd under hela sin karriärväg och ges 
lika möjligheter att nå önskade positioner inom organisationen. 
 
Vidare påpekar Adamson et al. (2016) att jämställdhet inom organisationer inte enbart handlar 
om att uppnå en jämn fördelning mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Det är även viktigt 
att organisationer kvalitetssäkrar sitt jämställdhetsarbete. Med det menas att kontrollera att 
kvinnor och män med samma anciennitetsnivå har lika arbetsvillkor och jämna lönenivåer. En 
viktig aspekt är att ta reda på om fler kvinnor än män väljer att arbeta deltid eller att lämna 
arbetet helt vid viktiga skeenden i livet, exempelvis vid graviditet, barnomsorg eller 
äldreomsorg. Det är vanligt att kvinnor tar på sig familjerollen vilket påverkar 
karriärsmöjligheten och bidrar till att könsmaktsordningen upprätthålls. Adamson et al. 
(2016) menar att sådana val inte alltid är äkta, utan valen blir i viss mån tvingande för att få 
ihop livets alla delar. Inomorganisatoriska strukturer motsvarar i högre grad mäns livscykel 
och livssituation än kvinnors, vilket missgynnar kvinnor som inte är anpassade efter den norm 
som karriärvillkoren är utformade för (Fägerlind, 2009). För att ge kvinnor och män samma 
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möjlighet till arbete och att ta ett äkta val är det essentiellt att undersöka om 
arbetsförhållandena har en påverkan på valet. Exempelvis kan organisationer genom 
stödmetoder såsom flexibla arbetstider och föräldraförmåner ge kvinnor samma möjlighet 
som män att göra äkta val. 
 
För att uppnå jämställdhet krävs förändring (Lawrence, 2000). Eftersom en organisation 
består av organisationsmedlemmar är det viktigt att förändringsarbetet blir accepterat av 
dessa. Motstånd är ett centralt fenomen inom organisationsförändring (Jacobsen, 2013) och 
därmed måste företagsledningen vara beredd på att hantera eventuella motstånd mot 
förändringen (Wahl och Höök, 2007). Hantering av motstånd mot en förändring som rör 
jämställdhet kan enligt Lawrence (2000) ske genom att få organisationsmedlemmarna att 
uppnå en förståelse för systematisk diskriminering och den rådande könsmaktsordningen. 
 
2.2. Lärandeteori 
En ofta förekommande definition av lärande inom lärandeteorin är iakttagelsen och 
korrigeringen av individers egenskaper som gör att handlandet är ineffektivt (Eriksson-
Zetterquist, Kalling och Styhre, 2015). Genom korrigering uppstår lärande och utan fel 
uppstår ingen lärdom. Författarna poängterar också att individens enskilda inställning till 
lärande är avgörande för utfallet. 
 
Sosna, Trevinyo-Rodríguez och Velamuri (2010) nämner att en organisation genomgår olika 
faser i en lärande- och förändringsprocess, dessa är utrednings-, genomförande- och 
implementeringsfasen. I utredningsfasen uppstår ofta osäkerhet hos de berörda då de har 
skapat sig sitt egna mentala schema av sin omvärld, vilket kan begränsa deras rationella 
förmåga. För att en organisation skall kunna främja lärande och förändring i genomförande-
och implementeringsfasen måste beslutsfattare vara skickliga på att mobilisera resurser, 
utveckla de kompetenser som finns inom företaget och anpassa sig utifrån den etablerade 
organisationskulturen. Författarna beskriver att genom “trial and error” går det att 
åstadkomma bättre resultat i en förändringsprocess. 
 
Ledare måste enligt Sosna, Trevinyo-Rodríguez och Velamuri (2010) kunna hantera tröghet 
och motstånd som kan uppstå i en inlärningsprocess. Dessa krafter inkluderas även i 
jämställdhetsarbetet och den förändring som genomförts eller skall genomföras inom olika 
organisationer. García-Morales, Verdú-Jover och Lloréns (2009) nämner också att 
förändringen och möjligheten för lärande påverkas av de strukturer, värderingar och normer 
som finns på arbetsplatsen. Sosna, Trevinyo-Rodríguez och Velamuri (2010) menar att 
kunskapsöverföringsmekanismerna från individ till organisation och vice versa är avgörande 
för en fungerande inlärningsprocess. Jonsson och Elg (2006) poängterar att en viktig 
förutsättning för kunskapsutbytet inom en organisation är att de anställda delar den 
företagskultur som finns. Författarna för fram att det också krävs verktyg som kan stödja 
kunskapsdelningen. Många organisationer använder sig av informationsteknik, såsom 
intranät, för att kunna dela information och kunskap mellan organisationsmedlemmarna. Trots 
det anses sådana verktyg mindre betydelsefulla för den övergripande kunskapsdelningen, 
istället är företagskulturen och den personliga interaktionen mellan de anställda viktigast. 
 
Sosna, Trevinyo-Rodríguez och Velamuri (2010) frågar sig hur organisationer förändrar något 
som för närvarande fortfarande bidrar till lönsamhet, men vars framtid påverkas av de krav 
som ställs från omgivningen. Gällande jämställdhet kan det handla om att organisationer 
måste göra avvägningar mellan kostnaden att satsa på exempelvis nya rutiner på kort sikt och 
det mervärde som jämställdhetsarbetet bidrar till på längre sikt. En viktig 
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organisationsförnyelsemekanism är att genom experiment, utvärdering och anpassning bidra 
till en metod som bygger på “trial and error”. Det är vanligt att organisationer fastnar i gamla 
beteendemönster. Detta skapar tröghet i inlärningsprocessen och hindrar organisationen från 
att förändra strategin och strukturen. “Trial and error”-experiment bygger på att 
organisationen tillämpar en strategi där det som bidrar till framgång behålls och det som inte 
gör det kasseras. Däremot poängteras att korrigeringen av fel är av betydelse eftersom det 
genererar lärande. 
 
Enligt García-Morales, Verdú-Jover och Lloréns (2009) har chefer en viktig roll eftersom de 
påverkar vilka beteenden som accepteras respektive inte förväntas. Dessutom har personen 
stor inverkan på om arbetsklimatet är öppet eller slutet. Syftet med organisatoriskt lärande är 
att generera ny kunskap som kan leda till förbättringar. Jonsson och Elg (2006) riktar fokus på 
inlärningsprocessen och kunskapsdelning. Kunskaps- eller erfarenhetsutbyte mellan individer 
är avgörande för lärande och utveckling inom organisationen, men också för att bygga ett 
ömsesidigt förtroende mellan varandra. Kunskapsutbytet kan ske genom spridning, överföring 
eller delning både inom och mellan organisationer. Detta kan förklaras som att ett 
framgångsrikt kunskaps- och informationsutbyte genom förtroende ökar jämställdheten på 
arbetsplatsen. 
 
Singel- och dubbellooplärande är olika sätta att se på lärande (Eriksson-Zetterquist, Kalling 
och Styhre, 2015). Den största skillnaden är att inom dubbellooplärande organisationer 
ifrågasätts exempelvis de grundläggande värderingarna, vilket leder till mer omfattande 
förändringar som inte kan erhållas genom singellooplärande. I en singellooplärande 
organisation möjliggörs endast korrigering av beteenden och rutiner som bidrar till fel för att 
det inte skall återkomma (García-Morales, Verdú-Jover och Lloréns, 2009). En sådan 
organisation har också en mer sluten struktur som hämmar information och 
kunskapsspridning. Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) beskriver att 
dubbellooplärande organisationer strävar efter att uppnå ett öppet klimat, där 
kommunikationen och acceptansen inför att begå misstag är viktig. García-Morales, Verdú-
Jover och Lloréns (2009) menar att dubbellooplärande organisationer tillåter fel och ser det 
snarare som en lärdom. Inom dessa organisationer utvecklas de befintliga rutinerna vilket kan 
leda till effektivare arbetssätt. I en organisation som är dubbellooplärande betonas viljan att 
utvecklas och att tänka utanför boxen. 
 
Jonsson och Elg (2006) menar att de anställdas förhållningssätt till förändring och lärande har 
inverkan på organisationens möjlighet att utvecklas, vilket får effekt på exempelvis 
jämställdhetsarbetet. En fungerande inlärning och kunskapshantering kan ge nya insikter och 
sprida sig till en hel bransch. Det är också av stor vikt att uppmärksamma personalen och 
deras kunskap. García-Morales, Verdú-Jover och Lloréns (2009) beskriver lärandeprocessen 
som ett förlopp där kunskap lagras och genom kunskap som ingång kan ny kunskap 
genereras. Det är genom kunskap som organisationsmedlemmarna kan förändra attityder, 
färdigheter och beteenden. Sålunda kan inlärning betraktas som en process där kunskap, 
färdigheter och attityder förs samman för att lyckas med bestående förändringar i beteenden. 
 
2.3. Förändring 
Organisationsförändringar betraktas som nödvändigt för en verksamhets långsiktiga 
överlevnad på marknaden (Sveningsson och Sörgärde, 2015; Jacobsen, 2013). Det är dock 
inte oproblematiskt att genomgå organisationsförändringar då det finns många fallgropar som 
kan leda till misslyckande (Sveningsson och Sörgärde, 2015). Misslyckanden kan grunda sig i 
bland annat bristfällig kunskap, tidsbrist och oförståelse om befintliga arbetssätt, rutiner och 
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strukturer. De normer och värderingar som existerar inom verksamheten påverkar optimismen 
till förändring. Organisationsmedlemmarnas kunskapsintresse är därmed av betydelse för att 
verksamheten skall kunna utvecklas och uppnå konkurrensfördelar. Om de anställda är 
positiva till att ta till sig ny kunskap underlättas förändringsprocessen (Wahl och Höök, 
2007). 
 
År 1993 beställde den svenska regeringen en utredning (SOU 1994:3) som skulle klarlägga 
kvinnors medverkande på ledningsnivå och styrelsenivå och med utgångspunkt i befintlig 
forskning inom ämnet sammanfatta den kunskap som vid den tidpunkten fanns om hinder och 
konstruktioner som påverkar utvecklingen. Utredningen visade att det var få kvinnor på högre 
positioner. Tio år senare genomfördes en utredning (SOU 2003:16) med syfte att följa upp 
utredningen som genomfördes år 1994. Utifrån utredningen drogs slutsatsen att andelen 
kvinnor i styrelser och ledningsgrupper hade ökat i viss omfattning, men männen fortsatte att 
dominera dessa positioner. Eftersom andelen kvinnor hade ökat sedan 1993 betraktades det 
som en positiv utveckling. Den större andelen kvinnliga ledare resulterade i en ökad 
medvetenhet om jämställdhetsarbete inom organisationer, vilket betraktas som en 
förutsättning för förändring då det skapar ökad kunskap och ändrade attityder inom 
organisationen. Det var allt fler organisationer som arbetade för att främja jämställdhet men 
det fanns fortfarande organisationer som behöll status quo, vilket bidrog till en långsam 
förändring. 
 
Organisationer som misslyckas med att anpassa sig efter omgivningen tenderar att inte 
uppfattas som legitima på marknaden (Jacobsen, 2013). García-Morales, Verdú-Jover och 
Lloréns (2009) hävdar att organisationens förmåga att förändras och anpassa sig efter 
omgivningen påverkas av det organisatoriska lärandet. Människors tankeverksamhet styrs 
utifrån organisationsmedlemmarnas gemensamma normer. Individer tenderar att hålla sig till 
gruppens uppfattningar även om det går emot de personliga värderingarna. Av den 
anledningen hävdar Sveningsson och Sörgärde (2015) att det är essentiellt att fokusera på 
gruppdynamik och gruppnormer då verksamheten skall förändras. 
 
Eftersom det är vanligt att organisationsmedlemmarna återgår till det tidigare arbetssättet kan 
det vara en utmaning att få det nya arbetssättet befäst i rutinerna. För att förändringar inom 
organisationer skall få fäste utvecklade Lewin en förändringsmodell med en isbitsmetafor. En 
förändring går igenom tre olika faser som rör upptining, förändring och återfrysning. 
Upptiningsfasen handlar om att förbereda inför förändringen genom att kommunicera med 
organisationsmedlemmarna på så sätt att de får förståelse för varför förändringen är 
nödvändig för verksamheten. Andra steget behandlar förändringsprocessen. I denna fas skall 
beteenden, tänkanden, processer, strukturer eller andra organisationsförhållanden förändras. 
Tredje och sista fasen tar upp återfrysningen som innebär att det nya arbetssättet och de nya 
rutinerna skall stabiliseras inom organisationen (Sveningsson och Sörgärde, 2015). 
 
2.4. Förändringsledarskap  
Det finns flertalet teorier kring hur ledarskap skall utformas (Jönsson och Strannegård, 2015). 
Trots det breda utbudet beträffande ledarskapsteorier är majoriteten av forskarna eniga om att 
ledare är nödvändiga inom organisationer, för att exempelvis driva förändringsprocesser 
(Alvesson, Kärreman och Sveningsson, 2015). För att en verksamhet skall nå uppsatta mål 
krävs att det finns en ledare med förmåga att få samtliga organisationsmedlemmar att arbeta 
mot samma mål. Invernizzi, Romenti och Fumagalli (2012) beskriver att oavsett vad ledaren 
har för mål, uppnås det enbart om det finns ett gemensamt deltagande och ansvarstagande hos 
de inblandade. Utifrån detta är det nödvändigt att ledaren skapar ett samarbetsnätverk för att 



	

15	

kunna driva förändringsprocessen framåt. Fungerande kommunikationskanaler stödjer också 
förändringsarbetet och möjliggör delning av information. 
 
Om en förändring skall kunna genomföras framgångsrikt krävs att människor får vetskap om 
vem som står ansvarig (Fägerlind, 2009). Det förutsätter också enligt Edgelow (2011) att 
ansvaret placeras hos individer med makt och auktoritet inom organisationen. En lyckad 
förändringsprocess kräver mer än bara ett beslutsfattande och inväntande av resultat. Ledaren 
måste vara synlig och driva förändringen med stort engagemang för att alla de involverade 
skall arbeta i samma riktning. 
 
Ledaren måste ta hand om separation, vilket innebär att tydliggöra för 
organisationsmedlemmarna vad som kommer att bestå inom organisationen och vad som 
kommer upphöra vid genomförandet av förändringen (Edgelow, 2011). Ledarens förmåga att 
hantera de olika känslor som uppstår hos de involverade har också stor betydelse för resultatet 
i förändringsprocessen. Återkopplingen från de involverade är en ovärderlig källa för att 
bättra ledningens prestationer (Clinton, Longenecker och Yonker, 2013). Att sätta människan 
i centrum anses enligt Invernizzi, Romenti och Fumagalli (2012) vara nödvändigt för att 
kunna skapa ett öppet klimat som leder till interaktion mellan organisationsmedlemmarna. 
Det är också av stor vikt för att de anställda skall kunna arbeta i dess fulla potential både som 
individ och i grupp. Gilley, McMillan och Gilley (2009) poängterar betydelsen av motivation, 
kommunikation och teambyggande för att fullt ut engagera medarbetare att tillsammans driva 
förändringen. 
 
Då det är vanligt att organisationer fastnar i status quo är det essentiellt att företagsledare 
använder sig av nya betraktelsesätt för att kunna identifiera potentiella utvecklingsmöjligheter 
och därmed förändra verksamheten i önskad riktning (Morgan, 2006). Dubbellooplärande är 
viktigt för att kunna genomföra reflektioner utanför verksamhetens referensram och öka 
kunskapen och effektiviteten (Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre, 2015). I en 
förändringsprocess har ledaren en viktig roll eftersom det är ledarens uppgift att styra 
förändringen och utveckla personalen (Morgan, 2006). Ledaren påverkas av de regler och 
normer som finns inom organisationen, vilket kan påverka förändringsarbetet (Bengtsson, 
Eriksson och Wåhlin, 2015). Om förändringen skulle uppnå en oönskad effekt blir det 
essentiellt för ledaren att finna nya beteendemönster och nya arbetssätt. 
 
Gilley, McMillan och Gilley (2009) menar att kompetent ledning är en konkurrensfördel och 
källa till framgång i en snabbt föränderlig omvärld. Konkurrensen hårdnar i takt med 
globaliseringen, vilket bidrar till att organisationer måste kunna genomgå frekventa 
förändringar i stort och smått. Ledarens beteende har inverkan på arbetsmiljön och gör det 
möjligt att driva, genomföra och övervaka en förändring inom organisationen. Att kunna 
hantera förändringar på ett effektivt sätt är en av ledarens viktigaste uppgifter. Detta för att 
kunna upprätthålla en konkurrenskraftig organisation. 
 
2.5. Sammanfattning av teorin 
En modell (se figur 1) har tagits fram för att enklare demonstrera hur de utvalda teorierna från 
den teoretiska referensramen hänger samman.  
 
