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Purpose: The purpose of this study is to understand how work for an accounting consultant are 

changing within the competence development that has to be taken into account, as a result of the 

progress of digitization, but also understand the extent to which employees are motivated to 

develop their accomplishments as a result of digitization.  

 

Research questions:  

 

 In what way has the work evolved for an accountant at PwC Sverige AB through 

digitizing of the field?  

 In what way are employees notified and informed about opportunities to further their 

expertise?  

 What motivates accountants in the field to hone their skills as the field advances?  

 

Method: This essay is based on a qualitative study where the gathering of empirical has been 

taken place through semistructured interviews with employees at a firm of accountants.   

 



 
 

Conclusion: The conclusion of this study is that the way work is conducted has moved towards a 

more digital approach. It has become more effective and a modern accountant has to possess a 

certain level of technical proficiency and dexterity in order to understand and work in the 

accounting softwares of today. Accountants are not offered any particular education of the 

systems digitizing. They are, however, encouraged to create new ways to work and interact with 

colleagues using these new digital tools. Employees are foremost motivated through solidarity 

and fellowship, a certain monetary compensation and specific goals set by the group for both 

them as a whole and for each individual. 
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Syfte: Studiens syfte är att bidra med förståelse för hur medarbetare på ett konsultföretag 

upplever motivation till kompetensutveckling till följd av ett arbetssätt som går mot att bli helt 

digitaliserat.  

 

Frågeställning: 

 Hur har arbetsuppgifterna för en person som arbetar som redovisningskonsult på 

företaget PwC Sverige AB förändrats i och med ett mer digitaliserat arbetssätt? 

 Hur och på vilket sätt ser medarbetarna inom verksamheten att de blir erbjudna 

kompetensutveckling?  

 Hur och vad är det som motiverar redovisningskonsulterna inom verksamheten till det 

nya arbetssättet? 

 

Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie där insamlingen till empirin har skett genom 

semistrukturerade intervjuer med anställda på redovisningsbyrån Pwc.  

  

Slutsats:  

Studiens slutsats är att arbetssättet har förändrats till att arbeta mer digitalt än tidigare. 

Arbetssättet har blivit mer effektivt och en redovisningskonsult måste idag ha en viss teknisk 



 
 

färdighet för att kunna förstå och arbeta i dagens bokföringsprogram. Medarbetarna blir inte 

erbjudna någon speciell kompetensutveckling till följd av digitaliseringen, men uppmuntras till 

att skapa nya arbetssätt i interaktion med kollegor och teknik.  

Medarbetarna motiveras främst genom samhörighet, viss monetär belöning samt gemensamt 

uppsatta mål för både verksamhet och individ.  
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Förklaringar 

FAR = Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, 

lönekonsulter och specialister. 

PwC Sverige AB = Marknadsledande byrå i Sverige inom revision, redovisning och rådgivning. 

Auktoriserad redovisningskonsult = En person som har en teoretisk utbildning samt intyg på att 

personen gjort ett bra arbete i branschen under flera års tid.  

Engagement leader = En yrkesroll på PwC som innebär att personen är kundansvarig. 
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1.  Inledning  

I uppsatsens inledande kapitel presenteras en bakgrund till digitaliseringens påverkan i 

redovisningsbranschen, främst hur det har kommit att påverka kompetensbehovet hos 

redovisningskonsulter samt hur de motiveras till nya arbetssätt. Därefter följer en 

problemdiskussion som belyser problemet med att ett digitaliserat arbetssätt ställer nya krav på 

kompetens samt hur medarbetare själva motiveras till förändring. Kapitlet fortsätter sedan med 

studiens syfte samt frågeställning.   

 

1.1 Bakgrund 

Redovisning är inte ett nytt fenomen, räkenskapshandlingar i form av kvitton har återfunnits från 

3000 år F.kr. Detta tyder på att redovisning existerade redan då och att det fanns människor som 

arbetade med olika typer av ekonomiska dokument (Gustafson, Lundh & Seger, 2016). 

Utvecklingen har gått framåt sedan dess, från skrift på berghällar, till underlag på papper, till att 

dagens samhälle i stor omfattning går från pappersarbete i syfte att nå ett helt digitaliserat 

arbetssätt. Det som går att digitalisera men som än inte har digitaliserats kommer med största 

sannolikhet att göra det inom en snar framtid (PWC u.å.). 

 

Teknikutvecklingens framfart är ingen nyhet. Det lanseras ständigt nya hjälpmedel och 

informationssystem som ger möjlighet att integrera, kommunicera, utveckla samt förändra 

befintliga handlingssätt (Stanciu & Gheorghe 2017). Den nya tekniken skapar krav till 

förändringar inom organisationer samt det vardagliga arbetet för både individ och företag. 

Förändringen bidrar till att både arbetsmarknad och medarbetare ställs inför nya utmaningar som 

innebär att den kompetens som efterfrågas i dag, troligtvis inte är den digitala kompetens som 

nödvändigtvis kommer att efterfrågas i framtiden (SOU 2007:88). Frågan kring digitalisering och 

vad som kommer att hända i framtiden är en fråga som många företag aktivt arbetar med. Enligt 

flera källor finns det idag lite forskning kring digitaliseringens påverkan och vad som kommer att 

hända, men forskare är eniga om att det kommer krävas utbildning och förändring i befintliga 

utbildningsplaner. Detta för att företag ska kunna möta nya marknader och tillgodose 

medarbetare med rätt kompetens (Tidningen balans 2015). För att lyckas åstadkomma en 

förändring i det intellektuella kapitalet måste företag fokusera på kompetensutveckling. I och 

med ny teknik måste personalen i ett företag ha kunskap om IT men även om risker och hur 

system hänger samman (Stanciu & Bran 2015). Teknikkunskaper är inte den enda kompetens 

som måste utvecklas, det är även viktigt att ha analytisk förmåga för att kunna hantera 

redovisningsprogram. Enklare bokföringsordrar och transaktioner kan en dator göra men mer 

komplexa uppgifter kräver en annan typ av kompetens (Güney 2014). Gunthrie & Parker (2016) 

tillägger att med ny kompetens måste företagen också kunna lansera nya utvecklade tjänster till 

befintliga och nya kunder.  
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Redovisningskonsult är ett exempel på ett yrke som med tiden blivit mer digitaliserat och där 

arbetsuppgifterna har förändrats i takt med digitaliseringens framfart (FAR u.å.). Enligt en 

prognos kan yrket vara helt digitaliserat inom 20 år (Strategisk forskning 2014). Ny teknik 

kräver nya sätt att arbeta och det är något som är upp till företagen att efterleva det om de ska 

fortsätta kunna vara konkurrenskraftiga (Freeland et al. 2014). Det pågår diskussioner kring om 

tekniken kommer ta över människans arbete och om teknik kommer leda till arbetslöshet 

(Strategisk forskning 2014). Brynjolfsson & McAfee (2012) menar att varken människa eller 

teknik kan verka var för sig utan det är kombinationen av båda som gör att ett arbete kan stå 

emot att bli helt ersatt av teknik.  

 

Redovisningsbranschen ser positivt på utvecklingen och ser möjligheter till att lansera nya 

tjänster. Tekniken medför att den anställde kan nyttja sin kompetens på annat sätt (Tidningen 

Balans 2015). Redovisningsprofessionen blev tidigt exponerad för IT och teknikutvecklingen har 

etablerat sig stark i branschen (Damasiotis, Trivella, Santouridi, Nikolopoulo, Tsifora 2015) IT 

utvecklingen har ändrat hur data samlas in, hur kommunikation sker med kund, 

arkiveringsrutiner samt hur material distribueras mellan olika intressenter och aktörer (Ghasemi, 

Shafeiepour, Aslani, & Barvayeh 2011). IT kunskap och tekniska färdigheter måste 

implementeras i yrket för att säkerställa professionens framtid. Redovisningskunskap kan en 

kund själv besitta men det är den tekniska expertisen som kommer vara en avgörande faktor för 

att yrket redovisningskonsult ska kunna fortsätta växa (Stanciu & Bran 2015). Användandet av 

IT och teknik är numera en del av det vardagliga arbetet och bokföringsarbete går inte att 

genomföra utan viss teknisk kunskap (Damasiotis et al 2015) Idag efterfrågar arbetsgivare 

kunskaper om grundläggande redovisning och analytisk förmåga, men den tekniska kunskapen 

har också fått en stor betydelse vid nyrekryteringar. En blivande redovisningskonsult måste ha 

tekniska färdigheter för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt (Ghasemi et al 2011). Den tekniska 

förändringen innebär att arbetstagare måste motiveras för att vilja ta sig an de nya arbetsuppgifter 

som uppstår till följd av digitaliseringen (Foretagande 2009). 

 

Det har alltid varit viktigt att ha arbetstagare i en verksamhet som är motiverade när de går till 

sitt arbete (Richard & Edwards 2000). En motiverad arbetstagare vill inte enbart göra sitt arbete, 

utan även bidra med att utveckla och föra verksamheten framåt. Det är lätt att vara en 

arbetstagare som gör sitt arbete men sedan nöjer sig med den kompetens och arbetsuppgifter 

individen redan har (Företagande 2009). Vroom (1995) menar att det är viktigt som arbetsgivare 

att se till varje individ och kunna öka tillfredsställelsen hos varje arbetstagare. En 

uppmärksammad medarbetare som gör ett meningsfullt arbete och som för verksamheten framåt 

blir i regel mer motiverad. Ytterligare forskning visar att variation av arbetsuppgifter har 

betydelse för att öka en medarbetares inställning och motivation. Med vetskap om vad som ökar 

motivation är det av mer betydelse att som arbetsgivare ständigt arbeta med att motivera sina 

medarbetare till ny kompetens och utveckling (Hackman & Lawler 1971).  
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1.2 Problemdiskussion 

Världen är ständigt under förändring, organisationer och företag måste förnya sina verksamheter 

för att fortsätta vara konkurrenskraftiga (Ujhelyi, Hadhazi, & Kun 2015). Redovisningskonsult är 

ett exempel på ett yrke som inte kunnat undgå digitaliseringens framfart. Den största anledningen 

som gjort digitaliseringen framgångsrik inom detta yrke har varit utvecklandet av IT och 

datoriserade program. Manuella arbetsuppgifter har ersatts med komplexa datorsystem som har 

kunnat kopplats ihop och interagerat med varandra. Eftersom det manuella arbetet delvis har 

försvunnit har konsultens roll landat i att kontrollera systemen samt hantera mer komplexa 

frågor, frågor som en dator inte klarar av. Med nya arbetsuppgifter medföljer också krav på 

utökad kompetens (Ghasemi et al. 2011).  

 

De effektiva processerna har lett till att tid frigjorts från redovisningskonsulten, digitaliserat 

bokföringsarbete har lämnat utrymme och skapat möjligheter för tjänster inom rådgivning. Nya 

tjänster och arbetsuppgifter ställer nya kompetenskrav på medarbetarna. Om en medarbetare ska 

kunna hantera mer avancerade frågor krävs det utbildning för detta (Goretzki, Strauss & Weber 

2013). Prognosen för yrket ser ut att bli turbulent under de kommande 25 åren. Tjänsteföretag är 

beroende av sitt intellektuella kapital och måste därmed se till att rätt kompetens finns i företaget 

för att kunna behålla sina konkurrensfördelar (Gunthrie & Parker 2016). De personer som 

besitter speciella färdigheter eller rätt utbildning kommer ha fördel när arbeten automatiseras. De 

kommer klara av mer avancerade arbetsuppgifter som tekniken inte är förmögen att hantera 

(Autor, 2015). Det har aldrig varit mer rätt i tiden att besitta rätt kompetens och utbildning som 

tekniken kräver (MacCory et al 2014). Redovisningsföretag måste veta vilka kompetensbehov 

som kommer att vara nödvändiga för att klara av yrket på bästa sätt (Foster & Bolt-Lee 2002). I 

och med teknikutvecklingen kommer inte alla arbeten som finns idag vara kvar i framtiden, det 

som går att ersätta med en robot eller dator kommer att bli ersatt (Autor 2015) Men en viktig 

aspekt av problemet blir att människans insats är viktig, det människan tillsammans med 

tekniken som gör ett yrke framgångsrikt (Brynjolfsson & McAfee 2012). Till viss del håller 

Autor (2015) med om detta men att arbete med låga utbildningskrav kommer att försvinna, 

författaren betonar också vikten av att det är den mänskliga faktorn tillsammans med tekniken 

som skapar framgång.  

 

Resultatet av teknikutvecklingen har lett till att redovisningsföretag behöver anställa människor 

som har en god teknisk förmåga samt kunskap inom redovisning och rådgivning (Kavanagh & 

Drennan 2008). Med nya arbetssätt ställs företag inför utmaningar att få sina medarbetare att 

acceptera förändring. Människor är i regel bekväma och inte benägna att lämna ett arbetssätt som 

tidigare har fungerat. Rädsla för det okända, och att misslyckats är två faktorer som kan ses som 

ett hinder för en anställd vid förändring. En människa vill känna trygghet i arbetsuppgifterna och 

ha kontroll över situationen. Vid förändring kan individen få känslan av att trygghet försvinner 
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(Ujhelyi, Hadhazi, & Kun 2015). Medarbetare måste motiveras till att vilja ändra ett befintligt 

beteende och arbetssätt (Tan & Waheed 2011).  

 

Utifrån ovanstående diskussion uppkommer frågan hur digitaliseringen påverkat behovet av 

kompetensutveckling inom yrket redovisningskonsult i och med ett mer digitaliserat arbetssätt. 

Om en redovisningskonsult behöver annan kompetens än den som tidigare efterfrågats kommer 

den här studien undersöka på vilket sätt kompetensutveckling sker och erbjuds samt hur och på 

vilket sätt medarbetarna blir motiverade till att träda in i en ny roll.  

 

1.3 Syfte och frågeställning  

Studiens syfte är att bidra med förståelse för hur medarbetare på ett konsultföretag upplever 

motivation till kompetensutveckling till följd av ett arbetssätt som går mot att bli helt 

digitaliserat.  

 

För att besvara ovanstående syfte har vi valt följande forskningsfrågor:  

 Hur har arbetsuppgifterna för en person som arbetar som redovisningskonsult på 

företaget PwC Sverige AB förändrats i och med ett mer digitaliserat arbetssätt? 

 Hur och på vilket sätt ser medarbetarna inom verksamheten att de blir erbjudna 

kompetensutveckling?  

 Hur och vad är det som motiverar redovisningskonsulterna inom verksamheten till det 

nya arbetssättet? 

 

2. Teoretisk referensram 

I uppsatsens andra kapitel presenteras den analytiska referensramen. I referensramen 

presenteras en övergripande bild av områdena redovisning och yrket redovisningskonsult, detta 

för att informera läsaren om vad det är. Därefter presenteras teorierna kring digitalisering, 

arbetssätt, kompetens & kompetensutveckling samt motivation.  

 

2.1 Redovisning 

Redovisning förklaras som en sammanställning av underlag och ekonomisk information rörande 

ställning och resultat i en organisation vid en viss tidpunkt. Till redovisningen räknas ett företags 

olika affärshändelser som sker löpande, men även bokslut och årsredovisning (Ghasemi et al. 

2011). Syftet med redovisningen är att möjliggöra och ge en så rättvisande bild som möjligt för 

hur företagets ställning ser ut gentemot verksamhetens intressenter (Skatteverket 2017).  
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Redovisningen är uppdelad i två huvudområden som innefattar intern och extern redovisning. 

Genom uppdelningen av den interna och externa redovisningen, möjliggör det till att 

intressenterna får åtkomst till den information som eftersöks.  Den interna redovisningen syftar 

till ett arbete som rör verksamheten och dess framtid. I princip alla företag har något behov av 

intern redovisning även om det inte är ett lagstadgat krav, då redovisningen medför att på ett 

enkelt sätt se var kostnader och intäkter hänför sig. Intern redovisning möjliggör också till att se 

hur möjligheterna för finansiella investeringar ser ut för verksamheten som nyanställningar, 

förändrade produktionskostnader samt yttre externa faktorer som påverkar verksamheten 

(Economic 2017).  

 

Den externa redovisningen särskiljer sig från den interna redovisningen, då denna typ av 

redovisning istället tillhandahåller externa intressenter information om verksamheten som hänför 

sig till en viss period. De externa intressenterna innefattas av såväl aktieägare som investerare 

och analytiker, men kan även räknas till Skatteverket och potentiella långivare (Economic 2017). 

Den externa redovisningen registrerar verksamhetens affärshändelser, vilket innebär att även alla 

direkta förändringar som hänför sig till perioden ska presenteras i den externa redovisningen 

(Economic 2017). Det är viktigt att ge intressenter den information de behöver för att de ska 

kunna ta ekonomiska beslut som rör verksamheten (Ghasemi et al. 2011).  

 

 

2.2 Yrket redovisningskonsult  

En redovisningskonsult är en individ som erbjuder redovisnings- och bokföringstjänster till 

företag. En redovisningskonsult kan arbeta med löpande bokföring, kund och 

leverantörsreskontror, deklarationer, moms, löner, bokslut, rådgivning samt rapportering (PwC 

u.å.). En redovisningskonsult kan välja mellan att arbeta på en revisionsbyrå, driva eget eller 

arbeta på ett specifikt företags ekonomiavdelning, allt från mindre företag till större 

organisationer (FAR u.å). För att kunna tillhandahålla en hög kvalité på tjänster måste en 

redovisningskonsult besitta en bred ekonomisk kompetens (FAR u.å.). En redovisningskonsult 

kan ses som en viktig resurs för ett företag. Många företagare ser konsulten som en säkerhet då 

utförandet av redovisningstjänsten ska motsvaras av hög standard. Detta visas i redovisningen 

och att konsulten har ett ansvar över redovisningens kvalité (FAR u.å.).  

 

I och med att det ekonomiska arbetet överlåtits till någon annan kan företaget (kunden) fokusera 

på andra delar inom sin verksamhet (PwC u.å.). En redovisningskonsult kan bli auktoriserad om 

denne har en teoretisk utbildning samt avlägger ett auktorisationsprov. Om provet blir godkänt 

får personen kalla sig för auktoriserad. Titeln innebär att konsulten får ett större ansvar än innan 

samt att denne måste hålla sig väl uppdaterad på regelverk. Det kommer ständigt nya regler som 

en auktoriserad redovisningskonsult måste ha kunskap om (PwC 2015). 
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2.3 Digitalisering   

Digitalisering innebär att material i analog form kan överföras till digital form 

(Digitaliseringskommissionen 2014). För första gången i historien finns det avancerad teknik, 

teknik som många gånger är mer intelligent än en människa. Datorerna har aldrig varit så snabba 

och minne samt lagringsutrymme har aldrig varit så stort. Det har öppnat upp för möjligheter att 

lagra minne digitalt (Freeland et al.2014). Den digitala tekniken har gjort genomslag i många 

tjänsteföretag där IT är en stor del av verksamheten (Quattrone 2016). Digitaliseringens framfart 

har haft en stor påverkan på samhället de senaste två årtiondena och än är utvecklingen inte på 

väg att avta (Freeland et al. 2014). Idag är digitaliseringen en nödvändighet snarare än 

bekvämlighet. Digitaliseringen påverkar hur människor kommunicerar och arbetar (Gray & 

Rumpe 2015). 