2.5.1. Beskrivning av modellens uppbyggnad 
Syftet med modellen är att sammanfatta de valda teorierna och skapa en ökad förståelse för 
relationerna mellan begreppen som beskrivs i teoriavsnittet. Modellen visar hur lärandet inom 
organisationen och ledarskapet har inverkan på förändringsprocessen som i sin tur har effekt 
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på jämställdhetsarbetet. Relationerna mellan lärande, ledarskap och jämställdhet är beroende 
av förändring, vilket beskrivs som ett indirekt samband. Enligt Jaccard och Jacoby (2010) 
bestäms en exogen variabel utanför modellen och har ingen pil riktad mot sig. I denna modell 
förekommer två exogena variabler - “ledarskap” och “lärande”. Författarna beskriver att 
endogena variabler bestäms inom modellen och har minst en pil riktad mot sig. I modellen är 
begreppen “förändring” och ‘“jämställdhet” endogena variabler. 
 

 
 
Figur 1. Relationer mellan lärande, ledarskap, förändring och jämställdhet. 
 
2.5.2. Relationer mellan begreppen 
För att uppnå jämställdhet krävs en djupgående organisationsförändring (Lawrence, 2000; 
Mark, 2007). För att en organisationsförändring skall kunna genomföras framgångsrikt krävs 
att de anställda får vetskap om vem som står ansvarig (Fägerlind, 2009). Den ansvarige bör 
vara en ledare med makt, auktoritet och ambitionen att få samtliga organisationsmedlemmar 
att sträva mot samma mål (Edgelow, 2011). I en förändringsprocess har ledaren en viktig roll 
eftersom det är ledarens uppgift att driva förändringen (Alvesson, Kärreman och Sveningsson, 
2015; Morgan, 2006). Enligt Mark (2007) är det ledarens ambition till förändring som är 
startskottet för en fungerande förändringsprocess, således besitter ledaren en stor roll i ett 
förändringsarbete och därmed även i arbetet mot en mer jämställd arbetsplats.  
  
Trots att ledarens egenskaper har betydelse för förändringsprocessen krävs att ledaren får med 
sig medarbetarna i förändringsarbetet genom att bemöta eventuellt motstånd mot förändring 
med kunskap och stöd (Mark, 2007). Enligt Jonsson och Elg (2006) är inlärningsprocessen 
central i en förändringsprocess. För att lärande och utveckling inom organisationen skall 
föreligga är det essentiellt att kunskap och erfarenheter delas mellan medarbetarna. 
Inlärningen kan betraktas som en process där kunskap, färdigheter och attityder kopplas 
samman för att gemensamt driva förändringsarbetet (García-Morales, Verdú-Jover och 
Lloréns, 2009). Medarbetarnas förhållningssätt till förändring och lärande har inverkan på 
förändringsprocessen (Jonsson och Elg, 2006). För att en förändringsprocess ska lyckas är det 
essentiellt att den nya kunskapen som sprids inom organisationen befästs och blir ett 
vedertaget arbetssätt (García-Morales, Verdú-Jover och Lloréns, 2009). 
 
Utifrån ovanstående resonemang om att både ledare och medarbetare har inverkan på 
förändringsprocessen har ledarskapet och lärandet inom organisationen lika stor effekt på 
förändringsprocessen. En lyckad förändringsprocess kan bidra till att jämställdhet främjas 
inom organisationen. Om organisationen är öppen för förändringar underlättas 
jämställdhetsarbetet då det ofta innebär en inomorganisatorisk förändring. Om 
förändringsprocessen däremot misslyckas blir jämställdheten oförändrad och då måste 
exempelvis ledarskapet och attityden gentemot att ta till sig ny kunskap förändras.  
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Sammantaget går det att konstatera att fungerande lärande och ledarskap inom organisationen 
betraktas som förutsättningar för en lyckad förändringsprocess, vilket i sin tur avgör om 
jämställdheten inom organisationen främjas eller förblir oförändrad. 
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3. Metod och metodologiska överväganden 
 

I detta kapitel presenteras och motiveras det tillvägagångssätt som tillämpats i studien. 
Vidare tas upp hur den teoretiska referensramen togs fram, hur urvalet gick till och hur data 
samlades in. Därefter återfinns en bedömning av studiens kvalitet. Slutligen presenteras de 
etiska principer som tagits hänsyn till i studien. 

 
 
3.1. Undersökningens upplägg 
Hela processen började med att ta fram en generell forskningsfråga som studien skulle 
behandla. Detta följdes av en sökning efter teorier och tidigare forskning inom det valda 
ämnet. Målet var att finna teorier med relevans för studien för att med hjälp av dem kunna ta 
sig an det formulerade problemet. Efter valet av teorier var avklarat påbörjades en diskussion 
om vilken typ av företag och vilken typ av person som lämpade sig för studien. 
Urvalskriterier togs fram och företag och potentiella undersökningspersoner som uppfyllde 
samtliga urvalskriterier kontaktades. Intervjuer genomfördes för att samla in data. I samband 
med att kunskapen om ämnet ökade under arbetets gång specificerades forskningsfrågan. Det 
sista steget i processen var att utifrån den insamlade datan och den teoretiska referensramen 
analysera materialet för att därefter komma fram till resultat och slutsatser. 
 
3.2. Vetenskaplig metod 
I denna studie har en kvalitativ forskningsstrategi använts. Vid tillämpning av en kvalitativ 
metod riktas fokus på hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman och 
Bell, 2013; Jacobsen, 2002). Syftet med studien är att beskriva och öka förståelsen för hur 
företagsledare inom redovisningsbranschen arbetar för att förändra könsmaktsordningen, med 
intentionen att främja jämställdhet inom organisationen. Detta innebär att målet var att få 
ökad förståelse om den sociala verkligheten utifrån individers tolkningar. En kvalitativ metod 
var därmed ett logiskt val för studien. 
 
Kvantitativa metoder kräver att forskaren avgränsar informationssamlandet utifrån tidigare 
forskning innan insamlingen av information skall ske, forskaren måste veta vilken 
information som är värd att samla in. En sådan metod hade inte varit passande för denna 
undersökning då jämställdhetsarbete kan ske på flertalet olika sätt och därmed var det 
lämpligt att undvika en alltför snäv begränsning av informationssamlandet då det kan leda till 
att relevant information missas. Istället fanns en strävan efter att vara öppna inför den sociala 
verklighet som studerats, vilket den kvalitativa forskningsmetoden ger förutsättningar för 
(Starrin och Svensson, 1994). 
 
Begrepp utgör en central del av en kvalitativ studie (Bryman och Bell, 2013). Författarna 
hävdar att det finns forskare som är emot tillämpning av definitiva begrepp, då den sociala 
verkligheten inom vetenskaplig forskning skall studeras. Inom kvantitativ forskning är dessa 
begrepp konstanta vid framtagandet av mätinstrument för begreppet. Beständigheten kan 
betraktas som begränsande vid betraktandet av den sociala verkligheten då begreppet endast 
förstås utifrån de mätinstrument som tagits fram. I stället förespråkas tillämpning av sensitiva 
begrepp då de erbjuder en mer generell referensram och forskaren får då möjlighet att ta del 
av mer information. Dock bör forskaren vara försiktig med att använda en alltför generell 
formulering av ett begrepp eftersom det då mister sin funktion som vägledare för en empirisk 
undersökning. Utifrån detta var det nödvändigt att hitta en balans mellan generell 
begreppsformulering och definitiv begreppsformulering. I denna studie visar sig det genom en 
tillämpning av både mer generella begrepp, såsom lärande och förändring, och mer definitiva 
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begrepp, såsom jämställdhet och förändringsledarskap. 
 
3.3. Val av teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen byggdes upp med hjälp av litteratur och vetenskapliga artiklar. 
De vetenskapliga artiklarna som användes är publicerade mellan åren 2000 och 2017 och har 
funnits via databaserna Emerald Insight och Diva. Vid söktillfället efter vetenskapliga artiklar 
beaktades först artiklarnas rubriker för att därigenom bedöma om de artiklar som visades 
eventuellt kunde ha relevans för studien. Om artikeln verkade vara relevant lästes 
sammanfattningen och slutsatserna för att ta reda på om den vetenskapliga artikeln kunde vara 
bidragande till studien. I sökandet efter artiklar tillämpades engelska sökord för att bredda 
urvalet. Följande sökord användes i sökprocessen: Change theory, change management, 
change organisation, reorganization, equality theory, equal organisation, equal environment, 
equal accounting, equal operation, improve gender equality, learning theory och leadership 
in organizations. 
 
Litteratursökning kan genomföras med hjälp av tre olika metoder: kedjesökning, systematisk 
sökning och slumpmässig sökning (Rienecker och Stray Jorgensen, 2014). Flertalet 
kandidatuppsatser behandlar det fokuserade ämnesområdet i denna studie och dessa har 
bidragit med förslag på potentiell litteratur med relevans även för denna studie. Därmed har 
kedjesökning tillämpats för att finna användbar litteratur. Kedjesökning leder till att det går att 
följa teorins utveckling och få en helhetsbild av forskningen inom området. Slumpmässig 
sökning har även tillämpats i denna studie då länkar som varit användbara och inspirerande 
har följts upp. Denna form av sökning bygger på att man genom en källa finner ytterligare en 
källa som kan bidra till studien (Rienecker och Stray Jorgensen, 2014). Denna metod 
användes framförallt i idéfasen då en stor mängd potentiell information samlades in. 
De teorier som behandlades i de vetenskapliga artiklarna och litteraturen kopplades samman 
till en modell för att enklare demonstrera hur de hänger samman. 
 
3.4. Motivering av teori 
Eftersom syftet med studien är att beskriva och och öka förståelsen för hur företagsledare 
inom redovisningsbranschen arbetar för att förändra könsmaktsordningen, med intentionen att 
främja jämställdhet inom organisationen har teorier om jämställdhet, lärande, förändring och 
ledarskap valts ut. De valda teorierna ansågs som bäst lämpade i syfte att besvara studiens 
forskningsfråga och generera ökad kunskap om det valda området.  
 
Teorin om jämställdhet var ett självklart val för att ta med eftersom det är studiens 
huvudfokus. Könsmaktsordning innebär att det finns en struktur där kvinnor är underordnade 
män (Mark, 2007) och eftersom studien fokuserar på jämställdhet inom 
redovisningsbranschen, där det precis som i övriga branscher finns en könsmaktsordning, var 
teorin om könsmaktsordning relevant för studien. Exempel på hinder mot ökad jämställdhet är 
att normer och värderingar hos organisationsmedlemmarna lever kvar och hämmar 
nytänkande. Människan går gärna i gamla mönster och för att förändringen ska bli bestående 
måste individerna inom en organisation förstå varför en förändring genomförs och lära sig på 
djupet. Dessa frågor är centrala inom lärandeteorin, vilket var anledningen till att den valdes.  
 
Jämställdhetsarbete handlar om systemförändrande organisationsförändring (Mark, 2007), av 
den anledningen var det intressant att tillämpa en teori om organisationsförändring. Från 
litteraturen om jämställdhet framgick att ledaren har en central roll i jämställdhetsarbetet och i 
teorin om organisationsförändringar framgick att ledaren har en central roll i 
förändringsprocessen. Vidare nämns inom lärandeteorin att ledaren även är viktig i 
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inlärningsprocessen. Därmed var det passande att inkludera teori om ledarskap i den 
teoretiska referensramen. 
 
Inom teorierna har avgränsningar gjorts och delar som ansågs vara relevanta och användbara i 
studien har plockats ut. Inom området jämställdhet fokuseras på jämställdhetsarbete inom 
organisationer och inte jämställdhetsarbete i samhället. Avsnittet om lärande belyser vikten av 
framgångsrikt kunskaps- och informationsutbyte för att öka jämställdheten på arbetsplatsen. 
Vid teorin om förändring beskrivs vikten av fungerande förändringsprocesser för att nå 
framgång som företag. I avsnittet som behandlar förändringsledarskap sätts ledarens roll i 
förändringsarbeten i fokus och inte ledarens roll i allmänhet. 
 
3.5. Datainsamling 
 
3.5.1. Semistrukturerade intervjuer 
Inom den kvalitativa forskningsstrategin betraktas den sociala verkligheten som en social 
konstruktion och därmed även som föränderlig (Bryman och Bell, 2013). Av den anledningen 
var det nödvändigt att ta del av människors tolkningar av den sociala verkligheten för att få en 
möjlighet att öka förståelsen kring den. För att få tillgång till människors tolkningar användes 
semistrukturerade intervjuer vilket innebär att intervjuaren utgick från ett framtaget 
intervjuschema men hade även möjlighet att låta intervjuerna röra sig i olika riktningar för att 
på så sätt få möjlighet att ta del av information som respondenterna ansåg vara relevant 
(Bryman och Bell, 2013). Varje intervju anpassades därmed till det specifika sammanhanget i 
syfte att få ut så mycket nödvändig information som möjligt vid varje intervjutillfälle. 
Respondenterna gavs även möjligheten att utforma sina svar på frågorna utifrån sig själva och 
behövde inte förhålla sig till redan förutbestämda svar som hade varit fallet i en 
enkätundersökning. Med risk att inverka på respondenternas svar valdes enkätundersökningar 
bort. 
 
Då jämställdhetsarbete kan variera mellan organisationer var det önskvärt att ta del av samtlig 
information inom ämnet som kan ha relevans för den specifika organisationen och därmed var 
flexibilitet under intervjuerna ett lämpligt tillvägagångssätt. Strukturerade intervjuer valdes 
bort för att flexibiliteten då skulle mistas. Vid strukturerade intervjuer måste intervjuaren 
hålla sig till ett i förväg framtaget frågeschema, vilket innebär att möjligheten att låta 
intervjuerna ta en viss riktning skulle försvinna. Ostrukturerade intervjuer var heller inte ett 
aktuellt förfaringssätt då det var viktigt att ha någon form av struktur på intervjuerna för att 
säkra att intervjuerna skulle bidra med användbar information i avseende att kunna besvara 
studiens forskningsfråga (Jacobsen, 2002). En sådan metod innebär att intervjuaren endast 
tagit fram allmänna frågeställningar alternativt en lista med ämnen som skall tas upp på 
intervjun (Bryman och Bell, 2013). Frågorna kan då skilja sig åt i hög grad mellan 
intervjuerna och det finns därmed en risk att intervjuerna inte täcker all den information som 
det finns intresse för. 
 
Totalt genomfördes sex intervjuer. Intervjuerna genomfördes under fyra dagar och varje 
intervju tog mellan en halvtimme och en timme. Under fem av sex intervjuer medverkade 
samtliga tre uppsatsförfattare och hade specifika uppgifter. Den ena personens ansvarsområde 
var att intervjua respondenten, vilket innefattar att ställa frågor och följdfrågor och därmed 
lyssna noga på respondentens svar. De övriga två personerna hade som uppgift att anteckna 
respondentens svar och flika in med följdfrågor vid behov. Det var väsentligt att dela upp 
ansvarsområdena då det i annat fall skulle funnits en risk för missförstånd mellan 
uppsatsförfattarna om vem som skulle göra vad. Ett annat viktigt argument till samtliga 
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uppsatsförfattares närvaro under majoriteten av intervjuerna är enligt Bryman och Bell (2013) 
att få studiens resultat så objektivt som möjligt. Det är bra att vara fler än en person vid 
intervjutillfällena för att minska risken att den insamlade datan skulle färgas av endast en 
persons tolkningssätt. 
 
Kvalitativa intervjuer ger upphov till väldigt mycket data (Bryman och Bell, 2013) och av den 
anledningen kan det vara svårt att hinna anteckna allt som sägs under intervjuerna. Därmed 
spelades intervjuerna in. Somliga blir förbehållsamma då de blir inspelade (Jacobsen, 2002), 
därmed var det viktigt att få respondenternas medgivande. Enligt Bryman och Bell (2013) och 
Jacobsen (2002) är det en god idé att spela in intervjuer eftersom det annars är vanligt att 
missa speciella uttryck eller fraser som respondenterna säger i sitt ordalag. Inspelning av 
intervjuerna var också att föredra eftersom det bidrar till att datan som samlas in inte påverkas 
av intervjuarens intresse. Men det kan också vara bra att föra anteckningar, exempelvis för att 
kunna få en överblick om vad som tagits upp under intervjun (Jacobsen, 2002). Därmed 
fördes även anteckningar under intervjuerna. 
 
3.5.2. Utformning av intervjuguide 
Forskningsfrågan och de valda teorierna var utgångspunkten för de frågor som togs fram till 
intervjuguiden (se bilaga 2). Detta för att säkra att intervjuerna skulle ge relevant information 
för studien. Tanken med de valda teorierna var att de skulle fungera som analysverktyg för att 
med hjälp av dem kunna besvara studiens forskningsfråga. Därmed utvecklades frågor utifrån 
teorier om jämställdhet, lärande, förändring och förändringsledarskap. Frågor utifrån teorin 
om förändring och teorin om förändringsledarskap sammanföll under en gemensam rubrik då 
de två områdena tangerar i viss mån. 
 
Intervjuguiden inleddes med en kort presentation om studiens syfte och vad som skulle ingå i 
intervjun för att respondenten skulle vara medveten om vad studien ämnade att ta reda på och 
vad intervjun skulle behandla i generella drag. Därefter fanns frågor rörande anonymitet och 
inspelning av intervjun. I intervjuguidens följande del ställdes frågorna 1.1. till 1.6. som gav 
bakgrundsfakta om respondenten. Detta för att kunna sätta in respondentens svar i ett 
sammanhang (Bryman och Bell, 2013) och för att det kan hjälpa respondenten att bli mer 
avslappnad. 
 