 

Digitalisering kan vara till både för och nackdelar (Meier 2017). En nackdel med digitaliseringen 

är att redovisningskonsulter inte vet vad siffrorna kommer ifrån. Då IT och teknik automatiskt 

läser av siffrorna och ser till att det läggs in i program har redovisningskonsulterna blivit av med 

en tidigare arbetsuppgift. Eftersom personen som arbetar med redovisning inte själv lägger in 

siffrorna i systemet kan hen också få svårt att förstå vart siffrorna kommer ifrån. Problematiken 

kan jämföras med när en människa går och handlar. Personen ser vad som finns i produkten men 

har ingen djupare förståelse för hur den är tillverkad. Utan vetskap hur den är tillverkad finns det 

risk för att tillverkningen inte ifrågasätts eller tas upp till diskussion. En nackdel med 

digitaliseringen blir på samma sätt som tillverkningsproblematiken, en redovisningskonsult slutar 

ifrågasätta siffror och arbetssätt som kan leda till att fel beslut fattas och det uppstår brister i 

redovisningen. För att företag ska komma underfund med problemen är det viktigt att de 

anställda diskuterar och pratar med varandra för att uppmärksamma problem och oklarheter 

(Quattrone 2016).  

 

Trots kritik mot digitaliseringen öppnar den nya tekniken möjligheter för företag, företag kan 

effektivisera arbetssätt. Effektiviseringen har kommit till uttryck genom att program har kunnat 

kopplats ihop. Mer fokus har kunnat läggas på kunden och därmed har också 

redovisningskonsulten kunnat förstå kundens behov på ett bättre sätt än tidigare. Konsulten har 

även fått mer tid till att hjälpa att utveckla kundens verksamhet (Meier 2017). Allt fler företag ser 

att utvecklingen av teknik leder till ökade möjligheter vad gäller innovation och konkurrenskraft 

(Regeringen 2016). Många redovisningsbyråer har börjat lämna traditionella sätt att arbeta för att 

försöka göra arbetet mer effektivt. Nya affärsmöjligheter har identifierats i och med att arbetet 

har blivit mer digitaliserat. Högre krav ställs på den analytiska kompetensen (Bhimani & 

Willcocks 2014). En risk med digitaliseringen är att redovisningskonsultens roll kan gå från att 

vara aktiv till att gå in i en roll som ska övervaka system (Volkoff, Strong & Elmes 2007). 

Företagsstrategier har ändrats och resurser har förnyats. För att ett företag ska kunna vara 
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konkurrenskraftigt är det viktigt att lägga fokus på analytiskt arbete för medarbetare (Bhimani & 

Willcocks 2014).  

 

Idag har redovisningsföretag inget annat val än att ligga med i utvecklingen om de ska kunna 

överleva på marknaden. Redovisningsbyråerna måste hela tiden se vad konkurrenterna gör och i 

vissa fall anamma deras sätt att arbeta. En modern organisation ska idag erbjuda effektivitet och 

flexibilitet (Arsenie-Samoil 2010). Behovet av kompetens på alla nivåer kring analys och 

datahantering ökar kraftigt. För att kunna dra nytta av kapacitet med digitalisering analys och 

innovation fordras både teknisk kompetens och ett analytiskt förhållningssätt (Regeringen 2016). 

 

2.4 Arbetssätt 

Som många andra branscher är redovisningsbranschen exponerad för förändring. Yrket 

redovisningskonsult hotas idag på fler sätt där anpassning och förändring är ett faktum (Gunthrie 

& Parker 2016). Redovisningsbranschen blev tidigt exponerad för förändring när IT blev en allt 

viktigare del av människors vardag. IT kunskap handlar inte enbart om förmågan att hantera det 

tekniska utan också förstå och nyttja olika program. Manuellt bokföringsarbete har ersatts med 

datorbaserat redovisningsarbete. Idag måste en redovisningskonsult förstå olika system för att 

kunna koppla ihop dessa så att de kan integrera med varandra, allt för att arbetet ska kunna 

utföras på ett så effektivt sätt som möjligt (Damasiotis et al. 2015).  

 

En redovisningskonsult måste vara uppmärksam i sitt arbete och se till att system fungerar. En 

konsult ska kunna uppmärksamma problem och felaktigheter som uppstått (Güney 2014). 

Konsulten ska veta hur filer hanteras, hur uppladdningar och nedladdningar kan göras för att 

sedan läsas in i olika bokföringsprogram. Informationen som kommer från programmen måste 

sedan konsulten kunna tolka, hantera och analysera. Trots att en redovisningskonsult ska kunna 

hantera teknik och IT finns det idag en delad fråga i hur mycket konsulten själv ska klara av och 

när personal med IT och teknik utbildning ska hantera frågan (Damasiotis et al 2015). För att 

redovisningskonsulter ska bli mer kompetenta i sitt yrke krävs det att de som utvecklar system 

och teknologi (IT) ska kommunicera med de som ska använda systemen i praktiken. 

Användarvänliga system som är lätta att navigera i är en förutsättning för att de nya effektiva 

processerna ska kunna tas tillvara på, på bästa sätt (Gunthrie & Parker 2016). Nya arbetssätt 

måste utvärderas kontinuerligt för att arbetet ska bli så bra som möjligt. Redovisningskonsulterna 

måste vara aktiva och ifrågasätta systemen och se till att de funktioner som behövs för arbetet 

finns att tillgå (Hoffman & Rodríguez 2013). Det är en stor utmaning ekonomer och IT personal 

står framför, och hur bra dessa grupper lyckas kommunicera kommer ha stor betydelse för 

effektiviteten (Hoffman & Rodríguez 2013). 

 

Organisationer som har digitala system ligger nödvändigtvis inte internt. Många av programmen 

köps in från olika leverantörer. Trots att företag har sina program på olika plattformar kan dessa 
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ändå samspela och “prata med varandra”. Tekniken är komplex men den bidrar till ett mer 

effektivt arbetssätt (Hoffman & Rodríguez 2013). Då digitaliseringen har blivit en stor del av 

vardagen har människor blivit beroende av teknik. Människor vill vara flexibla och kunna arbeta 

vart som helst när som helst, både anställda och kunder. Digitaliseringen har förkortat ledtiden, 

information finns att tillgå bara det finns en uppkoppling. Både företag och företagets kunder kan 

idag utforma sina behov och skräddarsy tekniska lösningar som passar för just den 

verksamheten/individen. Stora företag kan köpa större och mer komplexa IT-lösningar medan 

mindre företag kan koncentrera sig till enklare lösningar (Ghasemi et al. 2011). 

     

Till följ av teknik och utvecklade arbetssätt riskerar allt fler människor att gå miste om sitt 

arbete. Det som går att ersätta med en robot eller dator kommer att bli ersatt. Organisationer vill 

ha billigare arbetskraft och detta blir möjligt när människor kan ersättas med teknik (Stiftelsen 

för strategisk forskning 2014). Dock är det inte alla som riskerar att stå utan arbete, det är främst 

människor med lägre utbildning som kommer att bli ersatta med teknik (MacCory 2014). Men 

det är viktigt att se till helheten, teknik och människa kommer alltid ha ett ömsesidigt beroende 

av varandra. Inget av det kan helt ersätta det andra (Autor 2015). För att ett yrke fortsatt ska vara 

framgångsrikt krävs det människans kunskap och förmåga till situationsanpassning och 

problemlösning (Brynjolfsson & McAfee 2012). Hur bra ett företag kan utveckla och anpassa sitt 

intellektuella kapital kommer att ha stor betydelse för hur yrket kan komma att se ut i framtiden. 

Det traditionella arbetssättet har utmanats med nya tekniska lösningar som en 

redovisningskonsult måste kunna hantera (Gunthrie et al. 2016).  

 

2.5 Kompetens och kompetensutveckling 

Ordet kompetens står för något en individ är i stånd att hantera. Om en individ är kompetent 

inom ett område kan denne ta sig an de utmaningar som är relaterade till det specifika området. 

Kompetens handlar inte endast om kunskaper och färdigheter utan begreppet hänförs snarare till 

vad en individ kan göra. En person med mycket kunskap är nödvändigtvis inte kompetent, utan 

kompetens handlar om att kunna tillämpa kunskaper på rätt sätt i olika situationer (Illeris 2013). 

Kompetens är en samling kunskaper och färdigheter som gör att en anställd kan handla på ett 

effektivt sätt i olika situationer. En anställd i ett bolag kan vara medveten om hur denne ska 

arbeta med den IT och teknik som finns på arbetsplatsen men att veta räcker inte utan 

kunskaperna måste kunna tillämpas praktiskt och anpassas efter olika situationer. Det är skillnad 

på att “veta hur” och “veta vad” (Damasiotis et al 2015). Hur mycket kompetens som kommer att 

krävas för att kunna utföra ett bra redovisningsarbete är en fråga som diskuteras (Hoffman & 

Rodríguez 2013).  

 

För att kunna förstå avancerade typer av problem menar MacCory et al (2014) att en framtid 

kommer kräva att människor har en hög utbildning. Arbete som kräver lägre utbildning är på väg 

att försvinna. Teknikens framfart har gjort att enklare rutinarbete har ersatts med teknik. 
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Människans kompetens är inte längre en viktig faktor i dessa avseenden. Det lanseras ständigt 

nya tekniska verktyg som kan utföra tjänster automatiskt och med en hög kvalité (MacCory et.al 

2014) 

 

"Det har aldrig funnits en bättre tid att vara en arbetare med speciella färdigheter eller rätt 

utbildning, eftersom dessa människor kan använda teknik för att skapa och fånga värde. Men det 

har aldrig varit en sämre tid att vara en arbetare med vanliga färdigheter och förmågor att 

erbjuda, eftersom datorer, robotar och annan digital teknik kommer att ersätta dessa kunskaper”

      

(MacCory et. al. 2014 s. 2 )  

 

I takt med automatiseringens framfart finns det en oro hos fler jobbexperter att antalet jobb 

successivt kommer att minska. Det finns en trend att öka effektiviteten med mindre arbetskraft 

från medarbetare. Produktiviteten har periodvis stigit så snabbt att den har överstigit efterfrågan 

på arbetskraft. Ett grundläggande faktum är att tekniken eliminerar jobb (Autor 2015). MacCory 

et al. (2014) menar att den tekniska utvecklingen öppnar upp möjligheter för företag. Teknik har 

idag kunnat ersätta mycket av det manuella arbetet. Däremot arbeten som kräver 

situationsanpassning, problemlösning och människans sunda förnuft har inte kunnat ersättas. 

Företag kommer att behöva omstrukturera sina organisationer för att ta tillvara på de 

intellektuella kapital som finns. Att flytta kompetens mellan olika arbetsuppgifter behöver inte 

ses som en negativ utveckling. Om teknik och IT kan ta över rutinmässigt och enformigt arbete 

kan medarbetarna ägna sig åt mer stimulerande arbetsuppgifter (MacCory et al. 2014). Detta 

skulle vara positivt menar fler forskare då människor trivs bättre på en arbetsplats där 

människans arbete och insats gör skillnad (Motivation 2017). 

 

Utveckling av befintlig kompetens går inte i samma takt som teknikens framfart. Idag finns det 

ett gap mellan vad en redovisningskonsult kan och vilka krav som tekniken ställer på 

medarbetaren (Gunthrie & Parker 2016). Detta är en konsekvens av att IT utvecklingen har gått 

fort (Pan & Seow 2016).  Redovisningsbyråerna har under de senaste åren gjort investeringar i 

utveckla och skapa nya program. Målet har varit att öka produktiviteten inom redovisningen. 

Nya plattformar har skapats för att medarbetarna lättare ska kunna kommunicera med varandra. 

Ett framgångsrecept har varit att skapa arbetsgrupper i organisationen (Pan & Seow 2016). För 

att redovisningskonsulter ska bli mer kompetenta i sitt yrke krävs det att de som utvecklar system 

och teknologi (IT) ska kommunicera med de som ska använda systemen i praktiken. 

Användarvänliga system som är lätta att navigera i är en förutsättning för att de nya effektiva 

processerna ska kunna tas tillvara på på bästa sätt (Gunthrie & Parker 2016). Idag är 

redovisningsföretag beroende av att medarbetare kan hantera teknik och datoriserade program. 

En redovisningskonsult måste kunna tolka, analysera och ta tillvara på information som kommer 

från systemen (Güney 2014).  
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Kompetensutveckling handlar om att underlätta för anställda att tillgodose sig med den 

kompetens som är hänförlig till det arbete som ska utföras. Kompetensutvecklingen ska bidra till 

en mer effektiv tillämpning av rådande kompetens i den anställdes dagliga arbete. I flertalet fall 

är kunskaper, beteenden och färdigheter de kompetenser som ska tillgodoses. De nämnda 

kompetenserna är avgörande i det syfte att det är dessa som visar om organisationens prestationer 

går att se som framgångsrika eller inte. För att ett företag ska kunna skapa konkurrensfördelar 

bör de anställdas utbildning vara mer ingående än att den endast rör de grundläggande 

färdigheterna. Aspekter som är mer avancerade bör tas i beaktande, förståelse för kundrelationer 

och kreativitet bli därmed centrala färdigheter att ta hänsyn till (Noe 2010). 

 

 

Kompetensutveckling handlar i grunden om att lära och skapa förståelse kring att individers 

lärande är en viktig del i organisationen utveckling. Forskarna Hamed & Waheed (2011) har med 

hjälp av teoretiska modeller studerat hur anställdes utveckling påverkar arbetsprestationen. I 

studien framgår det att den anställdes utveckling och prestationer antingen leder till succé eller 

till totalt misslyckande för organisationen. Vikten av att investera i de anställdas utveckling 

framgår tydligt då det är en stor tillgång för företaget att ha medarbetare med rätt kompetens 

(Hamed & Waheed 2011). Organisationers utbildning av anställda ska inte klassificeras och ses 

som något utöver det vanliga, utan det är något som måste finnas för att organisationer ska vara 

konkurrenskraftiga på marknaden. I takt med den utveckling som sker världen över i form av 

teknik, virtuella system och arbetssystem är det av stor betydelse att ge de anställda rätt 

utbildning för att de ska besitta den kompetens som krävs för att kunna hantera förändringar och 

ta sig an nya arbetsuppgifter (Noe 2010). Kompetensutveckling bidrar till en konkurrensrelaterad 

kompetens som är en nödvändig förutsättning för att företag ska kunna erbjuda tjänster av värde. 

Värdeskapande tjänster är primärt unikt för ett specifikt företag, som konkurrenter har svårt att 

imitera (Laurell-Stenlund 2004). 

 

Kompetensutveckling ses som en stor och viktig del i många företag och det är upp till varje 

arbetsgivare att utbilda sin personal. Vad kompetensutveckling innebär varierar från företag till 

företag. Ordet kompetensutveckling kan ses som en utveckling av en redan befintlig 

arbetsuppgift eller i skapandet av att ta fram helt nya arbetsuppgifter (Arbetsmiljöupplysningen 

u.å). För att ett företag ska få ut maximal effekt av kompetensutveckling krävs det att 

utbildningen till viss del anpassas till medarbetarna efter dennes behov och förutsättningar. De 

lärande måste engageras och motiveras för att kunna omvandla den energi som det tar att 

förändra något till något positivt. Människor är generellt rädda för förändringar och behöver 

därför hjälp att övervinna sina begränsningar till nytänkande. Människor kan mycket väl läras 

utan engagemang men sådan typ av lärande leder knappast till kompetensutveckling (Illeris 

2013). 

 



20 
 

Den kompetens som en individ besitter är de teoretiska och praktiska kunskaper som individen 

ifråga har samlat på sig. Sociala färdigheter och arbetslivserfarenhet är två aspekter som bidrar 

till en individs personliga kompetens. Kompetensutveckling sker i flertalet situationer och 

sammanhang där personen lär sig att utvecklas, allt från att studera något till att det sker i det 

vardagliga arbetet på en persons arbetsplats. I takt med de snabba förändringar som sker på 

arbetsmarknaden är det viktigt att individen under hela sitt yrkesliv utvecklas och fördjupar sin 

kompetens för att anpassa sig efter de förändringar som ständigt sker (Fackorganisationen 

Unionen u.å). 

 

2.6 Motivation 

Motivation brukar delas in i två former: inre och yttre motivation. Den yttre motivationen består 

av direkta faktorer där belöning och bestraffning hör till. De positiva yttre motivationsfaktorerna 

är lön, provision, befordran och andra liknande faktorer.  

Den inre motivationen förhåller sig istället till individen och handlar om hur individen i fråga 

trivs med sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Till nyckelfaktorerna inom den inre motivationen 

hör utveckling, ansvar och arbete. En annan viktig aspekt för att få medarbetare mer motiverade, 

är om arbetet är meningsfullt (Koh, Teh, San & Abdullah 2016). En människa som trivs på sin 

arbetsplats blir mer motiverad till att hjälpa och driva organisationen framåt (Motivation 2017) 

En anställd vill ha möjlighet att leva upp till organisationens förväntningar för att kunna göra en 

bra insats (Koh et al. 2016).  

 

Motivation ses som en riktlinje och intensitet i en persons strävan om att åstadkomma något. Den 

kan uppkomma av två orsaker, att själv vilja det eller att andra vill det. Motivation besvarar 

frågan om varför vi ska gör något och ses som ett temporärt tillstånd. I vissa situationer kan det 

vara svårt att särskilja vad som är motivation och vad som är personlighet. Motivation kan 

övergå till att bli en del av personligheten när upprepningar av motiverat arbete förekommer. 

Motivation är starkt sammankopplat till en persons personlighet (Ackerman 2008). Motivation är 

till stor del omedveten, biologiska processer som utvecklats i syfte att säkra vår överlevnad. Det 

är först under senare år som forskning börjat förstå hur hjärnans belöningscentrum fungerar och 

vilken betydande roll det har för en människas motivation (Accumbens 2006). 

 

2.6.1 Maslows behovshierarki  

Abraham Harold Maslow (1908-1970) är den mest omtalade motivationsteoretikern och är 

främst känd och uppskattad för sin modell om behovshierarkin (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Grunden i Maslows behovshierarki är att mänskligt beteende är ett betingat behov (Maslow 

1987). Behov som är otillfredsställda kommer styra individens beteende och agerande, då 

individen ständigt strävar efter att tillfredsställa sina behov. Människor har ett flertal behov som 

existerar samtidigt, men vissa behov prioriteras framför andra. Maslows behovshierarki förklarar 

människors prioritering av olika behov och beskriver att det finns fem olika behov som en 
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människa strävar efter att uppfylla (Jacobsen & Thorsvik 2008). Vartefter människan har 

tillfredsställt ett behov, förflyttas strävan efter att nå nästa nivå i behovshierarkin: 

 

 

5. Behov av självförverkligande: i vilken mån individen kan utnyttja sin förmåga och realisera 

sin potential. 