Följande del i intervjuguiden bestod av frågorna 2.1. till 2.7. om förändring och 
förändringsledarskap som valdes för att få information om ledarens roll i 
förändringsprocessen och hur det specifika företaget arbetar med organisationsförändringar. 
Frågorna som utvecklades vid denna del av intervjuguiden var relevanta för studien eftersom 
jämställdhetsarbete handlar om djupgående organisationsförändring (Mark, 2007) och har 
som uppgift att driva organisationsförändringar som jämställdhetsarbetet innebär (Alvesson, 
Kärreman och Sveningsson, 2015). 
 
Fråga 2.1. utformades för att undersöka ledarens attityd gentemot förändringar. För att få reda 
på hur man inom den specifika organisationen upptäcker att det finns behov av förändring, 
såsom exempelvis en mer jämställd arbetsplats, ställdes fråga 2.2. Vad gäller jämställdhet kan 
det exempelvis vara genom nya lagar och regler eller genom medarbetarundersökningar. 
Genom fråga 2.3. ämnade författarna få svar på hur respondenten ser på sin roll i en 
förändringsprocess. Då det utifrån teorin framgår att ledaren har som uppgift att driva på 
förändringen och hantera eventuellt motstånd var det intressant att ta del av hur den specifika 
ledaren såg på detta. 
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Fråga 2.4. ställdes för att få reda på vilka egenskaper som är önskvärda hos en ledare i en 
förändringsprocess. Denna fråga var intressant att ta upp då det senare i analysen eventuellt 
skulle gå att urskilja om det respondenterna ansåg som viktigt hos en ledare stämde överens 
eller inte. Egenskaperna som togs upp som svar på denna fråga skulle även indikera hur 
respondenten arbetar med ett förändringsarbete. Fråga 2.5. utformades i syfte att få svar på 
hur respondenten arbetar med förändringar i praktiken. I den teoretiska referensramen 
presenteras Lewins förändringsmodell som innebär att det är viktigt att en förändring skall få 
fäste i den vardagliga verksamheten (Sveningsson och Sörgärde, 2015). 
 
Frågan kring hur kommunikationen sker med de anställda som är involverade i förändringen 
(2.6.) ger en insyn i hur organisationens klimat ser ut, vilken typ av hierarkier som finns och 
vilken möjlighet de anställda har att dela med sig av synpunkter. En positiv attityd mot 
förändringar kan underlätta en förändringsprocess (Wahl och Höök, 2007). Om motstånd mot 
en förändring uppstår är det essentiellt att ledaren hanterar detta med stöd och kunskap (Mark, 
2007). Utifrån detta utformades fråga 2.7. och förhoppningen var att få svar på attityden mot 
förändringar inom det specifika företaget och hur företagsledaren arbetar med förändringar 
där exempelvis hantering av motstånd innefattas. Sådan information ansågs som användbar i 
studien då det i jämställdhetsarbete är vanligt att motstånd förekommer eftersom människor 
föredrar kända förhållanden framför okända. 
 
Frågorna 3.1., 3.2. och 3.9. utformades i syfte att få reda på information om den utveckling 
som skett inom redovisningsbranschen. Frågorna 3.3. till 3.8. behandlade jämställdheten och 
jämställdhetsarbetet inom det specifika företaget. Fråga 3.10. utformades för att ge 
respondenten möjlighet att svara på vad som är det viktigaste för att få en jämställd 
arbetsplats, vilket anses användbart i denna studie då syftet delvis är att bidra med kunskap 
om hur företagsledare i praktiken kan främja jämställdhet. 
 
Den fjärde delen i intervjuguiden behandlar 6 stycken frågor (4.1. till 4.6.) kring lärande för 
att undersöka hur man på arbetsplatsen arbetar med lärande och vilken syn företagsledaren 
har kring lärande inom organisationen. Inom lärandeteorin är en central del hur kunskap delas 
inom en organisation. Fråga 4.1. utformades för att få reda på hur kunskapsspridningen 
fungerar i praktiken för att därigenom kunna se tendenser på om organisationen kan klassas 
som en dubbellooplärande alternativt singellooplärande organisation och även undersöka om 
detta har betydelse för hur förändrings- och jämställdhetsarbetet går. Fråga 4.2., 4.3. och 4.5. 
behandlar attityder för att undersöka hur företagsledare ser på medarbetarnas, sin egen och 
andra ledares inställning till lärande. Detta för att undersöka om det finns en koppling mellan 
attityden till att ta till sig ny kunskap och att genomgå organisationsförändringar som 
jämställdhetsarbetet innebär. Fråga 4.6. som behandlar tillåtelsen att göra fel inom 
organisationen utformades då det är en central del inom lärandeteorin. 
 
Intervjuguidens avslutande del utgjordes av frågorna 5.1. till 5.3. Fråga 5.1. gav respondenten 
möjlighet att berätta fritt om vad som helst inom ämnet för att författarna därigenom skulle få 
ta del av information som respondenten ansåg som relevant och för att ge respondenten 
möjlighet att tillägga och komplettera sina svar. Fråga 5.2. ställdes för att säkerställa att 
författarna skulle ha möjlighet att kontakta respondenten för ytterligare frågor om det skulle 
uppstå ett behov av det. Fråga 5.3. ställdes för att respondenten skulle ges möjligheten att få 
svar på eventuella frågor angående studien. 
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3.5.3. Urval 
Alvehus (2013) hävdar att det är viktigt att urvalet representerar personer som kan förhålla sig 
till de frågor som studien ämnar studera och bidra med relevant information. Därmed 
genomfördes ett subjektivt urval som går ut på att välja ut personer som har relevans för 
ämnet som studien fokuserar på (Bryman och Bell, 2013). Denscombe (2016) menar att denna 
metod ökar chansen att få ta del av lämplig information med utgångspunkt i studiens 
forskningsfråga då det är stor chans att de utvalda personerna besitter den kunskapen och 
erfarenheten som ger upphov till värdefull information och insikter i ämnet. Eftersom studien 
ämnade att ta reda på hur företagsledare inom redovisningsbranschen arbetar för att förändra 
könsmaktsordningen, med intentionen att främja jämställdhet var ett av urvalskriterierna att 
respondenten arbetar inom redovisningsbranschen, och besitter en ledande position inom 
organisationen. 
 
Eftersom forskningsfrågan delvis behandlar jämställdhetens utveckling över tid var ett annat 
kriterium att företagsledare som blev intervjuade i studien skulle ha en längre arbetserfarenhet 
inom branschen. Informationen gällande utvecklingen som skett inom branschen vad gäller 
jämställdhet baseras på uppfattningar från personer med en erfarenhet på som lägst 14 år och 
som mest 30 år inom redovisningsbranschen. 
 
Fysiska intervjuer med respondenterna föredrogs framför telefonintervjuer eftersom det kan 
vara svårt att läsa av om respondentens svar är uppriktiga över telefon (Denscombe, 2016). 
Detta kan bero på att det begränsar möjligheten att ta del av respondentens uttryck (Jacobsen, 
2002) och därmed blir det svårt att läsa av personens känslor under intervjuns gång. Dessutom 
tenderar personer att ha lättare att tala om känsliga ämnen, som exempelvis jämställdhet, 
under en fysisk intervju än över telefon. 
 
Att fysiska intervjuer valdes som datainsamlingsmetod i denna studie innebar att det blev 
relevant att avgränsa urvalet till företagsledare inom redovisningsbranschen i närliggande 
geografiska områden. Därmed blev ett annat urvalskriterium att respondenten skulle arbeta 
inom en organisation som var lokaliserad i Örebro. Detta kriterium reviderades med tiden då 
det var svårt att få till intervjuer med tillräckligt många respondenter inom Örebro eftersom de 
hade begränsade möjligheter att medverka i studien. Av den anledningen vidgades det 
geografiska området till att även innefatta Västerås. 
 
Sammantaget var studiens urvalskriterier att respondenten skulle inneha en ledande position 
på ett företag inom redovisningsbranschen som är lokaliserat i antingen Örebro eller Västerås. 
Eftersom studien behandlar jämställdhet var det inte mer än rätt att lika många kvinnor som 
män inkluderades i studien för att dela med sig av sina synpunkter inom området. Vid ett 
subjektivt urval finns möjligheten att styra vilka personer som skall ingå i urvalet, därmed 
valdes lika många män som kvinnor att inkluderas i studien. 
 
För att identifiera respondenter med relevans för studien har sökmotorn Google använts. 
Sökorden har varit Redovisning Örebro, Revision Örebro och Redovisning Västerås. Utifrån 
sökningarna har företag både inom redovisningsbranschen och inom de geografiska 
avgränsningarna valts ut. Totalt valdes omkring 20 potentiella företag ut för att finna 
respondenter som skulle uppfylla samtliga urvalskriterier. Företagen kontaktades antingen via 
mejl (se bilaga 1) eller telefon för att presentera studien och lämna en förfrågan om de hade 
potentiella respondenter som kunde medverka i studien via intervju. Antingen kopplades vi 
vidare till berörda personer inom ämnet eller så kontaktades företagsledare direkt.  
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Uppsatsförfattarnas eget nätverk har även använts för att få tag på lämpliga respondenter. 
Målet var att totalt sex respondenter skulle medverka i studien. Målet nåddes då sex personer 
från fyra olika företag medverkade i studien (se tabell 1). Detta antal ansågs som tillräckligt 
då Jacobsen (2002) hävdar att om kvalitativa intervjuer har för många uppgiftslämnare finns 
risk för att mängden information som insamlas blir svårhanterlig. Bryman och Bell (2013) 
styrker detta genom att hävda att semistrukturerade intervjuer genererar väldigt mycket data. 
  
Tabell 1. Översikt respondenter. 
 
Respondent Kön Företag Befattning Arbetserfarenhet Arbetsuppgifter 

Ledare 1 Kvinna Företag 1 VD 25 år i branschen, 
VD i 5 år  

Beslutsansvarig, 
implementerar 
strategier 

Ledare 2 Man Företag 2 Partner, 
auktoriserad 
redovisningskonsult 
  

30 år i branschen, 
delägare i 5 år, 
ekonomichef i 10 
år. 

Kundbemötande, 
redovisning 

Ledare 3 Kvinna Företag 2 Partner, 
auktoriserad 
redovisningskonsult 
 

30 år i branschen, 
delägare i 5 år 

Företagsledare, 
redovisning, 
bokslut, 
deklarationer, 
personalansvarig 

Ledare 4 Man Företag 3 Kontorschef, 
partner, 
auktoriserad 
revisor 
  

30 år i branschen 
 

Ansvarar för 
kontorets lönsamhet 
och de anställdas 
utveckling 

Ledare 5 Kvinna Företag 3 Partner, 
auktoriserad revisor 
  
  

30 år i branschen, 
delägare i 6 år 

Revision, 
rådgivning 

Ledare 6 Man Företag 4 Kontorschef, 
kontorsenhetschef 

14 år i branschen, 
kontorschef i 10 år 

Leda och fördela 
arbetet 
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3.6. Bedömning av studien 
Det finns de som anser att kvalitativa studier inte bör bedömas utifrån samma kriterier som 
används vid kvantitativ forskning (Bryman och Bell, 2013; Jacobsen, 2002). Istället för att 
bedöma studiens validitet respektive reliabilitet kan studien bedömas utifrån alternativa 
kriterier. Denna bedömning kommer göras utifrån kriterierna tillförlitlighet, extern giltighet 
och intern giltighet. 
 
3.6.1. Tillförlitlighet 
Jacobsen (2002) hävdar att forskare till en kvalitativ studie borde reflektera över om metoden 
som använts har förorsakat resultatet. Detta eftersom det föreligger en ömsesidig påverkan 
mellan de undersökta och undersökaren under datainsamlingen. Undersökarna utsätter de 
undersökta för olika slags stimuli som de sedan reagerar på. Det kan föranleda ett onormalt 
beteende hos undersökningspersonerna vilket i sin tur kan orsaka att forskarna inte får en 
sanningsenlig bild. En sådan intervjuareffekt kan bli särskilt stor då det under samma 
undersökning finns flera olika intervjuare. De olika intervjuarna kan då ge de undersökta olika 
stimuli vilket leder till att olika undersökare kommer fram till olika resultat. I denna studie var 
det en och samma uppsatsförfattare som intervjuade samtliga respondenter. Respondenterna 
utsattes därmed för samma stimuli vilket minskar graden av intervjuareffekt i denna studie. 
En viss medvetenhet bör dock finnas kring att det inte går att kontrollera intervjuareffekten 
totalt. 
 
Vidare bör reflekteras över om kontexten där informationen insamlats kan ha påverkat 
resultaten. Människor anpassar sitt beteende efter sin omgivning (Jacobsen, 2002). Det kan 
därmed vara problematiskt att genomföra en intervju i ett sammanhang som är ovanligt för 
undersökningspersonen och av den anledningen är sammanhang som är mer bekanta för 
undersökningspersonen ett bättre alternativ. För att respondenterna skulle bete sig så 
sanningsenligt som möjligt genomfördes samtliga intervjuer på respektives arbetsplats då det 
ansågs vara en naturlig miljö för respondenterna. 
 
Jacobsen (2002) tar upp att ett annat hot mot studiens trovärdighet kan vara att forskaren 
slarvat vid anteckningen av data och att empirin därmed består av felaktig information eller 
att en felaktig kategorisering av data har skett. Eftersom varje intervju spelades in 
eliminerades risken av felaktig nedteckning. Inspelningarna gjorde det möjligt att i efterhand 
ta del av exakt vad som sades under intervjuerna samtidigt som det bidrog till att datan inte 
påverkades av uppsatsförfattarnas intresse eller potential att anteckna. 
 
3.6.2. Extern giltighet 
Extern giltighet handlar om huruvida resultaten från en undersökning är generaliserbart 
(Jacobsen, 2002). Då det i studien användes ett subjektivt urval, som är ett icke-
sannolikhetsurval, uppstår ett generaliseringsproblem (Bryman och Bell, 2013). Eftersom 
endast sex respondenter ingick i undersökningen finns begränsade möjligheter att generalisera 
resultaten och hävda att dessa gäller för hela redovisningsbranschen. Den insamlade datan 
som rör hur jämställdheten inom redovisningsbranschen har utvecklats över tid tenderar att 
kongruera mellan de sex olika respondenterna. En åsikt som upprepar sig hos flera 
respondenter kan betraktas som ett generellt drag hos enheterna, vilket tyder på att urvalet är 
någorlunda representativt (Jacobsen, 2002). Därmed kan antas att resultaten som rör denna 
fråga har extern giltighet. 
 
När det kommer till resultaten om hur företagsledare inom redovisningsbranschen arbetar för 
att främja jämställdhet i dag är den externa giltigheten lägre. Detta eftersom 
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jämställdhetsarbete kan te sig på många olika sätt och av den anledningen är det inte möjligt 
att generalisera resultaten som rör denna fråga till att gälla samtliga företag inom 
redovisningsbranschen. Då syftet med denna studie är att skapa ökad förståelse för hur 
organisationer kan arbeta för att främja jämställdhet är målet inte att generalisera studiens 
resultat. Därtill hävdar Jacobsen (2002) att generalisering av resultaten oftast inte är avsikten 
med kvalitativa metoder. 
 
3.6.3. Intern giltighet 
Intern giltighet behandlar huruvida resultaten anses giltiga eller inte. Jacobsen (2002) tar upp 
att det finns två sätt att kontrollera detta. Det ena tillvägagångssättet innebär att genomföra en 
kritisk granskning av studien och det andra innefattar en avstämning av undersökningen och 
resultaten gentemot andra. För att bedöma denna studie i detta avseende genomförs en kritisk 
granskning. Det kan vara problematiskt att komma i kontakt med källor som ger korrekt 
information. I denna undersökning har sex respondenter med ledande positioner inom 
redovisningsbranschen medverkat. Respondenterna valdes ut just för att de ansågs ha 
potential att ge sanningsenlig information om det berörda området. 
 
Jacobsen (2002) tar upp att en kritisk genomgång måste innehålla de källor som exkluderades 
i studien och varför dessa inte ingick, då detta kan redovisa vilken information som 
utelämnats. De källor som inte ingick i studien men som blev tillfrågade var företagsledare på 
andra företag inom redovisningsbranschen som var lokaliserade inom Örebro eller Västerås. 
Dessa ingick inte i studien eftersom de inte hade möjlighet att medverka. Det är svårt att svara 
på om dessa källor hade delgett information som skulle förändra resultatet avsevärt. Men det 
är möjligt att resultatet skulle förändras i avseende hur företag arbetar med jämställdhet i dag 
eftersom sådant arbete kan skilja sig åt mellan olika företag. Ett annat potentiellt scenario kan 
ha varit att några av de personer som tillfrågades att medverka i studien avböjde då de inte var 
nöjda med jämställdheten på företaget. Data från en sådan källa hade kunnat förändra 
resultatet avsevärt. Men detta är ingenting som går att fastslå då de tillfrågade personernas 
motiv till att avböja förblir dolda. Därtill skulle resultatet lika gärna kunnat förbli konstant om 
andra personer ingått i studien eftersom de sex respondenter som ingick i denna studie delgav 
någorlunda överensstämmande data. Därmed finns en möjlighet att även andra respondenter 
skulle delgett liknande information. 
 