4. Behov av erkännande: prestige och status. 

3. Sociala behov: vänskap, grupptillhörighet och känslomässiga band.  

2. Trygghetsbehov: fysisk och känslomässig trygghet. 

1. Fysiologiska behov: törst, hunger och sömn. 

Jacobsen & Thorsvik 2008 

 

Det finns två grundläggande påståenden enligt Maslow (1987). Det första påståendet är att när ett 

behov har blivit tillfredsställt, ses det inte längre som ett behov. Den andra grundtanken är enligt 

Maslow, att när behovet blivit tillfredsställt är behovet inte längre motiverande.  Behoven är i en 

hierarkisk ordning, när behovet längst ner har blivit uppfyllt kommer det att utlösa behov på 

nästa nivå. Den hierarkiska ordningen och prioriteringen av behoven är följande; de 

grundläggande behoven prioriteras först, sedan trygghetsbehov, kärlek och tillhörighet, behov av 

uppskattning och sist självförverkligande (Maslow 1987). Trygghetsbehovet kan ta sig i uttryck 

att den anställde vill känna sig trygg på arbetsplatsen, detta innefattar också att personen inte 

känner att arbetet hotas av någon utomstående faktor. För att en person ska känna sig trygg på 

arbetsplatsen krävs det att den anställde erbjuds den stöttning som hen behöver. De sociala 

behoven kan ses som att den anställde vill känna en samhörighet på arbetsplatsen, personen vill 

känna sig en del av teamet. Det tredje behovet kan ta sig i uttryck att den anställde vill ha ett 

erkännande och uppmärksamhet från sin arbetsplats (Koh et al. 2016). 

 

2.6.2 Herzbergs motivationsteori  

Psykologen Frederick Herzberg har en väletablerad motivationsteori som är besläktad och 

bygger på Maslows behovshierarki. Teorin är en två-faktor teori som bygger på att människor 

har två olika typer av behov, där olika delar av arbetssituationen tillfredsställer olika behov. 

Teorin delar in behov kopplade till motivation i två olika faktorer, hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. Faktorer som företagspolitik, tillsyn, interpersonella relationer, arbetsvillkor 

och lön har konstaterats vara hygienfaktorer snarare än motivationsfaktorer. Hygienfaktorer är 

behov som inte direkt kan kopplas samman till själva arbetet, utan relateras till faktorer som 

hänförs till utförandet av arbetet. Frånvaro av hygienfaktorer kan i flertalet fall leda till missnöje, 

men deras närvaro bidrar inte heller till tillfredsställelse om de uppfylls (Gawel 1997). 

 

Däremot visar teorin på att motivationsfaktorer är element som berikar en persons arbete. Det 
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presenteras fem grundläggande faktorer som har en betydande inverkan på hur nöjd en individ är 

på sitt arbete; prestation, erkännande, arbetet i sin helhet, ansvar och framsteg. Dessa 

motivationsfaktorer har långsiktiga positiva effekter på arbetet. Hygienfaktorerna bidrar däremot 

regelbundet till kortsiktiga förändringar som rör inställningen till jobbet och prestationsgraden, 

de faller dock snabbt tillbaka till den den ursprungliga graden (Gawel 1997). Motivationsfaktorer 

är sammanfattningsvis en individs förhållande till vad hon eller han gör, det går att relatera ett 

utfört arbete. Hygienfaktorer presenteras istället som faktorer som går att hänföras till det 

sammanhang eller den miljö där en person utför ett arbete. Olika delar av arbetssituationen 

tillfredsställer olika behov. Är samtliga faktorer tillfredsställda känner de anställda sig 

motiverade till sitt arbete. Därmed är det av betydelse för företag att försöka påverka de yttre 

hygienfaktorerna och de inre motivationsfaktorerna (Gawel 1997). 

 

2.6.3 McClellands motivationsteori 

David McClelland var känd för sina studier om hur människors behov är en grund för hur 

människan senare lever sitt liv. McClellands teori bygger på de tre grundbehoven samhörighet, 

prestation och makt (Abrahamsson & Andersen 2005). Samhörighet innefattar behovet av att 

tillhöra någon eller en grupp att definiera sig med, samt strävan efter att ständigt vara omtyckt av 

sin omgivning. Samhörighet är någonting som även den tidigare benämnda teoretikern Maslow 

har beskrivit, som ett av de grundläggande behoven en människa har. Människor med behov av 

samhörighet tenderar att uppvisa en sida där undvikelse av kritik och konflikter är av stor 

betydelse, vilket återspeglas i personligheten (Eriksson-Zetterqvist, Kalling & Sthyre 2012). 

Behovet av prestation syftar istället till att människan känner en strävan efter att ständigt göra 

saker bättre, att vara prestationsorienterad och ha höga målsättningar om sig själv (Richard & 

Edward 2000). Allt detta för att personens omgivning ska ge ett erkännande om att någonting har 

presterats bra eller att personen i fråga känner att prestationen motsvarade tidigare uppsatta mål. 

Det tredje grundbehovet är makt. I McClellands motivationsteori förklaras makt med att 

människor som eftersträvar makt, besitter egenskaper där kontroll och att kunna påverka andra är 

av stor betydelse. En person med den typen av egenskaper, är de som söker situationer som ger 

status och prestige. De har en god förmåga att tala för sig och kommunicera med stora 

församlingar, vilket även återspeglas då denna grupp av människor ofta återfinns på 

chefspositioner ute i yrkeslivet (Eriksson-Zetterqvist, Kalling & Sthyre 2012).   

 

2.6.4 Motivering till valda motivationsteorier 

De tre valda motivationsteorierna valdes för att på ett strukturerat sätt se hur en medarbetare på 

ett konsultföretag motiveras till nya arbetsuppgifter i och med ett digitaliserat arbetssätt. 

McClelland’s teori innefattar tre områden och är ett komplement i detta fall till Maslow’s 

behovstrappa där McClelland’s teori redogör för makt, samhörighet och prestation. Tre områden 

som inte alla behandlas av Maslow’s teori. Vidare valdes även Hertzbergs motivationsteori som 

är en utvecklad version av Maslow’s behovstrappa. Teorin är en två-faktor-teori som bygger på 

att människor har två olika typer av behov där olika delar av arbetssituationen tillfredsställer 
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olika behov. Teorin valdes för att kunna undersöka på vilket sätt respondenterna drivs av inre 

och yttre motivationsfaktorer. Alla tre teorier behandlar motivation och motivationsfaktorer på 

olika sätt och genom att tillämpa alla tre motivationsteorier behandlas alla områden som studien 

syftar till. Teorierna tillsammans skapar större möjlighet till analys då teorierna kan komplettera 

och kopplas ihop med varandra. 

 

2.7 Analysmodell  

För att kunna förklara digitaliseringens påverkan på yrket redovisningskonsult samt 

kompetensutveckling och motivation har ovanstående teorier valts ut. Begreppet digitalisering 

innefattar arbetsuppgifter som tidigare har gjorts manuellt i analog form, nu istället blivit digitala 

(Freeland et al 2014). Då IT och det digitala arbetssättet har blivit allt mer omfattande krävs det 

som redovisningskonsult att kunna anpassa och utveckla sin kompetens och sitt arbetssätt 

(Gunthrie & Parker 2016). Genom att möjliggöra ett nytt arbetssätt krävs det av medarbetare att 

kunna ta till sig den kompetensutveckling som erbjuds till följd av digitaliseringen. 

Kompetensutvecklingen bidrar och innefattar en mer effektiv tillämpning av redan befintlig 

kompetens hos anställda, vilket senare visas i kunskap och beteende (Noe 2010).  

 

Motivation grundar sig i de inre och yttre faktorerna till vilket en redovisningskonsult möter i 

och med sitt vardagliga arbete (Koh et al. 2016). Teorierna används för att få en djupare 

förståelse till hur medarbetare motiveras för att upprätthålla motivation och den 

kompetensutveckling vid nya arbetssätt som idag står till förfogande inom redovisningsyrket. 

Hertzbergs motivationsteori bygger på en två-faktor där arbetssituationen tillfredsställer olika 

behov. Den ena faktorn syftar till arbetsförhållande och tillsyn, medan den andra faktorn hänför 

sig till själva utförandet av arbetet (Gawel 1997). Den andra teorin är Maslows behovshierarki. 

Teorin är av betydelse för förståelse för människors sociala behov av trygghet och stöttning på 

arbetsplatsen, vilket är en grundpelare för att möjliggöra att medarbetare känner tillfredsställelse 

och samhörighet på sin arbetsplats (Koh et al 2016). I kombination med ovanstående två teorier, 

appliceras även McClellands motivationsteori där prestation, samhörighet och makt är av 

betydelse för hur en människa förhåller sig till sitt arbete (Abraham & Andersen 2005).  

 

Digitalisering, arbetssätt, motivation samt kompetens- och kompetensutveckling ligger till grund 

för studien. Studiens syfte är att bidra med förståelse för hur medarbetare på ett konsultföretag 

upplever motivation till kompetensutveckling till följd av ett arbetssätt som går mot att bli helt 

digitaliserat.  

3. Metod 

I följande kapitel presenteras vilken metod som valdes för att kunna samla in empiriskt material 

kapitlet avslutas med metodkritik.  
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3.1. Nyckelord 

Utifrån presenterad problemdiskussion och frågeställning har material samlats in från 

vetenskapliga artiklar samt övrig litteratur. Litteraturen har bearbetats och har legat till grund för 

den teoretiska referensram samt underbyggt analys och argumentation. De vetenskapliga 

artiklarna har i huvudsak sökts via Google Scholar. Sökorden som har använts är; meaningful 

work, competence, digitization, Information technology, accounting, job satisfaction och 

motivation. 

3.2 Val av ämne samt PwC som undersökningsobjekt 

När val av ämne skulle göras gick diskussionen kring vad tidigare forskning hade behandlat, och 

därifrån hitta något som forskningen saknade. Ämnet skulle vara aktuellt men även starkt kopplat 

till den profession som kommer att vara aktuell efter avslutade studier. Det fanns mycket 

intressant forskning kring yrket redovisningskonsult som var och är utsatt för förändring i och 

med dagens teknikutveckling. Forskningen tog även upp att det kommer ställas nya 

kompetenskrav på redovisningskonsulter för att de ska kunna klara av arbetet på bästa sätt. 