Det finns inga bevis på att informationen från respondenterna är sanningsenlig, men då svaren 
från de olika respondenterna till stor del överensstämmer med varandra anses chansen vara 
stor att informationen är riktig. Respondenternas förmåga att ge riktig information om det 
undersökta området anses god eftersom företagsledare bär det yttersta ansvaret när det 
kommer till att främja jämställdhet på företaget (Fägerlind, 2009; Lawrence, 2000). Av den 
anledningen förväntas dessa personer ha närhet till och kunskap om det studerade området. 
Jacobsen (2002) hävdar att förtroendet är högre för en person med mycket kunskap än en 
person med begränsad kunskap. I denna studie intervjuades personer där majoriteten arbetat 
inom branschen länge och många har haft en ledande roll i många år. Sådana personer är att 
föredra framför nyanställda personer då dessa inte anses besitta samma kunskap inom 
området. Detta stärker studiens interna giltighet. 
 
Huruvida informationen källorna delgett är sanningsenlig eller inte kan också bedömas utifrån 
om respondenterna hade några motiv för att inte ge en sanningsenlig bild av verkligheten 
(Jacobsen, 2002). Samtliga respondenter besitter en ledande position och det är sannolikt att 
ingen av respondenterna ville att företaget skulle framstå i dålig dager som i det här 
sammanhanget kan vara att företaget inte verkar för ökad jämställdhet. Därmed anses det 
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föreligga stor risk att samtliga respondenter hade motiv för att ge en så bra bild av 
verkligheten som möjligt. Men eftersom samtliga respondenter och företagen de arbetar på är 
anonyma i studien minskar sannolikheten att de skulle ha motiv som skulle göra 
informationen mindre sanningsenlig. 
 
3.7. Etiska principer 
I denna studie har hänsyn tagits till etiska principer. Både i förfrågan om respondenterna ville 
medverka i studien och under intervjun klargjordes studiens syfte och vilka moment som 
ingår i studien, därmed beaktades informationskravet. I studien togs även hänsyn till 
samtyckeskravet som innebär att respondenterna skall vara medvetna om att medverkande i 
studien är frivilligt (Bryman och Bell, 2013). För att ta hänsyn till principen om falska 
förespeglingar var det viktigt att bygga upp ett förtroende med respondenterna. För att få ut så 
relevant data som möjligt under intervjuerna har en central del i relationen varit ärlighet och 
transparens. Respondenterna har fått möjlighet att ställa frågor om studien och all information 
respondenterna fått ta del av har varit sanningsenlig. Nyttjande-, konfidentialitets- och 
anonymitetskravet har även uppfyllts då uppgifterna om respondenterna bara har använts 
inom denna studie, uppgifterna har endast har varit tillgängliga för uppsatsförfattarna och 
respondenterna är anonyma i studien. Utifrån detta har det inte brutits mot några etiska 
principer inom denna studie. 
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 4. Empiri 
 
I empirin redovisas material från de intervjuer som genomförts med ledare inom 
redovisningsbranschen under december 2017. Materialet presenteras utifrån de framtagna 
kategorierna jämställdhet, lärande samt förändring och förändringsledarskap. 

 
 
4.1. Ledare 1 
 
4.1.1. Jämställdhet 
Ledare 1 hävdar att andelen män på de lägre positionerna inom redovisning har ökat de 
senaste åren. De enklare arbetsuppgifterna inom redovisning har försvunnit och därmed blir 
det ökad konkurrens om de lägre positioner som finns kvar. Hon ser dock ingen positiv trend 
när det kommer till kvinnor i de högsta positionerna. 

 
Hon anser inte att det är någon större skillnad från förr och i dag gällande att göra karriär i 
redovisningsbranschen. Positioner som verkställande direktör och partner innehas oftast av 
män medan kvinnorna i stor utsträckning blir kvar på de lägre positionerna.  
 
Ledare 1 bedömer sitt eget företag som jämställt, men anser också att det hela tiden kan 
förbättras. För att främja jämställdhet använder företaget värderingsregler som bygger på att 
alla skall bemötas på samma sätt, oavsett exempelvis kön. Dessa regler tas upp regelbundet 
med de anställda för att påminna om vad bolaget står för och poängtera allas lika värde både 
inom bolaget och mot kunder. Företagsledningen ansvarar för att dessa värderingar 
eftersträvas men det finns också ett gemensamt ansvar. Bolaget har sedan det startades arbetat 
för att främja jämställdhet och en lärdom från Vd:n till andra bolag är följande: 

 
4.1.2. Lärande 
Genom företagets verksamhetsutvecklingsgrupper och möten sprids kunskap i organisationen. 
I detta bolag behövs ingen chefsposition för att vara verksamhetsutvecklingsledare. 
 

  
Ledare 1 hoppas att de anställda tänker som hon själv när det kommer till att ta till sig ny 
kunskap. Stöd finns i form av utbildningar, men ett stort eget ansvar krävs för att ständigt 
förnya sin kunskap. Medarbetare tillåts göra fel inom organisationen, men det är dock 
beroende av i hur stor omfattning och hur ofta det sker. Hon menar att det är viktigt att fråga 
om det uppstår en osäkerhet och inte chansa med kunderna. 

“Om jag ser tillbaka på min egen bakgrund har jag alltid varit ensam 
kvinna i alla ledningsgrupper. Både mina företrädare och efterträdare har 
varit män” (Ledare 1, 2017).	

“Det handlar inte om jämställdhet, det handlar om attityder. Attityder till 
olikheter och det behöver inte vara olikheter i kön utan i allt. Det är viktigt att 
jobba med attityderna som finns inom bolaget” (Ledare 1, 2017).	

“Det krävs att ständigt förnyelse av kunskapsbanken. Det är inte ens säkert 
att det man lär sig i dag håller i ett år framöver” (Ledare 1, 2017).	
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4.1.3. Förändring och förändringsledarskap 
Vd:n anser att förändringsarbete är en förutsättning för att organisationen skall kunna 
utvecklas. Förändringar är något som företaget ständigt måste arbeta med och därmed krävs 
öppenhet för vad som sker i omvärlden. Företaget som hon representerar arbetar exempelvis 
med omvärldsanalys en gång i veckan, då detta skall generera kunskap om hur andra arbetar 
för att själva kunna göra det ännu bättre. 
 

 
Ledare 1 berättade att uppdraget hon har i ett förändringsarbete är att ta initiativ till 
förändringar, vilket är av stor vikt för att en förändring skall kunna genomföras. Det är också 
viktigt att medarbetarna förstår vart organisationen är på väg och vad som vill uppnås. Detta 
för att de skall kunna bidra. Ibland tar företagsledningen hjälp av medarbetare eller chefer på 
lägre nivåer som kan bidrar i förändringsarbetet. Men det viktiga är att alla strävar mot samma 
mål. 
 
För att implementera förändringar används en verksamhetsutvecklingsmodell som är 
beprövad och används av många. Ledare 1 beskriver det som en metodik för hur de inom 
företaget arbetar med verksamhetsutveckling, vilket sker på ett strukturerat sätt. Första steget i 
ett verksamhetsutvecklingsarbete är att ta fram en strategi utifrån vad det är för förändring 
organisationen skall genomgå. Det strategiska initiativet bryts sedan ned i en handlingsplan 
där arbetet sker utefter en verksamhetsutvecklingsmodell. Modellen används vid möten, vilka 
följer en agenda om hur företaget följer upp förändringen. Alla som arbetar inom 
organisationen är involverade i någon form av verksamhetsutvecklingsarbete. Vid 
avdelningsmöten, där kommunikationen primärt sker med de anställda, kommuniceras sedan 
hur långt gruppen har kommit med sina verksamhetsutvecklingsarbeten. 
 
4.2. Ledare 2 
 
4.2.1. Jämställdhet 
Delägaren påpekar att det alltid varit fler kvinnor än män inom redovisningsyrket och att det 
varit svårare för kvinnor att bli partners. Inom den egna organisationen arbetar 50 procent 
män och 50 procent kvinnor och könsfördelningen i företagsledningen är också jämnt 
fördelad. Ledare 2 hävdar att vid en rekryteringsprocess är kompetensen i fokus och könet 
oviktigt. 
  
Historiskt har det varit en skillnad mellan att ha ett visst kön inom branschen. Anledningen 
till att kvinnor har haft det svårt att exempelvis bli partner kan bero på att kvinnor förr tog 
större ansvar i hemmet och för familjen, vilket bidrog till att de inte kunde avsätta samma tid 
för yrket som männen. Tidigare har män varit mer karriärsinriktade än kvinnor och män 
anställer hellre andra män. Det är en svår och tidskrävande förändringsprocess gällande de 
högre positionerna inom branschen. 
 

“Man måste hela tiden fråga sig: hur kan vi göra detta ännu bättre? Vi 
konkurrerar inte med Västerås eller Sverige utan med Europa. Det räcker inte 
att vara bäst på sin specifika grej, utan det krävs mycket mer av en” (Ledare 
1, 2017). 
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På företaget står kontorsdörrarna alltid öppna och frågor välkomnas alltid. Han vill att 
medarbetare skall ställa frågor för att kunna lära sig. Vidare nämns att ingen vet allt och 
organisationsmedlemmarna lär sig av varandra. 

 
Inom organisationen finns ingen skillnad mellan att vara man eller kvinna och han upplever 
att företaget alltid varit jämställt. På bolaget arbetar alla med jämställdhetsarbetet då det inte 
finns någon speciell strategi, utan i ett mindre bolag är kommunikation och delaktighet bland 
organisationsmedlemmarna det viktiga. Det är också enklare att upprätthålla god 
kommunikation med medarbetarna på mindre bolag 
 
4.2.2. Lärande 
På arbetsplatsen sprids kunskap via fikapauser, interna utbildningar och externa utbildningar. 
Företagsledningen har lednings- och styrelsemöten där de bland annat diskuterar 
framtidsplaner, strategier och rekrytering. Ny personal utbildas på arbetsplatsen för att få 
praktisk utbildning och inte bara teoretisk. En annan delägare ansvarar för medarbetarsamtal 
årligen för att ta reda på hur de anställda tycker och känner. 

 
Inom redovisningsbranschen måste de anställda förhålla sig till förändringar som uppstår då 
det är en del av yrket. Det sker ständigt förändringar som medarbetarna helt enkelt måste 
anpassa sig till. Delägaren beskriver att han därmed är tvungen att ta till sig ny kunskap, trots 
att det ibland är svårt. Vidare förklarar han att ledare måste ta till sig förändringar och förhålla 
sig till dem. De anställda har en bra attityd gentemot förändringar och har lätt för sig att ta till 
sig ny kunskap. 
 
De anställda behöver stöd att lära sig och får det genom interna utbildningar. Efter 
utbildningen är det viktigt att få praktisera sina nya kunskaper och lära sig själv. Anställda 
måste i en inledande fas våga ställa frågor och som ledare är det viktigt att inte bara visa rätt 
svar utan även få den anställda att förstå så att personen vid nästa tillfälle kan hantera 
situationen på egen hand. 
 

 
 
 

  Ledare 2 hävdar att det är en självklarhet att anställda får göra fel inom organisationen. Om 
det uppstår problem är det alltid bäst att ta hjälp av någon. Vidare beskriver han att om fel 
identifieras så korrigeras dem alltid. Det går inte att kontrollera alla anställda. Därför är det 
viktigt att lita på sina medarbetare. 
 
4.2.3. Förändring och förändringsledarskap 
Delägaren tar upp att det inom redovisningsbranschen ständigt sker förändringar som 

“Man skall behandla andra som man vill bli behandlad själv, oavsett kön” 
(Ledare 2, 2017).	

”Vi lever i en föränderlig värld, är man emot förändringar skall man inte gå 
in i den här branschen” (Ledare 2, 2017).	

”Alla människor gör fel. Det finns ingen som är felfri” (Ledare 2, 2017).	

                ”Dörren är alltid öppen för frågor” (Ledare 2, 2017).	
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företaget måste hålla koll på och följa. Det är viktigt att anpassa sig efter förändringarna för 
att kunna utvecklas inom organisationen. Inom verksamheten krävs att alla är ansvarstagande 
och vågar utmana sig själva för att implementera förändringsprocessen. 
 
I rollen som delägare är det viktigt att vara ansvarstagande, förmedla tillit och skapa 
möjligheter för de anställda att kunna utvecklas vid en förändring. Det är essentiellt att de 
anställda får utvecklas genom utbildning, men ännu viktigare att de får testa kunskapen i 
praktiken. 

 
 
 
 

På arbetsplatsen är det betydelsefullt att ha en öppen dialog för att skapa kunskap om 
förändringen samt implementera den i arbetssättet. Det är essentiellt att de anställda vågar 
dela med sig av sina funderingar till företagsledningen i syfte att minska eventuella fel som 
kan uppstå. 
 
Organisationen använder ingen förändringsmodell, utan lär sig arbeta efter omvärldens 
förändringar. Uppkommer en förändring diskuteras den gemensamt så att alla i personalen 
förstår och kan ta del av informationen. På företaget får samtliga medarbetare komma till tals 
för att utvecklas och bli ännu bättre. 
 
4.3. Ledare 3 
 
4.3.1. Jämställdhet 
Partnern tar upp att redovisningsyrket inom branschen länge dominerats av kvinnor, vilket 
kan bero på att kvinnor är strukturerade och ordningsamma. Historiskt sett har män ofta 
besuttit de högre positionerna inom branschen, vilket kan bero på att personer med 
chefsegenskaper tillsätts och inte en kompetent redovisare. Inom chefsjobb består en 
traditionell arbetsvecka av 60–70 timmars arbete. Kvinnor har haft mycket mer ansvar i 
hemmet, vilket bidragit till att det varit svårt att kombinera familjerollen med en chefsroll. 
Partnern belyser att en jämnt fördelad styrelse brukar leda till förbättrade resultat då fler 
perspektiv tillvaratas. 

 
 
 

Organisationen beskrivs som jämställd då de är hälften kvinnor och hälften män. På 
arbetsplatsen är alla på samma nivå och för att bli jämställda försöker de rekrytera för att 
främja en jämn fördelning mellan könen. Inom verksamheten försöker ledaren se till att alla 
utvecklas hela tiden och att alla är delaktiga i jämställdhetsarbetet. De anställda har alltid 
möjlighet att framföra sina åsikter, antingen enskild med någon av ledarna eller då samtlig 
personal träffas. Då det är ett mindre företag finns möjligheten att samtliga anställda kan 
träffas ofta. Detta bidrar även till att alla vågar dela med sig av sina åsikter. 
 
Ledare 3 tar upp att arbetet med praktikanter är viktigt för att hjälpa 
organisationsmedlemmarna att utbilda sig. De anställda inom organisationen har möjlighet att 
ge andra kunskap och lärdomar. Vidare är hennes råd till andra organisationer att det blir en 
mer trivsam arbetsplats om det är blandade åldrar och blandade kön bland de anställda. En 
trivsam arbetsplats kommer att gynna verksamheten i slutändan. 
 

“Det finns inga dumma frågor. Allting som man kan är enkelt och 
det som man inte kan är svårt” (Ledare 2, 2017).	

”Det är högt i tak” (Ledare 3, 2017).	
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4.3.2. Lärande 
Inom verksamheten får samtliga ta del av viktigt material och nyheter. Alla på arbetsplatsen 
är intresserade av att ta till sig ny kunskap då det är en del av yrket. Men ibland kan vissa 
nyheter såklart vara jobbiga att ta del av, framförallt när det är flera nyheter som innebär 
förändringar samtidigt. Inom organisationen hjälps de åt för att ta till sig nyheter och för att 
komma igenom dem tillsammans. Ledare 3 beskriver att företagsledningen är överens om hur 
organisationen skall drivas och de poängterar vikten av att vara i framkant för att överleva på 
marknaden långsiktigt. 
 
Dagligen sker informationsutbyte som ökar kunskapen på arbetsplatsen. I organisationen 
sprids lärdomar på ett sätt som skall öka förståelsen hos den enskilda individen så att 
personen i fråga kan hantera liknande problem i framtiden på egen hand. Kunskap sprids via 
möten, mejlkontakt, kurser och e-kurser. E-kurser är utbildningar som sker på internet vilket 
innebär att medarbetare kan ta del av kurserna hemifrån. 
 

 
 
 

Ledare 3 hävdar att det är viktigt att anpassa sig efter omvärlden. Samtliga 
organisationsmedlemmar måste vara positiva och arbeta för att få det nya arbetssättet till en 
rutin. Hon som partner försöker alltid vara positiv och förmedla positiviteten utåt för att 
underlätta för andra inom organisationen. 
 
Alla gör fel inom organisationen. Det viktigaste är att be om ursäkt, rätta till felet och 
behandla den person som har påverkats av felet på ett bra sätt eftersom de flesta problem går 
att lösa. Rädsla för att göra fel inom yrket bör inte förekomma då det kan leda till 
begränsning. 
 
4.3.3. Förändring och förändringsledarskap 
Partnern beskriver att det ständigt kommer nya lagar som organisationen måste förhålla sig 
till och företaget använder sig även av branschspecifika mallar som guidar arbetet i 
verksamheten. Det är viktigt att anställda är uppmärksamma för de nyheter som uppkommer 
och ledaren har ett ansvar att förmedla detta. Inom organisationen finns en kvalitetshandbok 
som samtliga på företaget kan ta del av för att förstå hur arbetet skall genomföras. 
 

 
Kommunikation om förändringar och nyheter som tillkommer sker dagligen med 
medarbetarna. I inledningsfasen vid en förändring informerar delägarna medarbetarna och 
svarar på eventuella frågor. De lyfter frågorna som finns och pratar gemensamt om 
inkluderade personers åsikter. Företagsledarna är noga med att uppmärksamma tips och idéer 
från de anställda för att alla medarbetare skall vara delaktiga i förändringen. Vidare beskriver 
Ledare 3 att viktiga egenskaper för en chef i en förändringsprocess är att vara lyhörd och 
lyssna på sina medarbetare. 
 
Inom organisationen har företagsledaren inte stött på motstånd från medarbetarna. Hon 
förklarar att det kan bero på att det inom denna bransch finns en medvetenhet om att det 
förekommer förändringar hela tiden. Dessutom diskuteras de förändringar som uppkommer i 

”Det är bara att haka på och köra” (Ledare 3, 2017).	

“Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om nyheter för att bli en attraktiv 
arbetsplats och vara attraktiva från ett kundperspektiv” (Ledare 3, 2017).	
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ett tidigt skede och får medarbetarna involverade, vilket också kan bidra till ett minskat 
motstånd. 
 
4.4. Ledare 4 
 
4.4.1. Jämställdhet 
Ledare 4 anser att det är jämställt i sin helhet inom redovisningsbranschen. Männen är något 
underrepresenterade på de lägre positionerna och kvinnorna på de högsta positionerna. Vad 
gäller delägare är det exempelvis fortfarande få kvinnor medan styrelsen och 
företagsledningen är mer jämställd. 
 

 
Kontorschefen anser att det har skett en enorm förändring de senaste åren. När han började 
var det mycket ovanligt att kvinnor satt i företagsledningar eller styrelser inom branschen, i 
dag är det stor skillnad. För 30 år sedan fanns endast en kvinnlig delägare och i dag finns 
ungefär 40 stycken kvinnliga delägare. Vidare nämner han att det på 90-talet framtogs en 
jämställdhetspolicy på företaget. I början bestod den av endast några få rader, i dag är den 
betydligt mer utvecklad. Han anser dock att utvecklingen går lite för långsamt vad gäller 
könsfördelningen bland delägare, men han tror att vi kommer se en positiv utveckling inom 
en snar framtid när det kommer till jämställdhet. 
 
På det lokala planet har det varit jämställt under en längre tid och på de högre positionerna 
finns också en ökad medvetenhet kring jämställdhet. I takt med att det tillkommit många fler 
kvinnor inom styrelsen och som kontorschefer tror han att jämställdhetsarbetet förbättrats, 
vilket genomsyrar hela organisationen. Även om företaget på lokal nivå inte arbetar med 
jämställdhetsfrågor kontinuerligt, har organisationen de senaste 10 åren haft med jämställdhet 
i affärsplanen vilket får en positiv effekt uppifrån. Avseende utveckling och lön behandlas 
alla lika, så vad gäller att göra karriär upplever han ingen skillnad mellan könen. 

 
I detta företag har medarbetarna möjlighet att föra fram sina åsikter på flera sätt. På varje 
kontor finns en arbetstagarrepresentant, vilket är en person som har direkt kontakt med den 
arbetstagarrepresentant som sitter i styrelsen. Detta innebär att de anställda har möjlighet att 
framföra sina synpunkter direkt in i styrelserummet. Dessutom är organisationen platt enligt 
kontorschefen vilket underlättar kommunikationen. Respondentens chef som sitter i 
företagsledningen på huvudkontoret brukar besöka kontoret minst en gång per månad och där 
finns också möjlighet att framföra sina synpunkter som medarbetare. Utöver det finns alla 
lokala ledare som de anställda kan prata med. 
 

 
“Det är en självklarhet att denna arbetsplats skall vara jämställd. Om en kvinna 
och man gör samma saker, skall de också ha samma möjligheter till utveckling 
både personligt, i befattning och gällande lönen” (Ledare 4, 2017).	

“Vi är den byrå som har flest kvinnliga delägare och ändå är det bara 
drygt 30 procent kvinnor” (Ledare 4, 2017).	
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4.4.2. Lärande 
Denna byrå har både kvalificerade revisorer och redovisningskonsulter, båda yrkesgrupperna 
jobbar med en utvecklingstrappa där 3–4 års arbete krävs för att få den utnämnda titeln. 
Bolaget anordnar interna utbildningar och erfarenheter delas med varandra. Det är genom 
medarbetarsamtal som de anställda i samråd med chefen kommer fram till vilka utbildningar 
som behövs inför året. 
 

 
Medarbetares attityder gentemot förändringar är positiv eftersom de flesta är medvetna om att 
det ständigt sker förändringar i branschen vilket för med sig att de måste fortbilda sig genom 
utbildningar. Den positiva attityden kommer naturligt då de flesta medarbetare vill vara 
kunniga och uppdaterade med exempelvis nya regler. För att underlätta i olika 
rådgivningssituationer finns också specialister att tillgå inom organisationen. 
 
Chefen poängterar att det självklart är tillåtet att göra fel inom organisationen. Det är något 
som också står med i företagets affärsplan. För att kunna ta sig an nya utmaningar måste fel 
tillåtas. Han poängterar dock att det också är en fråga om kvalitetssäkring, vilket handlar om 
riskeliminering. Fel kan exempelvis förhindras genom att arbeta i grupper och även låta 
chefen dubbelkolla, ju fler ögon desto bättre. 
 
4.4.3. Förändring och förändringsledarskap 
Kontorschefen poängterar att förändringar är något som de ständigt arbetar med på företaget 
och därmed kommer det naturligt att ta till sig nyheter. Han berättar att organisationen de 
senaste åren har vuxit mycket vilket gör att förändringsarbetet har innefattat bland annat att 
tillsätta nya chefer som kan hjälpa till att leda företaget framåt. 

 
Förändringar upptäcks genom företagets arbetsmetodik, när regler och verktyg utvecklas 
måste företaget också göra det kontinuerligt. Kontorschefens egen roll i förändringsarbeten är 
att vara lyhörd och nyfiken. Det kan ibland vara svårt att uppmärksamma allt eftersom det går 
fort. När det kommer till tekniska förändringar går det ofta att lära sig av de yngre på 
företaget och avseende kompetens och kunskap har de äldre mycket att bidra med. Han 
beskriver det som en tvåvägskommunikation istället för envägskommunikation. 

 
Det finns en strategi för hur förändringar implementeras i bolaget. Det är en lång strategi för 
att implementera något nytt. Företaget utgår från strategin att hänga med i utvecklingen och 
vara i framkant, vilket företaget har lyckats bra med. Ledare 4 beskriver att företaget helst vill 
veta vart de är imorgon redan i dag. Detta ställer stora krav på företaget och det krävs resurser 
i form av både tid och kapital. 
 

“Att som ledare vara nyfiken och energisk är viktigt, då det smittar av sig till 
medarbetarna och kan påverka deras inställning till att ta till sig ny 
kunskap” (Ledare 4, 2017).	

“Omvärlden förändras och vi måste hänga med. Helst vill vi vara i 
framkant, därför arbetar vi med förändringar hela tiden” (Ledare 4, 2017).	

“Det är viktigt att acceptera att det är i en föränderlig värld vi lever i. Det 
sker nya saker varje dag” (Ledare 4, 2017).	
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Vid implementering av en förändring ingår också utbildning av medarbetare och 
medarbetarundersökningar som följs upp minst en gång per år. I undersökningarna ställs 
frågor om förändringsarbetet och där får ledningen en uppfattning om hur medarbetare känner 
inför förändringar. Detta är en viktig del för att ledningen inte skall arbeta i blindo, utan ta 
hänsyn till de anställdas synpunkter. På samma sätt arbetar företaget också med 
undersökningar riktade till sina kunder. 
 
Kommunikationen med anställda som är involverade i en förändring sker på många olika sätt 
inom företaget. En del av kommunikationen sker uppifrån, av styrelsen och 
företagsledningen. Ett flöde av information kommer också genom en intern hemsida, för att 
sprida kunskap inom organisationen. Det kan exempelvis handla om IT, skatte-, företags-eller 
redovisningsregler. På den lokala nivån har kontorschefen en skyldighet att underrätta 
medarbetare om sådant som berör dem och deras arbete. Medarbetare har också ett stort 
ansvar gällande att ta till sig kunskap och utvecklas. Chefen kan vara länken mellan, men det 
är ändå medarbetarna som måste ha viljan och kraften. 
 
Om det uppstår motstånd från medarbetarna i ett förändringsarbete anser kontorschefen att det 
är ledarens roll att förklara varför förändringen genomförs, för att på så sätt få med sig de 
anställda. Han poängterar också att det är viktigt att de anställda är medvetna om att det är 
tillåtet att ifrågasätta förändringar eftersom det är först då en öppen dialog kan uppstå inom 
organisationen. 
  
 
4.5. Ledare 5 
 
4.5.1. Jämställdhet 
När Ledare 5 började i redovisningsbranschen var i synnerhet revisorer övervägande män. 
Sedan dess har det hänt mycket. Dock finns fortfarande utvecklingsmöjligheter vad gäller 
kvinnligt deltagande på partnernivå. Att det ännu inte är jämställt på partnernivå beror enligt 
partnern på hur samhället ser ut i övrigt. Historiskt sett anställer män ofta andra män, vilket 
har varit en tröghetströskel att komma över. En annan anledning till att den låga 
utvecklingstakten kan vara det faktum att kvinnor både genom historien men även i dag tar 
mer ansvar i hemmet. Exempelvis har kvinnor enligt statistik fler VAB-dagar än män. På 
grund av det har kvinnor svårt att få ihop livspusslet. Hon nämner dock att även fast kvinnliga 
partners är underrepresenterade kommer kvinnor mer till tals i dag än förr. 
 
Partnern tar upp att det inte är någon skillnad mellan könen att göra karriär inom branschen i 
dag då det ges samma förutsättningar gällande karriär och lön. Det är en tuff bransch och det 
handlar mycket om att bygga upp ett nätverk och införskaffa sig en kundbas. En 
framgångsfaktor inom organisationen är därmed att skapa goda relationer. 
 
För att främja jämställdhet har bolaget en jämställdhetspolicy. Genom 
medarbetarundersökningar tar företagsledningen reda på vad medarbetarna tycker kring 
exempelvis jämställdheten på företaget. Medarbetarna kan förutom genom 
medarbetarundersökningar föra fram sina åsikter till närmaste chef. Hon hävdar att det är 
viktigt att ha en bra chef som snarare är coachande än har maktvilja. Partnern själv försöker 
vara en bra förebild och coacha de anställda så att de får möjlighet att utvecklas och öka sina 
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kunskaper. 
 

 
Vissa kvinnor känner att de blir ifrånsprungna av männen utvecklingsmässigt då de är hemma 
med barnen. Partnern nämner att företaget har ett kvinnligt nätverk som syftar till att vara 
coachande och stödjande i kvinnors karriärer. 
 
4.5.2. Lärande 
När man börjar arbeta inom redovisningsbranschen startar ett livslångt lärande och det bör 
finnas en medvetenhet om att det ständigt sker förändringar. Partnern hävdar att de flesta som 
lockas till branschen är öppna för att lära sig nya saker. Beroende på vilken roll som innehas 
behövs olika kunskaper. Vissa roller kräver mer utbildningstimmar än andra. Vid 
utvecklingssamtal med medarbetarna diskuteras vad den enskilda personen behöver gå för 
utbildningar för att nå önskade mål. I grunden måste alla inom organisationen vara 
kunskapstörstande människor. 
 

Partnern tycker om att vara i framkant när de kommer nya avancerade verktyg. Respondenten 
anser att hon inte har de mest lämpade kunskaperna vad gäller digitaliseringen, vilket är 
förklaringen till att andra personer inom organisationen som har större kunskaper och intresse 
för området får mer ansvar för den delen. För att sprida kunskap inom organisationen 
tillämpas kostnadsfria seminarier och kunskapsluncher internt. 
 
Partnern nämner att företagsledningen försöker förmedla att det är acceptabelt att göra fel 
inom organisationen. Detta är viktigt eftersom medarbetarna i annat fall inte kommer våga 
göra någonting. Tidigare poängterades vikten av att ligga i framkant. Om organisationen skall 
kunna ligga i framkant kommer de anställda sannolikt råka ut för stötar och göra fel. Om fel 
uppstår stöttar och hjälper de anställda varandra inom organisationen. 
 
4.5.3. Förändring och förändringsledarskap 
Partnern tar upp att vi lever i en värld med mycket förändringar och det är någonting 
organisationer måste förhålla sig till. Vidare beskriver hon att det inom ekonomiservice sker 
mest förändring, men det pågår ständigt en förändring inom hela verksamheten. Förhållandet 
till kunder och digitalisering är exempelvis något de konstant arbetar med på arbetsplatsen. 
Företaget har fyra framgångsfaktorer, en av dem är förnyelse och förändring. Partnern 
förklarar att detta visar på att förändring är en viktig del inom organisationen. 
 
Omvärlden styr till stor del hur företaget förändras. Företaget måste vara medveten om 
förändringar som sker i den externa miljön för att kunna locka nya konsumenter och 
medarbetare. Till exempel genomför företaget medarbetarundersökningar och 
kundundersökningar för att få reda på vad anställda och kunder har för åsikter och vad som 
behöver förändras. Således är det genom konsumenter och medarbetare som företaget 
identifierar vad som behöver förändras. En egenskap som anses viktig för chefer i 
förändringsprocesser är att vara lyhörd och intressera sig för både medarbetare och kunder. 
Det spelar ingen roll vad som sker inomorganisatoriskt om det inte gynnar konsumenterna i 
slutändan. 

”Alla vet att de måste vara med och lära sig hela tiden” (Ledare 5, 2017).	

“Det är viktigt att organisationer har rätt ledarroller så att alla på 
arbetsplatsen kan jobba för dessa frågor” (Ledare 5, 2017).	
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Förändringar inom verksamheten är en ständig process, men inför varje affärsplan genomförs 
en djupare analys av verksamheten som blir som en grund att stå på. Partnern hävdar att det är 
viktigt att få medarbetarna att förstå förändringens nödvändighet. Vidare hävdar hon att 
förändringen måste förankras i organisationen. Inom organisationen följs förändringen upp 
genom återkoppling från medarbetare och kunder. 
 
Samtliga organisationsmedlemmar måste haka på förändringar och vara med och driva dem 
från början. Vidare berättar partnern att hon upplever att det förr var vanligare att personer i 
allmänheten var bakåtsträvande. I dag upplever hon de flesta vara mer öppna för förändringar 
och förklarar vidare att detta förhållningssätt även gäller inom yrket. Därmed är det inom 
organisationen inte så svårt att driva igenom en förändring, men det krävs att ledarna 
förmedlar syftet för organisationsmedlemmarna så att samtliga förstår effekten av 
förändringen. Dock nämner partnern att implementeringar av en förändring inte alltid är 
okomplicerat. Organisationen har stött på motstånd mot förändringar. Hon förklarar att det 
kan bero på att människor i grunden ofta vill ha det som det alltid varit. I dag ställs krav på att 
den enskilda individen skall lära sig och ta till sig information själv. Inom företaget hjälper 
organisationsmedlemmarna varandra och försöker sprida kunskap, för att underlätta 
förändringsprocessen. 
 
4.6. Ledare 6 
 
4.6.1. Jämställdhet 
Respondenten tar upp att arbetsplatsen består av ungefär 40 procent män och 60 procent 
kvinnor. Han belyser att det för några år sedan var ett omvänt förhållande. I dag ser han ingen 
skillnad avseende att göra karriär inom branschen beroende på kön, utan det handlar snarare 
om kompetens och vilja. Tidigare har männen oftast betraktats som pålitliga inom branschen, 
men detta har förändrats. Anledningen till den tidigare mansdominansen inom branschen kan 
bero på att det tidigare har varit en mer mansdominerad värld, vilket det inte längre är. 
 
Inom organisationen har jämställdhetspolicys framtagits för att främja jämställdheten på 
arbetsplatsen. På huvudkontoret finns en ansvarig person för jämställdhetsarbetet, men på 
kontoret i Örebro finns ingen sådan ansvarig person. Kontorschefen hävdar att företaget inte 
har haft problem med jämställdhet lokalt och att en jämställdhetsansvarig därmed inte tillsatts. 
 