Utifrån detta valdes det att skriva om digitaliseringens påverkan på kompetensutveckling samt 

hur medarbetare på en redovisningsbyrå blir motiverade i att ta sig an nya arbetssätt. 

 

PwC är en forkortning för PriceWaterhouseCoopers. Bolaget bildades år 1933 efter 

Kreugerkraschen, sedan dess har företaget utvecklats och är idag en ledande revisionsbyrå med 

tjänster inom revision, redovisning, skatt och rådgivning (PwC 2017). PwC finns inte enbart i 

Sverige utan verksamheten återfinns i 157 länder och har cirka 223 000 medarbetare. I Sverige 

finns det 100 kontor som tillsammans har cirka 3 700 medarbetare. PwC arbetar mot att vara de 

bolag som ska vara de mest nyskapande och leverera de senaste digitala tjänsterna (PwC 2017). 

Utifrån presenterad information föll det sig naturligt att lägga fokus på PwC, utifrån företagets 

storlek och vision var detta ett bra undersökningsobjekt för studiens syfte och frågeställning. 

Företaget har idag en stor marknadsandel och undersökningsobjektet kan därför ge en rättvisande 

bild om hur branschen till stor del tar förändringar och hur digitaliseringen påverkar arbetssätt 

och kompetens.  

 

3.3 Undersökningsmetod 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie. Den kvalitativa studien bygger på ord och analys 

snarare än siffror och samband. Denna typ av forskningsstrategi innefattar vanligtvis en induktiv 

och tolkande syn på forskning. Tekniken bygger på att få in mycket data utifrån några personers 

egna erfarenheter snarare än att samla in stora mängder data från många olika källor (Bryman 

och Bell 2013). Det handlar om att förstå världen utifrån olika personers individuella 

erfarenheter (Kvale & Brinkman 2014). Den kvalitativa ansatsen är ett bra sätt att undersöka 

frågor där det är svårt att mäta förändringen och där ämnet kan ses som abstrakt (Bryman & Bell 

2013). Anledningen till valet av en kvalitativ undersökningsmetod var för att träffa 
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respondenterna under en intervju samt att de skulle få möjlighet att fritt berätta om sitt yrke samt 

personliga erfarenheter. Utifrån ställd forskningsfråga och studiens syfte var den kvantitativa 

metoden inte aktuell. Den kvantitativa metoden bygger på siffror och samband (Bryman & Bell 

2013). Studiens syfte byggde på en tolkande syn av forskningen. Den kvantitativa metoden hade 

inte kunnat användas för att besvara studiens forskningsfråga då den kvantitativa 

forskningsmetoden fokuserar på siffror. Våra forskningsfrågor var inte ställda till att mäta graden 

av motivation, kompetensutveckling och arbetssätt utan till hur och vad medarbetare själva 

upplever den pågående förändringen.  

 

3.4 Urval och respondenter  

Studien byggde på sex intervjuer med sex olika personer på företaget PwC, vilket är ett medvetet 

val. När en kvalitativ studie ska göras kan ett färre antal intervjuer hållas för att få en bättre 

förståelse för varje respondent. Utifrån detta kan mer avancerade analyser göras (Jacobsen 2002). 

Personerna som valdes ut har arbetat olika länge inom branschen och har därmed olika 

erfarenheter av digitalisering samt behovet av kompetensutveckling och motivation. Vid 

presentation av ämnet fick respondenterna möjlighet att vara anonyma. Anonymitet kan leda till 

att respondenten vågar öppna sig och svara mer ärligt och utförligt på frågorna (Jacobsen 2002). 

Enligt önskemål från respondenter kommer namn inte att framgå utan de kommer att benämnas 

A, B, C, D, E och F. Nedan återfinns en lista med varje person presenterat. Eftersom studien var 

intresserad av helheten till respondenternas svar sågs inte anonymiteten som ett problem. 

Analysen byggde på att analysera och förstå sammanhanget av vad intervjuerna sa, därför var det 

inte av intresse att veta vad varje person hade för identitet. Varje respondent intervjuades mellan 

30-45 minuter.   

 

Respondent Erfarenhet 

(År) 

Position i företaget Utbildning 

A 17år Auktoriserad redovisningskonsult 

och Engagement leader 

Ekonomiexamen 3år 

B 2år Redovisningskonsult Yrkeshögskolan med inriktning 

redovisning 2år 

C 2år Redovisningskonsult och 

systemansvarig 

Yrkeshögskolan med inriktning 

redovisning 2år 

D 7år Auktoriserad redovisningskonsult  Civilekonomexamen 4år 
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E 6mån Redovisningskonsult Master i ekonomi 5år 

F 6år Redovisningskonsult Civilekonomexamen 4år 

Tabell 1. Respondenter  

 

3.5 Datainsamling och tillvägagångssätt 

För att kunna besvara studiens frågeställning behövde den teoretiska referensramen byggas upp 

med vetenskapliga artiklar. Sökmotorn som främst användes för att hitta dessa var Google 

Scholar. Databasen lämpade sig väl för denna studie då den var lättnavigerad samt gav möjlighet 

till att hitta intressant litteratur då sökorden gick att precisera. De utvalda respondenterna 

informerades om studiens syfte och även få beskrivet för sig varför just deras medverkan var av 

intresse. Respondenterna avsätter sin tid för att delta i studien och de måste därför ha fått 

väsentlig information innan intervjun äger rum. Denna typ av information ska forskaren lämna 

skriftligt eller muntligt (Bryman & Bell 2013). En första kontakt togs med respondenterna via 

mail. I mailet framgick det vad syftet var, vilket område som studerades samt varför deras 

medverkan var viktig för studien. Förberedelsen upplevdes som positivt då respondenterna redan 

från början fick information kring varför de skulle avsätta sin tid för att delta i studien samt att de 

fick möjlighet att förbereda sig inför intervjun genom att på förhand få veta våra huvudsakliga 

intresseområden, digitalisering, kompetensutveckling och motivation.  

 

Studien grundade sig i semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju innebär att 

forskaren utformar frågor utifrån ett visst tema (Bryman & Bell 2013). Både forskare och 

respondent måste ha ett ömsesidigt intresse i temat (Kvale & Brinkman 2014). Frågor som 

forskaren vill ha svar på behöver inte ställas i en specifik ordning utan forskaren kan välja fritt 

bland frågorna för att på så sätt föra intervjun framåt. Forskaren får även lägga till frågor som 

inte återfinns i intervjuguiden om frågan kan hänföras till tidigare frågor. Frågorna ska vara 

utformade på ett sätt där respondenten ges stor valfrihet att utforma sitt svar. Fördelen med detta 

är att respondenten får chans att svara på frågorna utifrån sitt eget perspektiv (Bryman & Bell 

2013). Intervjutekniken i en kvalitativ studie bygger på ett samspel mellan intervjuaren och 

respondenten där kunskap skapas i och med interaktionen. Det är viktigt att det är forskaren som 

styr samtalet då det är denne som har definierat situationen och redan på förhand vet vilka frågor 

som är av intresse. Innan en intervju genomförs ska forskaren presentera ämnet för respondenten 

(Kvale & Brinkman 2014). Genomförandet av datainsamlingen skedde genom sex stycken 

semistrukturerade intervjuer. Detta gjordes för att respondenterna skulle få stor valfrihet att 

utforma sina svar, och även lämna utrymme till personliga erfarenheter. Flexibilitet i en intervju 

ses som en stor fördel (Bryman & Bell 2013). 
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Innan en intervju kan göras ska forskarna ställa upp en intervjuguide. En intervjuguide är 

forskarens manus över frågor som ska behandlas under intervjun. Hur guiden ska se ut är upp till 

intervjuaren. Frågorna formuleras med fördel efter ämne/rubrik så att varje område blir behandlat 

var för sig. Ordningsföljden på frågorna behöver inte följas utan intervjuaren får anpassa 

frågorna efter situationen. Intervjuaren är det viktigaste verktyget när intervjun ska hållas. 

Intervjuaren ska vara väl påläst inom ämnet och ha goda kunskaper att kunna leda samtalet 

framåt om respondenten behöver hjälp. Intervjuaren måste hela tiden se till att samtalet flyter 

samt vilka frågor som kräver följdfrågor. För att lyckas ställa uppföljningsfrågor och följdfrågor 

till respondenten krävs det att intervjuaren lyssnas aktivt. Intervjuaren måste även hålla en 

öppenhet och en bra attityd gentemot respondenten för att kunna föra en så bra dialog som 

möjligt (Kvale & Brinkman 2014). Forskaren kan med fördel upprätta två olika intervjuguider, 

en intervjuguide som visas för respondenten och en annan för bara forskaren. Det sistnämnda 

kan fungera som ett stöd för forskaren. I den kan forskaren ställa upp ett antal underfrågor för att 

hjälpa till om förtydligande skulle bli aktuellt. Under intervjun kan det vara svårt att minnas alla 

frågor som man vill ha svar på. Med en extra intervjuguide kan forskaren få möjlighet att själv 

påminnas om frågans innebörd (Kvale & Brinkman 2014).  

 

När intervjuerna till studien hade bokats ställdes en intervjuguide upp. Frågorna sorterades efter 

rubrikerna bakgrund, digitalisering, kompetens och kompetensutveckling, arbetssätt samt 

motivation. Detta är också de områden som behandlades i den teoretiska referensramen och det 

är utifrån den forskning som presenterats där som frågorna har utformats. Genom att göra en 

uppdelning av frågorna från början gav det en bättre möjlighet till analys samt jämförelse av 

respondenternas svar. För att förtydliga frågorna ställdes en extra intervjuguide upp (bilaga 2). I 

den framgick det nyckelord till vissa frågor samt ett kort förtydligande om vad frågan skulle 

besvara. Guiden fungerade som ett extra stöd under intervjuerna.  