Medarbetarna har alltid möjlighet att föra fram sina åsikter och fyra gånger per år genomförs 
medarbetarsamtal med varje anställd. Under samtalen diskuteras exempelvis om 
medarbetaren anser sig få komma till tals och om medarbetaren anser sig bli bemött med 
respekt inom organisationen. Kontorschefen beskriver att samtliga medarbetare har möjlighet 
att påverka verksamheten. Vidare hävdar han att det är viktigt med en nära dialog mellan 
organisationsmedlemmarna i en organisation då det ökar trivseln. 

 
Delaktigheten ses som en framgångsfaktor som på sikt gynnar företaget ekonomiskt. 
Kontorschefens råd för att främja jämställdhet är att tillämpa en jämställdhetspolicy som 
samtliga organisationsmedlemmar ser till att följa. 

“Jag har höga krav på mig själv när det kommer till att främja jämställdhet 
på företaget. Min uppgift är att lyssna på medarbetarna och involvera dem i 
beslut” (Ledare 6, 2017). 
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4.6.2. Lärande 
Respondenten tar upp att organisationen sprider kunskap genom olika skatteutbildningar, 
kompetensdagar och andra utbildningar. En nyanställd person får en introduktionsutbildning 
och rådgivningsutbildningar för att skapa en trygghet i den nya arbetsrollen men också för att 
hålla en viss kunskapsnivå på företaget. Kontorschefen hävdar att medarbetarnas kunskap är 
värdefullt för organisationen då det är ett kunskapsföretag. Därmed är det viktigt att 
medarbetarna förses med den kunskap som krävs för den unika positionen. 
 
På företaget står alla dörrar öppna för frågor och kontorschefen beskriver att han förespråkar 
ett klimat där organisationsmedlemmarna vågar fråga varandra då det uppstår osäkerheter för 
att kunna ge kunden bästa möjliga service. Olika personer har olika kunskap, därför är det inte 
konstigt att en person inte kan allting. 

 
Medarbetarna får stöd genom att de ges tid till att utveckla sin kunskap. Kontorschefen går 
kontinuerligt på utbildningar för att utvecklas i sin ledarroll, känna trygghet inför sina 
uppgifter och kunna guida de anställda. Han beskriver att han är positiv till lärande genom att 
försöka se nyttan med och behovet av kunskap, vilket han försöker förmedla till 
medarbetarna. 
 

Respondenten beskriver att det varje dag sker fel inom organisationen, men självklart försöker 
organisationen göra så få fel som möjligt. Om medarbetarna inte tillåts göra fel minskar 
trivseln på arbetsplatsen och då är risken stor att medarbetarna stressar upp sig, vilket kan leda 
till en större mängd fel än som skulle varit fallet om ledningen litade på sina anställda. 
Organisationen hanterar fel som uppstår genom att motivera de anställda att göra om och göra 
rätt och ta hand om de kunder som blivit påverkade av felet. 
 
4.6.3. Förändring och förändringsledarskap 
Respondenten tar upp att förändringar ständigt sker inom redovisningsbranschen. Vidare 
hävdar han att det är nödvändigt med förändringar inom organisationen för att följa med i den 
utveckling som sker i omvärlden. Om organisationen inte anpassar sig finns risk att 
organisationen inte överlever. 
 
Identifieringen av att en förändring bör genomföras sker oftast utifrån förändringar i 
omvärlden eller av konsumenters efterfrågan. Inom verksamheten genomförs även 
marknadsundersökningar för att ligga i framkant. För att kunna ligga i framkant måste 
företagsledningen vara öppna för rådande trender. Inom den egna organisationen upptäcks 
förändringsmöjligheter genom att arbetsprocesserna inte är tillräckligt effektiva. Detta innebär 
att företagsledningen identifierar ett problem och därefter påbörjas ett förändringsarbete. 
 
Respondenten beskriver att ledare har en viktig roll i en förändringsprocess. För att få 
samtliga medarbetare att arbeta mot gemensamma mål måste ledarens budskap vara 

 
“På arbetsplatsen är de anställda positiva till att införskaffa sig ny kunskap, 
då det är en förmån och ett måste inom denna bransch” (Ledare 6, 2017).	

“För vi är bara människor och det är inte annat än mänskligt att göra fel” 
(Ledare 6, 2017).	
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trovärdigt. Det är också viktigt att ledaren är lyhörd, vill vara i framkant och har en positiv 
inställning till nyheter. Om ledaren inte har dessa egenskaper är personen på fel position. 
 
Vid implementering av förändringar tillämpar företaget en viss struktur. Inom företaget sker 
kommunikationen om förändringsprocessen först med alla chefer på huvudkontoret, som 
sedan ansvarar för att förmedla informationen vidare till all personal. På de lokala kontoren 
börjar förändringsprocessen med att ledarna beskriver och förklarar förändringen som skall 
genomföras för medarbetarna. Därefter hålls ett möte där medarbetarna delar med sig av sina 
tankar och funderingar om förändringen. Efter en tid följs förändringen upp och 
företagsledningen får då en indikation på om förändringen har lett till den önskade effekten 
eller inte. 

 
Vid förändringar är det vanligt att det uppstår motstånd från medarbetarna. Kontorschefen 
förklarar att det kan bero på okunskap eller bekymmer hos personerna som gör motstånd. För 
en del människor är det jobbigare att ändra ett invant arbetssätt, inom exempelvis 
digitalisering är det vanligt att äldre har svårt att ta till sig förändringar. Därför är det viktigt 
med kommunikation på arbetsplatsen och att medarbetarna vågar ställa frågor när de får reda 
på nyheter, i syfte att skapa förståelse. Ledare måste hantera motstånd genom att ge stöd och 
förklara varför förändringen är nödvändig. För att minska risken för motstånd sker 
utbildningar både digitalt och praktiskt inför varje förändring. Men ledare måste inte bara 
hantera motstånd utifrån en negativ synvinkel, respondenten hävdar att det även kan vara 
nyttigt att inkludera fler synvinklar i förändringsarbetet. Faktum är att de frågor ledaren får 
från medarbetare angående förändringen kan vara frågor som ledaren själv ställt till 
företagsledningen på huvudkontoret för att få förändringen tydliggjord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ledningen måste lägga fram förändringen på ett positivt sätt, få de 
anställda att känna sig trygga, engagerade och prata igenom förändringen 
tillsammans” (Ledare 6, 2017).	
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5. Analys 
 

I följande kapitel tolkas och analyseras det empiriska materialet utifrån den teoretiska 
referensramen. Analysen är uppdelad i de tre kategorierna jämställdhet, lärande samt 
förändring och förändringsledarskap. 
 
5.1. Jämställdhet 
Enligt SCB (u.å.) innebär jämställdhet att kvinnor och män skall ha samma möjlighet att 
påverka samhället och sina egna liv. För att uppnå en jämställd arbetsplats krävs att kvinnor 
och män ges samma rättigheter och skyldigheter. Majoriteten av respondenterna hävdar i 
enlighet med Lawrence (2000) att det är företagsledningen som har det yttersta ansvaret att 
främja jämställdhet på arbetsplatsen. Dock nämner samtliga respondenter att alla personer på 
arbetsplatsen ansvarar över att främja jämställdhet och att behandla andra med respekt. 
Således är det inte tillräckligt att företagsledningen tar fram jämställdhetsprogram, 
organisationsmedlemmarna har även en stor roll i jämställdhetsarbetet, nämligen att se till att 
det efterföljs. 
 
Eftersom både företagsledning och medarbetare ansvarar för att arbetsplatsen skall bli mer 
jämställd blir kommunikation inom organisationen en viktig faktor för att lyckas med 
jämställdhetsarbetet (Lawrence, 2000; Fägerlind, 2009). Enligt respondenterna är 
kommunikation ett viktigt verktyg för att medarbetarna skall få ta del av information från 
företagsledningen, men också för att företagsledningen skall få information från 
medarbetarna. En ledare hävdar att kommunikationen bör vara dubbelriktad för att det vid alla 
typer av organisationsförändringar kan uppstå motstånd från medarbetarna. För att lyckas med 
en förändringsprocess är det viktigt att företagsledningen hanterar sådant motstånd (Jacobsen, 
2013; Wahl och Höök, 2007). 
 
För att lyckas med jämställdhetsarbetet är det enligt Mark (2007) viktigt att bevara ett öppet 
klimat där samtliga deltagares synpunkter kring jämställdhet lyfts fram eftersom jämställdhet 
rör samtliga människor i organisationen. Fem av sex respondenter nämner att dörrarna på 
kontoren alltid står öppna i syfte att skapa en inbjudande atmosfär där medarbetarna känner 
sig trygga med att dela med sig av sina synpunkter. Ledare 2 och Ledare 3 nämner att 
företaget har få anställda, vilket möjliggör att samtliga organisationsmedlemmar dagligen kan 
samlas på gemensamma möten runt fikabordet där alla medarbetare får möjlighet att dela med 
sig av sina synpunkter. Ledare 4 och Ledare 5 berättar företaget där de är verksamma har ett 
stort antal anställda och att medarbetarundersökningar genomförs i syfte att få reda på 
medarbetarnas åsikter. På företaget finns även en arbetstagarrepresentant som tar emot 
medarbetarnas synpunkter och för vidare informationen till en annan arbetstagarrepresentant 
som sitter i styrelsen. Enligt Ledare 6 har företaget där han är verksam många anställda och 
där får medarbetarna möjlighet att föra fram sina åsikter genom enskilda möten mellan 
medarbetare och chef. Utifrån detta görs tolkningen att det verkar finnas vissa skillnader i hur 
ledarna arbetar för att ta del av medarbetarnas synpunkter och att detta kan påverkas av 
antalet anställda som finns inom organisationen. Men gemensamt för samtliga företag är att 
samtliga medarbetare inkluderas i jämställdhetsarbetet, vilket indikerar att samtliga 
företagsledare arbetar efter den kvalitativa jämställdhetsaspekten.  
 
Enligt Adamson et al. (2016) bör företag ta itu med vertikal skevhet som innebär att det är 
ojämn könsfördelning högre upp i organisationen medan det är jämn könsfördelning i övriga 
delar av organisationen. Ledare 5 berättar att det finns ett kvinnligt nätverk med funktionen 
att ge kvinnor extra stöd och coaching för att hjälpa dem i deras karriär. Adamson et al. 
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(2016) hävdar att det är essentiellt att ge kvinnor och män lika möjligheter och lika mycket 
stöd för att nå önskade positioner inom organisationen. Ledare 5 förklarar att kvinnorna får 
extra stöd eftersom de är underrepresenterade på de högre positionerna både inom företaget 
och inom redovisningsbranschen. Då teorin antyder att kvinnor och män bör ges samma 
möjligheter att göra karriär medan Ledare 5 nämner att kvinnor får mer stöd än män i syfte att 
åtgärda vertikal skevhet, kan konstateras att teori och empiri inte kongruerar. 
 
Eftersom studiens ämnar bidra med kunskap om hur företagsledare i praktiken kan främja 
jämställdhet är det aktuellt att diskutera vad som kan tänkas vara det mest lämpliga att rätta 
sig efter i verkligheten. Utifrån att jämställdhet handlar om att kvinnor och män skall ges 
samma möjligheter att påverka samhället och sina egna liv (SCB, u.å.) kan det tänkas 
självklart att båda könen har rätt till att få lika mycket stöd i att göra karriär inom 
organisationen. Men eftersom vertikal skevhet innebär att det ena könet är underrepresenterat 
på högre positioner medan det andra könet är överrepresenterat, är det aktuellt att vidta 
åtgärder som bidrar till en jämnare könsfördelning.  
 
Enligt samtliga respondenter har män varit, och är fortfarande i dag, överrepresenterade på 
högre positioner inom redovisningsbranschen. Med hänsyn till den verklighetsuppfattning 
som respondenterna är eniga om, finns det stöd för att kvinnor ges extra support i deras 
karriärer. Om båda könen skulle få lika mycket stöd är en potentiell konsekvens att 
företagsledningen bidrar till en fortsatt ojämn könsfördelning. Detta eftersom det kön som 
redan är överrepresenterat och inte är i behov av lika mycket stöd som det 
underrepresenterade könet, fortsätter att dominera på de högre positionerna. Därmed är det 
inte fel att erbjuda det underrepresenterade könet extra stöd i syfte att uppnå jämnare 
könsfördelning högre upp i organisationen. 
 
En av ledarna påstår att viljan hos den enskilda medarbetaren avgör hur den personliga 
utvecklingen skall te sig, vilket indikerar att det finns andra faktorer än det stöd 
företagsledningen erbjuder medarbetarna som påverkar den vertikala könsfördelningen. I och 
med att Adamson et al. (2016), Fägerlind (2009) och ett flertal ledare menar att kvinnor ofta 
tar på sig familjerollen och att valet inte alltid är genuint, kan en faktor som påverkar den 
enskilda medarbetarens vilja att göra karriär vara inomorganisatoriska strukturer. Sådana 
strukturer kan vara bättre anpassade efter mäns livssituation än kvinnors (Fägerlind, 2009), 
vilket kan innebära svårigheter för kvinnor att kombinera karriär med familjerollen. 
Inomorganisatoriska strukturer som innebär fördelar för det ena könet gör att 
könsmaktsordningen består. Ansvaret faller återigen tillbaka på företagsledningen eftersom de 
har möjlighet att påverka inomorganisatoriska strukturer så att de blir mer anpassade efter 
kvinnors livssituation än vad de är i dag.  
 
Några ledare påstår att de inomorganisatoriska strukturerna kan bli mer anpassade efter 
kvinnors livssituation genom att erbjuda medarbetarna flexibla arbetstider som ökar 
karriärmöjligheterna för anställda kvinnor då de får större möjlighet att kombinera arbete och 
familj. Flexibla arbetstider klassas som stödmetoder och ger kvinnor samma möjlighet som 
män att göra äkta val gällande sina karriärer (Adamson et al. 2016), vilket bidrar till att 
könsmaktsordningen upphörs och båda könen ges samma möjlighet att påverka samhället och 
sina egna liv (SCB, u.å.). 
 
Majoriteten av respondenterna nämner att de värderar kunskap istället för kön. Exempelvis 
delger en ledare att kompetensen hos individen är centralt och att individens kön är oviktigt. 
Ett sådant tankesätt är positivt om företaget vill upprätthålla konkurrenskraft och innovation 
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(Adamson et al. 2016). Det förekommer dock en osäkerhet beträffande om det är möjligt att 
värdera kunskap istället för kön i praktiken. Ledaren nämner att de rekryterar för att främja en 
jämn könsfördelning på arbetsplatsen och övriga respondenter berättar om kvoten mellan män 
och kvinnor på företaget och i ledningen. Detta tyder på att samtliga respondenter lägger vikt 
vid att uppnå det kvantitativa jämställdhetsmåttet som innebär en fördelning på 40/60 procent 
mellan män och kvinnor (SOU 2004:43).  
 
Då alla företag i denna studie tenderar att arbeta för att uppnå en jämn könsfördelning bör 
företagsledningen rekrytera det kön som är underrepresenterat (Adamson et al. 2016; 
Fägerlind, 2009). Således är det rimligt att inkludera den arbetssökandes kön i värderingen 
annars finns det risk för att företagsledningen inte bidrar till en jämnare könsfördelning. 
Därmed är det tvivelaktigt att ett företag med ojämn könsfördelning inte lägger någon 
värdering vid den arbetssökandes kön om målet är att uppnå en mer jämn könsfördelning på 
företaget. Respondenternas påstående om att kunskap värderas högre än kön kan däremot 
antas gälla för redan anställda personer på arbetsplatsen eller i situationer där det redan råder 
en jämn fördelning mellan könen. 
 
Adamson et al. (2016) poängterar att organisationer med jämna mellanrum bör genomföra 
systematiska bedömningar över jämställdheten och jämställdhetsarbetet på företaget. Wahl 
och Höök (2007) och Lawrence (2000) menar att det är viktigt att slå hål på myten om att 
organisationen är tillräckligt jämställd eftersom icke jämställda förhållanden tenderar att finna 
nya sätt att visa sig på (Adamson et al. 2016). Därmed är det viktigt att följa upp 
jämställdhetsarbetet och ständigt jobba för en jämställd arbetsplats. Majoriteten av 
respondenterna anser att deras arbetsplatser är jämställda, men är även medvetna om att det 
alltid kan förbättras ytterligare. Därmed kan konstateras att jämställdhet är något 
organisationer ständigt bör arbeta med. 
 
Jämställdhetsarbete har vuxit fram som en konsekvens av att kvinnor generellt har lägre lön 
än män och är underrepresenterade i styrelser och företagsledningar (Mark, 2007). Ledare 4 
beskriver att när han började inom branschen var det ovanligt att kvinnor ingick i styrelser 
och företagsledningar inom redovisningsbranschen. Enligt Ledare 1 och Ledare 3 har män 
varit överrepresenterade på högre positioner inom branschen. Enligt Ledare 2 har det varit 
svårare för kvinnor att bli partners. Vidare nämner Ledare 5 att vid den tidpunkten var 
revisorer övervägande män. Ledare 6 hävdar att männen tidigare ansågs som pålitliga inom 
branschen och kvinnor var underrepresenterade på högre positioner, vilket indikerar att 
redovisningsbranschen tidigare varit icke jämställd. Enligt majoriteten av respondenterna, 
Fägerlind (2009) och Adamson et al. (2016) kan det bero på att kvinnorna tagit större ansvar 
för familjen, vilket gjort att kvinnor inte haft möjlighet att avsätta lika mycket tid för yrket 
som männen och de har haft svårt att kombinera familjerollen med karriären. Därmed kan det 
ansvar kvinnor har tagit för familjen betraktas som en bidragande orsak till att kvinnor varit 
underrepresenterade på de högre positionerna inom redovisningsbranschen. 
 
Ledare 4 berättar att det har skett en positiv utveckling i branschen vad gäller jämställdhet. 
Till exempel infördes den första jämställdhetspolicyn på Företag 3 på 90-talet. Denna 
jämställdhetspolicy innehöll enbart några få rader om jämställdhet. Respondenten nämner att 
de i dag arbetar efter en jämställdhetspolicy som är mer omfattande, vilket påvisar att det skett 
en positiv utveckling och ökad medvetenhet kring jämställdhet inom branschen. Ytterligare 
en aspekt som visar på utvecklingen som skett i redovisningsbranschen är att år 2005 hade 
Företag 3 enbart en kvinnlig delägare.  
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I dag är antalet kvinnliga delägare omkring 40 stycken. Ledare 6 hävdar att männen tidigare 
ansågs vara de pålitliga inom branschen, men det här synsättet har förändrats avsevärt till att 
även inkludera kvinnor. Ledare 1 anser att andelen män på de lägre positionerna inom 
redovisning ökat de senare åren och Ledare 5 tar upp att kvinnor får möjlighet att komma till 
tals mer än förr. Ledare 4 hävdar dock att utvecklingen går för långsamt när det kommer till 
att uppnå en jämn könsfördelning bland delägare inom redovisningsbranschen. Ledare 5 är 
samstämmig med Ledare 4 vad gäller jämställdhetens utvecklingstakt då hon förklarar att 
kvinnor utifrån statistik har fler VAB-dagar än män, vilket tyder på att kvinnor än i dag i 
större utsträckning än män tar på sig familjerollen. 
 
Vad gäller delägare i branschen är kvinnorna fortfarande få samtidigt som det föreligger en 
jämnare könsfördelning i styrelser och företagsledningar. Männen är underrepresenterade på 
de lägre positionerna och kvinnorna är underrepresenterade på de högsta positionerna. Ledare 
1 ser ingen positiv trend när det kommer till andelen kvinnor på de högsta positionerna. 
Respondenternas uttalanden om redovisningsbranschen styrks av SCB (2017) och Collin et al. 
(2007) som antyder att branschen domineras av kvinnor samtidigt som män är 
överrepresenterade på de högre positionerna.  
 
Utifrån detta har jämställdheten inom redovisningsbranschen utvecklats positivt men det finns 
fortfarande utvecklingsmöjligheter. Utifrån ovanstående beror den positiva utveckling som 
skett på att könsmaktsordningen förändrats till viss del. Anledningen till att förändringen varit 
mindre omfattande beror på att kvinnor fortfarande är underrepresenterade på de högre 
positionerna. Med utgångspunkt i påståendet om att en organisation inte kan bli tillräckligt 
jämställd (Wahl och Höök, 2007; Lawrence, 2000) kommer det alltid finnas 
utvecklingsmöjligheter vad gäller jämställdhet inom redovisningsbranschen. För att kvinnor 
skall ha samma möjligheter som män att göra karriär behöver inomorganisatoriska processer 
förändras på så sätt att de stödjer kvinnors livssituation bättre än de gör i dag. Således är det 
organisationerna som bör genomgå förändringar och inte kvinnorna. 
 
5.2. Lärande 
Informationsutbytet sker på flera olika sätt i de organisationer som ingår i studien, genom 
mail, på möten, i fikarummet, genom e-kurser och utbildningar. På ledningsnivå sker utbytet 
av kunskap under ledar-och styrelsemöten, då de bland annat diskuterar framtidsplaner och 
strategier. Samtliga företagsledare påstår att kunskaps- och informationsutbytet är av stor vikt 
för att kunna bidra till varandras och företagets utveckling. Ledarna lever upp till påståendet 
då de har utvecklat rutiner för hur de arbetar med kunskapsspridning. Ett flertal ledare menar 
också att lärandet sker genom tvåvägskommunikation och inte envägskommunikation, vilket 
uppmärksammar medarbetarens roll i lärandeprocessen. Det här kan liknas med hur Eriksson-
Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) benämner dubbellooplärande organisationer, där målet 
är att uppnå ett öppet klimat genom kommunikation och acceptans inför att begå misstag.  
 
Några ledare nämner enbart informationsutbytet från ledning till medarbetare, men poängterar 
inte vikten av att medarbetarna har möjlighet att påverka sitt eget lärande. Detta kan 
exempelvis innebära att medarbetare i samråd med sin chef kommer fram till utbildningar 
anpassade efter sitt eget behov eller att företagsledare kontinuerligt genomför 
medarbetarundersökningar för att få förslag på förbättringsmöjligheter från medarbetarna. Ett 
sådant arbetssätt underlättar enligt Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) för 
organisationen att utveckla de rutiner som finns, vilket i sin tur kan generera ökad effektivitet. 
 
Gemensamt för majoriteten av de intervjuade ledarna är att de påtalar att de anställda tillåts att 



	

44	

göra fel inom organisationen. Det är av stor vikt för att bland annat kunna genomföra 
förändringar och ta sig igenom utmaningar. Om acceptans för misstag inte förekommer i 
organisationen finns risk för att det hämmar utvecklingen av både de anställdas kunskaper och 
företagets lönsamhet. Att tillåtas göra fel är en viktig aspekt för att uppnå ett mer öppet klimat 
som i sin tur kan bidra till en ökad jämställdhet på arbetsplatsen. De flesta företagsledare som 
intervjuats poängterar också att det är essentiellt att granska arbeten som utförs och att de 
anställda frågar om det uppstår osäkerheter, för att kvalitetssäkra och förhindra felaktigheter. 
Ledare 1 beskriver att fel hanteras på olika sätt inom organisationen, beroende på i hur stor 
omfattning och hur ofta felaktigheterna sker. Tolkningen av uttalandet är att felaktigheter är 
något mindre accepterat inom denna organisation än vad som framkommer i de övriga 
intervjuerna. Ledare 2 poängterar att alla gör fel inom organisationen och att det viktigaste är 
hur felet hanteras för att göra kunden nöjd. Flera ledare menar att det inte går att vara rädd för 
att göra fel inom yrket, då anställda till slut inte vågar göra någonting. 
 
Precis som majoriteten av ledarna poängterar Sosna, Trevinyo-Rodríguez och Velamuri 
(2010) att en viktig organisationsförnyelsemetod är “trial and error”, som bygger på 
experiment, utvärdering och anpassning. Annars kan organisationen hamna i ett 
beteendemönster som grundar sig i att “de gör som de alltid har gjort”, vilket hindrar 
organisationen från att utvecklas. Detta tankesätt överensstämmer också med Eriksson-
Zetterquist, Kalling och Styhre (2015) som menar att utan fel uppstår ingen lärdom och 
genom att lära sig av sina fel går det att åstadkomma bättre resultat i en förändrings- och 
lärandeprocess. Utifrån intervjuerna framkommer att det blir ännu mer essentiellt att tillåtas 
att göra fel inom branschen, eftersom organisationsmedlemmarna ständigt måste ta till sig nya 
kunskaper. 
 
Avseende medarbetarnas attityder till att ta till sig ny kunskap är ledarna överens om att den 
måste vara positiv. Det finns också mycket stöd i form av utbildning på de arbetsplatser som 
ledarna representerar, vilket kan liknas med Sosna, Trevinyo-Rodríguez och Velamuris 
(2010) tankar om att beslutsfattare måste vara skickliga på att mobilisera resurser och 
utveckla de kompetenser som finns inom organisationen för att kunna främja lärande. Detta är 
något som dessa företag ständigt gör genom att utbilda sin personal. En av ledarna påtalar 
dock att det stora lärandet sker efter utbildningen, då kunskaperna används i det dagliga 
arbetet. En annan ledare beskriver att det kommer naturligt att ta till sig nya kunskaper då de 
flesta vill vara kunniga, för att bland annat kunna hjälpa sina kunder. Ibland kan de anställda 
uppleva vissa nyheter som jobbiga att ta till sig, därmed är det enligt ett flertal ledare viktigt 
att dela kunskap inom organisationen och lära sig av varandra. 
 
Om det uppstår motstånd från medarbetarna att ta till sig ny kunskap anser flera ledare att 
deras ansvar är att förklara varför det måste göras och dessutom få med sig de anställda i 
arbetet. De poängterar också att det är essentiellt att de anställda känner att de har möjlighet 
att ifrågasätta, vilket García-Morales, Verdú-Jover och Lloréns (2009) beskriver som en 
dubbellooplärande organisation. Inom dessa organisationer utvecklas de befintliga rutinerna 
vilket kan leda till effektivare arbetssätt. Ledarnas sätt att hantera motstånd kan också kopplas 
till Sosna, Trevinyo-Rodríguez och Velamuris (2010) argument om att företagsledaren inom 
organisationen måste kunna hantera tröghet som kan uppstå i en inlärningsprocess, för att få 
alla att sträva mot samma mål. Ledare 2 och Ledare 3 framför att de sällan behöver hantera 
motstånd från dess medarbetare, vilket kan antyda att organisationen har en sluten struktur där 
de anställda inte vågar ifrågasätta. Det kan också, mer troligt och utifrån vår tolkning av 
intervjun, bero på att företaget lyfter frågor och funderingar i ett sådant tidigt skede att 
motstånd inte behöver hanteras. 
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Det är viktigt att ha god förståelse för olika perspektiv och behov som finns inom 
organisationen vid beslutsfattande (Sosna, Trevinyo-Rodríguez och Velamuri, 2010). Ändå är 
det bara ett fåtal ledare som tagit upp att motstånd kan innebära fördelar i form av att nya och 
bättre lösningar kan utvecklas. En koppling kan dras till García-Morales, Verdú-Jover och 
Lloréns (2009) som beskriver lärandeprocessen som ett förlopp där kunskap lagras. Genom 
kunskap som ingång kan ny kunskap genereras som utgång. Det är genom 
kunskapsspridningen som attityder, färdigheter och beteenden kan förändras. Sålunda kan 
inlärning betraktas som en process där kunskap, färdigheter och attityder förs samman för att 
lyckas med bestående förändringar i beteenden. 
 
Ledarnas attityder till att ta till sig ny kunskap är, precis som för de anställda, avgörande för 
att lyckas med inlärningen. Det förutsätter att ledarna har en positiv inställning och arbetar för 
att få de nya kunskaperna till en rutin. Att förmedla entusiasm inför nyheter kan också få 
effekt på de anställdas inställning menar ett flertal ledare. Dessutom poängterar flera ledare att 
tack vare att individer har expertis inom olika områden kan kunskap mellan varandra utbytas 
och höja kunskapsnivån inom hela organisationen. Det här är förenligt med Sosna, Trevinyo-
Rodríguez och Velamuris (2010) påstående om att kunskapsöverföringsmekanismerna från 
individ till individ är avgörande för en fungerande inlärningsprocess. 
 
 Precis som det framkommer under intervjuerna använder sig många organisationer av 
informationsteknik såsom intranät för att kunna dela information och kunskap mellan 
organisationsmedlemmarna. I stor utsträckning delar också de anställda kunskap genom att 
ställa frågor och hjälpa varandra. Sosna, Trevinyo-Rodríguez och Velamuri (2010) menar att 
interaktionen mellan de anställda är viktigast för den övergripande kunskapsdelningen, något 
som ett flertal ledare också påtalar. De större företagen använder sig däremot oftare av 
intranät för att nå ut med information som berör alla, vilket är förståeligt eftersom det annars 
kan leda till att information inte når alla eller att det uppstår missförstånd. De mindre 
företagen använder sig inte av intranät i samma utsträckning utan kommunicerar primärt 
genom möten. 
 
5.3. Förändring och förändringsledarskap 
Samtliga respondenter belyser att förändringsarbete är en nödvändighet för att kunna 
utvecklas. De nämner att det ständigt sker förändringar inom redovisningsbranschen, som 
verksamheten måste ta hänsyn till och arbeta efter. Exempelvis tillkommer ständigt nya regler 
och verktyg att förhålla sig till. Ledarna anser att det är viktigt att anpassa sig efter omvärlden 
och följa de förändringar som råder för att vara attraktiva på marknaden. Sveningsson och 
Sörgärde (2015) styrker resonemanget då de belyser att organisationsförändringar är 
essentiellt för långsiktig överlevnad.  
 
Samtliga respondenter poängterar att omvärlden styr förändringarna inom organisationen och 
en av respondenterna hävdar att organisationer måste vara medvetna om förändringar som 
sker i omvärlden för att kunna attrahera nya anställda och kunder. Organisationer som 
anpassar sig efter omvärlden tenderar att vara mer innovativa och skapa konkurrensfördelar 
(García-Morales, Verdú-Jover och Lloréns, 2009). De verksamheter som inte anpassar sig 
efter omvärlden får däremot svårare att överleva på marknaden då de kan förlora både 
konsumenter och anställda som inte tycker organisationen är attraktiv. Detta leder till att 
företaget får svårt att konkurrera på marknaden. Respondenterna arbetar på olika sätt för att 
främja förändringar inom verksamheten. I vissa organisationer tillämpas en omvärldsanalys 
varje vecka, andra företag använder sig av en kvalitetshandbok som de utgår ifrån. I ett annat 
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bolag har strategier upprättats för att implementera förändringar. Tillämpning av en modell 
eller strategi kan underlätta och vägleda organisationsmedlemmarna då de vet hur de skall 
arbeta vid förändringar (Sveningsson och Sörgärde, 2015). 
 
Inom verksamheterna har respondenterna olika uppdrag vid förändringsarbeten beroende på 
ansvarsområden. Morgan (2006) poängterar att ledaren är viktig för att styra 
förändringsprocessen men även för att utveckla de anställda. En av respondenterna menar att 
attityden till förändringar har inverkan på om förändringsprocessen kommer att påbörjas och 
genomföras. En annan respondent belyser att ledarrollen i ett förändringsarbete innebär 
ansvarstagande, att förmedla tillit och skapa möjligheter för förändring. Eftersom ledaren har 
en viktig roll blir ledarens egenskaper avgörande om förändringsprocessen kommer lyckas 
eller inte (Joseph, Dhanani, Shen, McHugh och McCord, 2015).  
 
Majoriteten av respondenterna beskriver lyhördhet som en essentiell egenskap hos chefer för 
att lyckas med ett förändringsarbete. I enlighet med Wahl och Höök (2007) hävdar 
respondenterna att ledarens inställning till förändringsarbetet har inverkan på arbetssättet 
inom organisationen och de anställdas tankar. Bengtsson, Eriksson och Wåhlin (2015) och 
respondenterna menar att det inte bara är ledaren som påverkar förändringsarbetet, de normer 
och regler som finns på arbetsplatsen har även inverkan på ledaren, vilket i sin tur har effekt 
på förändringsarbetet. De intervjuade poängterar att det är essentiellt att 
organisationsmedlemmarna uppmärksammas men att det är ännu viktigare att i en 
förändringsprocess ha kundfokus eftersom det är konsumenterna verksamheten lever på. Det 
är uppenbart att organisationen måste ta hänsyn till olika aspekter vid en förändring för att nå 
de önskade målen. Någonting som däremot bör understrykas är att det är betydelsefullt att ett 
företag har en kompetent ledning då det ökar chansen att lyckas med förändringsarbeten, 
vilket i sin tur skapar framgång (Gilley, McMillan och Gilley, 2009). 
 
För att lyckas implementera en förändring anser företagsledarna att det inte bara krävs en 
ledare, utan medarbetarna har också en viktig roll i förändringsarbetet. Invernizzi, Romenti 
och Fumagalli (2012) belyser att det inte spelar någon roll vad ledaren har för mål om ledaren 
inte får med sig organisationsmedlemmarna. Ledarens vilja att ta till sig förändringar är 
nyckeln till en fungerande förändringsprocess men det är även essentiellt att ledaren får de 
anställda att arbeta mot samma mål (Alvesson, Kärreman och Sveningsson, 2015; Edgelow, 
2011; Mark, 2007); Wahl och Höök, 2007). Enligt de intervjuade underlättas måluppfyllelsen 
om det finns ett gemensamt deltagande och ansvarstagande hos de inblandade. Eftersom 
samtliga organisationsmedlemmar är viktiga i förändringsarbetet är det nödvändigt att ha 
fungerande kommunikation inom organisationen. Inom de mindre företagen som ingår i 
denna studie delas information mellan de involverade i förändringen vid informella möten, 
medan information i de större organisationerna sprids genom intranät eller formella möten. 
 