Efter en intervju ska forskaren på något sätt registrera respondentens svar. Svaren ska skrivas ner 

så exakt som det går för att svaren ska kunna behandlas på ett objektivt sätt. Om detta moment 

hoppas över finns det risk för att forskaren förvränger respondentens svar, detta leder till att det 

blir en felkälla (Bryman & Bell 2013). För att undvika detta har alla sex intervjuer spelats in och 

sedan transkriberats, i syfte att kunna ta fram exakt vad respondenten svarat på frågan.     

 

3.6 Analysmetod 

För att kunna koppla samman valda teorier och begrepp som återfinns i kapitel två med empirin, 

utformades en analysmodell. Analysmodellen syftar till att förklara på ett systematiskt sätt hur 

valda teorier och begrepp är relevanta för studiens utformning. De valda begreppen är 

digitalisering, arbetssätt, kompetens, kompetensutveckling samt motivation. Dessa begrepp anser 

vi är av betydelse och ligger till grund för hur en redovisningskonsults motivation och 

kompetensutveckling påverkas av det nya arbetssättet till följd av digitaliseringen.  
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Studien bygger på en kvalitativ analysmetod. En kvalitativ analysmetod innefattar en analys 

av dokument och data, som på ett systematiskt sätt syftar till att kunna utläsa innehåll och i detta 

fall tidigare genomförda intervjuer, för att vidare kunna kopplas samman till valda teorier. Att 

använda sig av ett kvalitativt tillvägagångssätt anses öka jämförbarheten mellan valda teorier och 

empiri (Bryman & Bell 2013). När analysmodellen väl var framställd, kunde intervjuerna 

påbörjas. Vidare transkiberades det empiriska materialet för att på ett lättare och mer 

överskådligt sätt kunna få med all information som nämndes under intervjuerna och samtidigt 

undgå att viktig information missades. När det empiriska materialet var sammanställt kunde vi 

därefter börja jämföra empirin i relation med de valda teorierna som senare presenteras i 

analysen.  

 

 

3.7 Metodkritik   

Vid valet av organisation var PwC Sverige AB den organisation som vi valde att rikta in oss på. 

Nackdelen med att rikta in sig på enbart en redovisningsbyrå är att svaren kan bli vinklade i den 

omfattning att det endast ses till PwCs strategier och tillvägagångssätt, och inte nödvändigtvis 

behöver gälla samtliga redovisningsbyråer på marknaden. Detta är något som togs i beaktande 

innan valet gjordes, men då PwC är marknadsledande i Sverige inom redovisning och revision 

föll sig valet naturligt. De säger själva att de ligger långt fram konkurrensmässigt med 

digitaliserade tjänster. Vid urvalets storlek valdes sex stycken respondenter ut på PwC. Det är 

ofta svårt att se innan alla intervjuer är klara om urvalets storlek är tillräckligt stort och om de 

motsvarar förväntningarna för det senare resultatet. En avgörande faktor för valet av antal 

intervjuer som presenteras i Företagsekonomiska forskningsmetoder, är urvalets absoluta och 

inte relativa storlek som är av vikt. Det innebär att ett likadant urval på en helt annan geografiskt 

plats med förutsättning att samma typ av respondenter hade svarat, hade kunnat sett exakt 

likadant ut (Bryman & Bell 2013). För studien innebär detta att samma frågor skulle kunna ställts 

till medarbetare på PwC någon annanstans i Sverige. Detta ligger till grund för valet att endast 

intervjua respondenter vid PwC Örebro.  

 

Valet av intervjuform gjordes till semistrukturerad. Anledningen till att inte en strukturerad 

intervjuform utfördes är att innebörden för den strukturerade intervjuformen grundar sig i att 

samtliga intervjuer ska vara densamma och frågeschemat inte får avvika, utan ska följa ett 

enhetligt mönster. Använder forskaren istället en semistrukturerad intervjuform är frågorna 

allmänt formulerade så flertalet respondenter kan svara samt ge utrymme för ytterligare frågor, 

till det som uppfattas vara viktiga svar (Bryman & Bell 2013). Därför ansågs en semistrukturerad 

intervjuform vara bäst lämpad för vilket resultat som senare ville nås. Respondenterna som blev 

intervjuade hade alla olika lång erfarenhet på arbetsplatsen. Det fanns en medvetenhet innan 

intervjuerna utfördes att det fanns en risk för att de två respondenterna med kortare erfarenhet 

även hade mindre att bidra med. Däremot visade intervjuerna att en av de med minst antal års 

erfarenhet, även var den person som i slutänden visade sig vara ansvarig för flertalet av de 
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digitala tjänster som PwC erbjuder sina kunder, vilket mynnade ut i svar som sedan tidigare inte 

presenterats.  

 

 

Tidigare forskning visar att personliga åsikter och värderingar kan spegla utformningen och 

tolkningen av resultatet. Därför är det viktigt vid tolkningen att frångå alla subjektiva faktorer 

som kan bidra till avspegling av en författares åsikt och värdering, och istället förhålla sig till en 

objektiv syn i sin forskning (Bryman & Bell 2013). Detta gjordes för att undgå att 

respondenternas svar skulle kunna bli påverkade i förhållande till hur frågorna ställdes. Frågorna 

var neutralt utformade i avseende att respondenterna inte skulle behöva lämna ut känslig 

information. Genom neutralt och objektivt ställda frågor ökar det chansen för ärliga svar och 

ökad trovärdighet, även då respondenten kan välja att inte svara på frågor samt undanhålla 

information för hur de ställer sig till motivation och kompetensutveckling vid digitaliseringen 

(Bryman & Bell 2013). 

 

3.8 Operationalisering 

Frågorna i intervjuguiden har skapats utifrån den teoretiska referensramen. Frågorna 

formulerades efter nyckelbegrepp i teorierna. Det ställdes även upp en kolumn där det framgick 

vad frågan skulle besvara. Detta gjordes för att förtydliga frågans innebörd och varför frågan var 

relevant att ställa.  

 

Fråga: Teori Begrepp Besvarar 

 

1-4 

 

- 

 

- 

 

Bakgrundsinformation 

 

 

5-10 

 

Digitalisering 

 

Digitalisering, IT, 

effektivitet, arbetskraft 

 

Utveckling, effektiviserat 

arbete, konkurrens, 

kommunikation, digitala 

tjänster, betydelse 

 

 

11-16 

 

Kompetens 

 

Kompetens, 

kompetensutveckling, 

utbildning, stöd, framtid, 

upplevelse av arbete 

 

 

Vad som krävs av en 

redovisningskonsult nu och i 

framtiden 
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17-21 

 

Arbetssätt 

 

Program, kunder, 

kundupplevelse, påverkan, 

arbetskraft, 

användarvänlighet, 

digitalisering 

 

 

Utveckling, framtid 

 

22-26 

 

Motivation 

 

Inre och yttre 

motivationsfaktorer, 

samhörighet samt trygghet 

 

 

På vilket sätt 

Tabell 2 Operationalisering  

 

4. Empiri 

I detta kapitel redovisas den data som sammanställts efter intervjuerna. Materialet bygger på sex 

stycken redovisningskonsulters egna tolkningar och personliga erfarenheter. Respondenterna 

benämns A,B,C,D,E och F. Kapitlet följer ordningen efter den teoretiska referensramen för att 

ge läsaren en bra överblick.  

 

4.1 Digitalisering 

Genomgående har respondenternas svar kring vad begreppet digitalisering betyder för var och en 

varit liknande varandra. Respondent A, D och F är snabba med att säga effektivisering. Men alla 

respondenter var överens om att digitaliseringen har öppnat upp för möjligheter och arbetet har 

blivit mer effektivt. Respondent B och C lyfte också att digitaliseringen har gjort att det på ett 

enklare sätt kan undvikas mänskliga fel då arbetet till viss del har automatiserats. Alla 

respondenter sa också att digitalisering främst handlar om att gå från pappersform till att ha allt 

på datorn. Digitalisering handlar dock inte bara om effektivitet utan möjligheten att arbeta var 

som helst. Respondent A berättade om dagar när barnen varit sjuka och hen har behövt stanna 

hemma från arbetet. Med den teknik som finns att tillgå behöver inte arbetstid gå förlorad. Det 

mesta kan göras hemifrån, vilket hen såg som mycket positivt.  Respondent E som har arbetat 

kortast tid på företaget sa att digitalisering ger möjlighet till frihet. Hen berättade att det i yrket 

kommer att bli svårt att ta långsemester eftersom arbetet är styrt efter den tolfte varje månad då 

moms och arbetsgivardeklarationer ska in. Om det går att arbeta hemifrån med en väl fungerande 

teknik betyder det att medarbetare i praktiken skulle kunna ha möjlighet att ta till exempel 

semester fyra veckor i streck utan att det påverkar arbetet på ett negativt sätt. Respondent F 

berättade att man på arbetsplatsen främst arbetar i team men att alla i teamet ansvarar för sin del, 

detta gäller även under semestern. Den som sköter den löpande bokföringen måste vara klar i tid 
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för att kvalitetssäkring och siffror ska kunna redovisas till skatteverket. Respondent F nämnde 

också att eftersom att det är alltid personen själv som har ansvar för sina områden är det svårt att 

ta en längre sammanhängande ledighet men att ett digitaliserat arbetssätt öppnat upp för nya 

möjligheter. I och med att man arbetar i team berättade respondent B att arbetet fungerar väldigt 

bra för att alla frågetecken och oklarheter kan lyftas till diskussion direkt. Eftersom alla i teamet 

kan se all redovisning i realtid på sin egen skärm underlättas arbetet när hjälp behövs. 