Utifrån Lewins isbitsmodell genomförs en förändring i tre steg: upptining, förändring och 
återfrysning (Sveningsson och Sörgärde, 2015). I upptiningsfasen är det viktigt att få de 
anställda att förstå varför förändringen behövs. Respondenterna beskriver att medarbetarna i 
ett tidigt skede i förändringsprocessen behöver få grepp om syftet med förändringen för att 
kunna bidra till implementeringen, vilket exempelvis kan göras genom att tidigt ge 
information till medarbetarna och föra en dialog om förändringen. I återfrysningsfasen måste 
ledaren se till att förändringsprocessen blir rutinartad och att de nya arbetssätten består 
(Sveningsson och Sörgärde, 2015). De intervjuade beskriver att det görs genom återkoppling 
gällande förändringens utfall och hur organisationen kan utvecklas för att nå de uppsatta 
målen. Enligt Clinton, Longenecker och Yonker (2013) kan återkoppling från de involverade 
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förbättra ledningens prestationer. 
 
Företagsledarna inom denna studie använder olika tillvägagångssätt för att implementera 
förändringar. På ett av företagen tillämpas en verksamhetsutvecklingsmodell som strategi. För 
att följa upp förändringsarbetet anordnas avdelningsmöten där det diskuteras hur arbetet gått. 
En företagsledare från en mindre verksamhet belyser att de inte tillämpar någon specifik 
modell, istället är daglig kommunikation av väsentlig betydelse för att dela information 
gällande förändringen. En respondent från en större organisation beskriver att direktiven om 
förändring börjar på högre nivåer och sprids sedan internt till respektive arbetsplats. På den 
lokala nivån blir det istället kontorschefens uppgift att förmedla relevant information om 
förändringen till de organisationsmedlemmar som förändringen berör. Kommunikation om 
förändringar varierar inom de olika företagen. I mindre organisationer har samtliga 
organisationsmedlemmar möjlighet att träffas vid fler och mer spontana tillfällen. Större 
organisationer har fler antal anställda vilket innebär att tekniska hjälpmedel kan behöva 
användas och formella möten kan behöva anordnas, vilket de mindre organisationerna inte har 
behov av i samma utsträckning. Detta för att nå ut till alla involverade och kunna sprida 
information om förändringen snabbt och effektivt. Oavsett storlek på företag krävs att de som 
är involverade i en förändringsprocess förstår vikten utav den och vem som bär ansvaret 
(Fägerlind, 2009). 
 
Det är vanligt att organisationer fastnar i status quo som begränsar förändringsmöjligheterna 
(Morgan, 2006). Ledaren behöver då betrakta organisationen utifrån nya perspektiv för att 
identifiera utvecklingsmöjligheter. Organisationerna behöver förändras i takt med omvärlden 
och tillvarata utvecklingsmöjligheter för att uppnå konkurrensfördelar. De företagsledare som 
arbetar inom en mindre organisation beskriver att motstånd från de anställda sällan 
förekommer, vilket kan bero på att de gemensamt diskuterar förändringen i ett tidigt skede. 
En annan företagsledare från en större verksamhet nämner att motstånd kan förekomma och 
förklarar att det kan bero på att människor ofta är bekväma och föredrar kontinuitet i 
vardagen. I de större organisationerna kan det ökade motståndet bero på att fler personer ingår 
i förändringsprocessen, vilket innebär att det är fler åsikter att ta hänsyn till. Det kan bli 
svårare att samordna alla inblandade och involvera dessa i diskussioner. Då motstånd 
förekommer poängterar respondenterna att det viktigaste är att kommunicera med varandra, 
skapa förståelse och belysa vikten av förändringen. Inom de mindre organisationerna 
diskuterar alla gemensamt förändringen i ett tidigt skede, vilket kan vara en förklaring till 
varför motstånd sällan uppstår. I de större organisationerna betraktade respondenterna 
motstånd som något nyttigt eftersom det kan utveckla verksamheten ytterligare. 
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6. Slutsats 
 

I kapitlet besvaras studiens forskningsfråga. Vidare presenteras studiens bidrag som följs av 
förslag på framtida forskning. 

 
 
Syftet med studien är att beskriva och öka förståelsen för hur företagsledare inom 
redovisningsbranschen arbetar för att förändra könsmaktsordningen, med intentionen att 
främja jämställdhet inom organisationen. Resultatet kan bidra med kunskap om hur 
företagsledare i praktiken kan främja jämställdhet genom kombinationen av lärande, 
förändringsarbete och ett utvecklat förändringsledarskap.  
 
6.1. Besvarande av forskningsfråga 
Forskningsfrågan var: Hur har ett ledarskap med inriktning på förändringsarbete och lärande 
påverkat det praktiska arbetet med jämställdhetsfrågor samt hur har jämställdheten utvecklats 
över tid?  
 
Denna studie indikerar att de företagsledare som intervjuats påverkar arbetet med jämställdhet 
och förändrar könsmaktsordningen genom att ta fram konkreta jämställdhetsmål i 
affärsplanen och tillämpa jämställdhetspolicys. Vidare används medarbetarundersökningar, 
nätverk för kvinnor, rekrytering som främjar jämn könsfördelning och utbildningar av 
medarbetare och företagsledare. Därtill säkerställs jämna lönenivåer mellan könen. Samtliga 
företagsledare har en grundtanke som innebär likvärdig behandling av människor oavsett kön. 
Vidare anser företagsledare att kommunikation och ett öppet klimat där samtliga 
medarbetares synpunkter inkluderas är förutsättningar för ett framgångsrikt 
jämställdhetsarbete. Ovanstående tyder på att företagsledare beaktar både den kvantitativa och 
kvalitativa aspekten av jämställdhetsarbetet. 
 
För att förändra könsmaktsordningen så att kvinnor får samma möjligheter som män att göra 
karriär behöver inomorganisatoriska processer förändras på så sätt att de stödjer kvinnors 
livssituation bättre än de gör i dag (Fägerlind, 2009). Av den anledningen erbjuder 
företagsledarna i denna studie exempelvis flexibla arbetstider, e-kurser och nätverk för att 
stödja kvinnor i deras karriär. Vidare framgår att det inte är fel att erbjuda det 
underrepresenterade könet extra stöd i syfte att uppnå jämnare könsfördelning högre upp i 
organisationen. 
 
I studien har också framkommit att det är viktigt att informationsutbyte och kommunikation 
sker från ledning till medarbetare och vice versa, då det bidrar till ökat engagemang och 
delaktighet som kan underlätta förändringsarbetet. Ytterligare en intressant aspekt är att 
respondenterna förespråkar öppenhet för förändringar, nya tankesätt och positiva attityder, 
hos såväl ledning som anställda, då det kan bidra till att främja jämställdhetsarbetet och att 
könsmaktsordningen inte upprätthålls. Att vara en dubbellooplärande organisation, där 
medarbetare har möjlighet att ifrågasätta, är också fördelaktigt. Detta bidrar till att 
organisationen kan utveckla befintliga rutiner och arbetssätt så att de effektiviseras (Eriksson-
Zetterquist, Kalling och Styhre, 2015). Det är viktigt att ledaren får återkoppling från 
organisationsmedlemmarna gällande förändringsprocessen för att kunna utveckla 
organisationen ytterligare (Jonsson och Elg, 2006). Som ledare är det också viktigt att tillåta 
de anställda att göra fel då det kan leda till bättre resultat i en förändrings- och lärandeprocess 
(Sosna, Trevinyo-Rodríguez och Velamuri, 2010). 
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Utifrån studien framgår att redovisningsbranschen var mindre jämställd förr, då kvinnor var 
underrepresenterade på de högre positionerna inom branschen och överrepresenterade på de 
lägre positionerna. På den tiden var det ovanligt att det satt en enda kvinna i företagsledningen 
och majoriteten av revisorerna var män. Under åren har en omvärdering skett som innebär att 
fokus riktats från kön till kunskap. Även om det har skett en förbättring är det fortfarande inte 
jämställt, det gäller främst andelen män på de lägre nivåerna som är mindre specialiserade och 
kvinnor på de högre positionerna som exempelvis delägare. Branschen domineras av kvinnor 
samtidigt som männen är överrepresenterade på de högre positionerna (SCB, 2017; Collin et 
al. 2007). Under åren har medvetenheten ökat kring jämställdhet, vilket har bidragit till en 
positiv utveckling inom branschen. En anledning till att redovisningsbranschen lyckats uppnå 
en ökad jämställdhet kan vara att de arbetar för att främja en struktur som bidrar till öppenhet, 
där både ledare och anställda är villiga att påverka och förändra arbetssätt, rutiner och 
tankesätt. Denna utveckling tyder på att det går att förändra etablerade strukturer och den 
könsmaktsordning som många branscher präglas av. Vidare framgår det att 
jämställdhetsarbete är en ständigt pågående process, vilket även Adamson et al. (2016) 
poängterar.  
 
Adamson et al. (2016), Fägerlind (2009) och flera ledare menar att en anledning till varför det 
inte är helt jämställt på högre positioner i dag är att kvinnor ofta prioriterar familjen före 
karriären. Av studien framkommer att detta inte alltid är kvinnors äkta val (Adamson et al. 
2016), utan de påverkas av de strukturer som är etablerade inom organisationerna. Dessa 
strukturer är inte anpassade efter kvinnor och deras livssituation (Fägerlind, 2009). Denna 
information är viktigt då den påvisar att det är organisationer, dess strukturer och 
könsmaktsordningen som måste förändras och inte kvinnorna. Att prioritera familjen är 
beundransvärt och ingenting som kvinnor skall tvingas välja bort då de vill göra karriär. 
Ansvaret ligger hos organisationerna och det gäller att finna innovativa lösningar som 
inkluderar båda könen i karriärmöjligheterna. 
 
6.2. Studiens bidrag 
Studien har bidragit med förståelse för hur ett ledarskap med inriktning på förändringsarbete 
och lärande påverkat det praktiska arbetet med jämställdhetsfrågor samt hur jämställdheten 
utvecklats över tid. Resultatet kan bidra med kunskap om hur företagsledare i praktiken kan 
främja jämställdhet genom kombinationen av lärande, förändringsarbete och ett utvecklat 
förändringsledarskap, vilket innebär att studiens syfte är uppfyllt. Den unika kombinationen 
av teorier har även bidragit med ökad förståelse kring hur ledare kan arbeta för att förändra 
könsmaktsordningen i syfte att främja jämställdhet. 
 
6.3. Framtida forskning 
Det är viktigt att i framtiden framhäva ytterligare studier kring jämställdhetsarbete inom 
organisationer för att öka kunskapen och medvetenheten om hur jämställdhetsarbetet och 
jämställdheten utvecklats. Om ämnet uppmärksammas i större utsträckning ökar 
medvetenheten hos organisationer om hur de kan arbeta mer jämställt. Då kvalitativa studier 
innebär begränsade möjligheter att generalisera resultaten hade det varit intressant att 
genomföra en undersökning som tar upp samma ämne men tillämpar en alternativ metod, till 
exempel kvantitativ metod, i syfte att få fram resultat för en hel population. 
 
Vidare innefattade denna studie enbart fyra företag vilket också minskar möjligheten att 
generalisera resultaten till en hel bransch. För att öka träffsäkerheten är ett förslag på vidare 
forskning att genomföra en liknande studie och inkludera fler företag och respondenter. Det 
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hade även varit intresseväckande att jämföra yngre och äldre ledare för att se om det finns en 
skillnad i uppfattningen om jämställdhet. Hur företagsledare arbetar för att främja 
jämställdhet inom organisationer förändras kontinuerligt, således är det av stor betydelse att 
fler studier behandlar ämnet. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Förfrågan om medverkan i studien 
 
Hej, 
 
Vi är tre studenter som läser civilekonomprogrammet på Örebro universitet och skall skriva 
vår kandidatuppsats inom organisation och ledarskap. Studien behandlar ämnet jämställdhet 
och vi intresserar oss för hur man arbetar med det inom redovisningsbranschen och hur 
jämställdhetsarbetet utvecklats över tid. Syftet med studien är att beskriva och öka förståelsen 
för hur företagsledare inom redovisningsbranschen arbetar för att förändra 
könsmaktsordningen, med intentionen att främja jämställdhet inom organisationen. Resultatet 
kan bidra med kunskap om hur företagsledare i praktiken kan främja jämställdhet.  
 
Vi hör av oss till Er i förhoppning att ni kan dela med er av relevant information genom 
intervjuer. Eftersom detta är en studie inom jämställdhet önskar vi få intervjua en kvinna och 
en man i företagsledningen. Det är självklart OK att både företaget och respondenterna är 
anonyma. Vi skulle gärna vilja få till intervjuer med Er vecka 49 (4/12 - 8/12). 
 
Vill Ni vara med och sprida kunskap? 
 
Med vänliga hälsningar Maria, Frida och Anna 
 
 
Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Introduktion: 

- Är det är okej för dig att vi spelar in intervjun? 
- Både du och företaget har möjlighet att vara anonyma? Är det något du vill vara? 
- Syftet med studien är att beskriva och öka förståelsen för hur företagsledare inom 

redovisningsbranschen arbetar för att förändra könsmaktsordningen, med intentionen  
            att främja jämställdhet inom organisationen. Resultatet kan bidra med kunskap om  
            hur företagsledare i praktiken kan främja jämställdhet genom kombinationen av  
            lärande, förändringsarbete och ett utvecklat förändringsledarskap.  

- Du får passa på frågor som du inte vill svara på. 
- Intervjun kommer ta ca en timme. Funkar det för dig? 

 
1. Inledande del  

1.1. Kan du presentera dig själv kortfattat? 
1.2. Vad har du för utbildning? 
1.3. Vilken position har du inom företaget? 
1.4. Kan du kortfattat beskriva ditt ansvarsområde inom organisationen?  
1.5. Hur länge har du arbetat på företaget? 
1.6. Hur länge har du arbetat inom branschen? Vilka erfarenheter har du inom  
       branschen? 
 

2. Förändring och förändringsledarskap 
2.1. Hur ser du på förändringar inom organisationen?  
2.2. Hur kommer ni fram till att det behövs en förändring? 
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2.3. Hur ser du på ditt uppdrag i ett förändringsarbete?  
2.4. Finns det några egenskaper som anses extra viktiga som chef i en  
       förändringsprocess?  
2.5. Vid en förändring, följde ni någon speciell modell för att implementera  
       förändringen? Vad hade/har ni för strategi med frågor rörande förändringar? 
2.6. Hur sker kommunikationen med de anställda som är involverade i förändringen?  
2.7. Har ni stött på motstånd från medarbetarna vid förändring? Hur hanterar ni sådant  
       motstånd? 
  

3. Jämställdhet  
3.1.  Hur jämställd tycker du att redovisningsbranschen är? Har det skett någon  
        förändring över tid? 
3.2.  Tror du att det är någon skillnad mellan könen gällande att göra karriär i  
        redovisningsbranschen? Finns det fördelar eller nackdelar att ha ett visst kön? Ser  
        du någon skillnad från förr och i dag? 
3.3.  Hur jämställt tycker du att det är på företaget? Vad bygger du det på? Har det  
        alltid varit såsom du anser i dag eller har det varit annorlunda tidigare? 
3.4.  Hur arbetar denna byrå för att främja jämställdhet? Finns det någon ansvarig  
        person? Vad har förbättrats? Vad kan förbättras? 
3.5.  På vilket sätt får medarbetarna möjlighet att föra fram sina åsikter? 
3.6.  Vad kräver du av dig själv i din yrkesroll när det gäller att främja jämställdhet? /  
        Vad kräver din chef av dig i din yrkesroll när det gäller att främja jämställdhet?  
        Vad kräver du av dig själv? 
3.7.   Har företaget arbetat med jämställdhetsfrågor enda sedan du började arbeta här? 
3.8.   Har du någon gång upplevt en icke jämställd situation på denna arbetsplats?  
         Dåtid/nutid? Berätta mer? 
3.9.   Varför tror du att det länge varit mansdominerat på de högre positionerna inom  
         redovisningbranschen? Har det skett någon förändring i könsfördelningen de  
         senaste åren? 
3.10. Om du skulle vilja ge en organisation ett råd i denna fråga, vilka huvudsakliga  
         förändringar och förbättringar vill du då föreslå? 

 
4. Lärande 

4.1. Hur sprider/delar ni kunskap inom organisationen? 
4.2. Vilken attityd har medarbetarna gentemot att ta till sig ny kunskap? På vilket sätt  
       ger ni medarbetarna stöd för att ta till sig ny kunskap? 
4.3. Vilken attityd har du som ledare gentemot att ta till dig ny kunskap?   
4.4. Hur tror du att du påverkar dina medarbetares inställning till att ta till sig ny  
       kunskap? 
4.5. Hur ser du på övriga ledares attityder gentemot att ta till sig ny kunskap? 
4.6. Tillåts man att göra fel inom organisationen? Hur hanterar ni fel som uppstår? 

 
 

5. Övrigt 
5.1. Finns det något du vill tillägga eller är det någon viktig aspekt som du anser att  
       vi glömt inom ämnet?  
5.2. Uppsatsen är fortfarande i ett tidigt skede, kan vi höra av oss om vi behöver  
       kompletterande svar?  
5.3. Har du några frågor? 

	