Respondent B berättade också att hen har många kunder som vill ha sin bokföring i realtid, det 

vill säga att den är uppdaterad varje dag, både med in-och utbetalningar samt kund och 

leverantörsfakturor.  

 

Respondent C har idag en kund som inte kommer in fysiskt med ett enda papper. Hen kan göra 

hela månadens bokföring på skärmen. PwC erbjuder idag alla digitala tjänster en 

redovisningskund behöver för ett helt digitalt arbete. Respondent D berättade att företaget 

erbjuder tjänster som skanning av leverantörsfakturor, automatiska filbetalningar och återläsning 

av fil direkt från banken, fakturering direkt i bokföringsprogrammet samt en kvittoapp. 

Respondent C som är systemansvarig berättade mer om de digitala tjänster som företaget 

erbjuder. Arbetsplatsen har ett flertal program som kan integrera med varandra. 

Bokföringsprogrammen som används på företaget är sammankopplat med bland annat ett system 

för digital inläsning av leverantörsfakturor. Istället för att redovisningskonsulten ska lägga in 

leverantörsfakturor manuellt i programmet skickas fakturan direkt från kundens leverantör till 

kundens digitala brevlåda på PwC. Detta innebär att varken PwC eller kunden får fakturan i 

handen, utan istället hanteras den digitalt. Efter att fakturan inkommit till PwCs program går 

konsulten in och kontrollerar fakturan, det vill säga ser till att systemet har läst av den korrekt. 

Från detta steg kan redovisningskonsulten sedan skicka in fakturan direkt i 

bokföringsprogrammet. Varje faktura tar endast ett par sekunder att kontrollera istället för de 

minuter det skulle ta att lägga in den manuellt. Respondent D gav en mer utförlig förklaring av 

kvittoappen som alla respondenter har nämnt under intervjun. Appen bygger på att istället för att 

kunden ska häfta upp sina kvitton på ett papper kan kunden ta kort på kvittot med sin mobil, 

klassificera vad det är för något och sen skicka in det direkt i bokföringsprogrammet. 

Redovisningskonsulten får på detta sätt upp kvittot på skärmen direkt.  

 

Respondent B såg uppkopplingen och tekniska problem som ett hinder för att digitaliseringen 

alltid är det mest lönsamma lösningen. Senast var nu under hösten som det blev strömavbrott i 

hela Örebro vilket resulterade i att hela arbetsplatsen blev lamslagen. Eftersom allt finns i datorn 

och för att arbeta krävs det internet blir arbetet i sig känsligt för störningar. Både respondent A, 

C och D framhöll också detta som ett problem. Men samtidigt bidrar digitaliseringen till mer 

möjligheter än risker. Respondent A som arbetat 17 år i företaget berättade att digitalisering 

alltid har varit ett aktuellt ämne men att det på de senaste 6-7 åren har blivit ännu mer påtagligt. 

Omställningen att gå från analogt arbete med papper, penna och checklistor till att ha allt digitalt 

har varit stor. ”Det är klart att det var läskigt i början att inte ha samma kontroll som tidigare. I 
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början var många kritiska till digitalisering men allt eftersom tiden har gått har alla fått 

acceptera förändringen”. Respondent A berättade att det främst var “Den äldre generationen” 

som var motståndare till digitaliseringen men att dem har gått i pension vilket gjort att 

arbetsplatsen har kunnat bli ännu mer digital de senaste åren. Respondent F lyfte problematiken 

till att kontroll kan försvinna i och med att arbetet blir mer digitalt. I yrkesrollen måste 

medarbetaren övervaka siffror och hen upplever att det ibland kan vara svårt att hitta fel som 

uppstått. Det är lätt att lita på systemet utan att ifrågasätta vart siffror och rapporter kommer 

ifrån.  

 

Alla respondenter var överens om att det är viktigt att ligga i framkant när det kommer till 

digitalisering. Respondent D lyfte vikten av att komma ut till kunder och ha möjlighet att 

presentera nya moderna lösningar. ”Många kunder idag vill inte arbeta med administration vilket 

gör att ju mer digitala lösningar som kan erbjudas ju bättre anseende får PwC”. Respondent D 

menar också att eftersom tekniken gått fort börjar allt fler byråer komma ikapp och snart kommer 

digitaliserade tjänster i sig inte att vara ett konkurrensmedel. Respondent C och B menar att 

eftersom PwC själva vill se sig som marknadsledande är det viktigt att företaget ses som modernt 

och att det ligger i framkant med digitala tjänster. 

 

4.2 Arbetssätt  

Alla respondenter förutom respondent E har varit eniga om att arbetssättet har förändrats i och 

med digitaliseringen, trots att antalet år som respondenterna har arbetat på PwC skiljer sig åt. 

Eftersom respondent E inte har arbetat en längre tid på företaget kan hen inte jämföra sitt 

arbetssätt som övriga respondenter. Den största omställningen har respondent A varit med om. 

Hen sa att det har hänt mycket med teknikutvecklingen de senaste 17 åren och att det vore 

konstigt om arbetssättet fortfarande vore detsamma. Arbetssättet har främst förändrats genom att 

alla kunder nu finns i ett webb-baserat bokföringsprogram som heter Fortnox. Fortnox är ett 

program som kan nås överallt bara det finns en uppkoppling. PwC har en inloggning och 

kunderna har en. Detta innebär att kunderna kan följa bokföringen i realtid allt eftersom 

konsulten arbetar. Respondenten berättar också att alla checklistor för månadsavstämningar 

ligger på PwC:s egna interna plattform som heter MyBusiness. I MyBusiness finns det en sida 

för varje kund, från sidan kan konsulten komma åt allt bokföringsmaterial, årsredovisningar, 

löner, deklarationer, samt bokslutsunderlag som rör kunden, det är även här kommunikationen 

med kunden sker. Under tiden konsulten arbetar skannas alla viktiga underlag in i Mybusiness så 

att kunden kan få tillbaka sina orginal. Detta gör att det inte behöver finnas årsakter och 

kundakter för arkivering hos PwC. Allt material finns lagrat på kundens sida. Detta var enligt 

respondent A en stor omställning och en utmaning att våga ha allt material i datorn. Respondent 

F och D har liknande uppfattning om hur arbetssättet har förändrats. När respondenterna började 

på arbetsplatsen var digitalisering av material i uppstarten. De första månaderna arbetade de med 

checklistor och bokföringsmaterial på papper, men fick lära sig från början att papper skulle 

skannas in i datorn. När respondent A började på arbetsplatsen kom kunderna in med sitt 
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bokföringsmaterial en gång i månaden och det var redovisningskonsultens arbete att sortera och 

bokföra allt material, då alla papper skulle hanteras manuellt.  I och med det nya arbetssättet lyfte 

respondent E möjligheten att styra sin egen tid då arbetssättet blir mer flexibelt med nya 

lösningar, vilket övriga respondenter menar inte har varit möjligt tidigare.   

 

Personen som är systemansvarig ser inte att hens arbetssätt har förändrats mycket de senaste 

åren. Hen berättar att hen kom in mitt under ett pågående generationsskifte när många gick i 

pension och fick därför ta över många kunder och uppdrag på en gång. Då hen var ung och 

nyutexaminerad föll det sig naturligt att endast gå in och arbeta med ett nytt modernt arbetssätt. 

Den första tiden på arbetet handlade om att digitalisera så många kunder som möjligt. När frågan 

sen kom om hen ville bli ansvarig för digitaliseringen var det naturligt enligt personen att tacka 

ja. De flesta kunder är enligt alla positiva till de nya digitala tjänsterna. Respondent B berättade 

att det finns kunder som inte tycker att det är bra men då är det oftast är den äldre generationen 

som har en anledning till varför de digitala tjänsterna inte är av intresse. Respondent D sa att det 

idag är många kunder som efterfrågar flexibilitet i arbetet. Många av hens kunder är egna 

företagare och att kunna sitta hemma i soffan och attestera fakturor är uppskattat. Kunderna 

tycker även att det är bra att digitaliseringen har gjort att det blivit färre papper att hantera. 

Respondent F berättade att hen har en kund som inte längre behöver tömma posten varje dag. 

Alla leverantörsfakturor skickas direkt till kundens digitala brevlåda på PwC och hen sköter alla 

betalningar till banken så kundens roll i detta blir att attestera fakturor och betalningar.  

 

Kunderna har möjlighet att påverka de digitala tjänsterna i den omfattning att lämna synpunkter 

och önskemål om det är någonting i utbudet som de tycker sig sakna. Kvittoappen som 

lanserades under hösten är något som har tagits fram då många kunder har efterlyst en sådan 

funktion. Alla respondenter var överens om att synpunkter kan tas emot men att det inte alltid är 

möjligt att uppfylla allas behov och önskemål. Att digitaliseringen har påverkat arbetssättet var 

alla överens om och att det har försvunnit arbetsuppgifter de senaste åren. Trots detta är det 

ingen av de intervjuade som tror att det kommer att krävas mindre arbetskraft i framtiden. De 

tror inte att någon kommer att behöva sluta i och med att arbetsuppgifter försvinner till följd av 

digitaliseringen. Respondent D lyfte att hen tror att medarbetare med stor sannolikhet kommer att 

få nya arbetsuppgifter och att kompetensutveckling på detta sätt kommer att bli en viktig faktor i 

framtiden. Respondenten säger att hen tror att mer stimulerande arbetsuppgifter och högre 

kompetens kommer att göra att medarbetare trivs bättre i sin yrkesroll.  

 

PwC har endast Mybusiness som ligger internt. Övriga program köps in från andra leverantörer. 

Under intervjun ställdes en fråga hur medarbetarna själva upplever att de kan påverka 

utformningen av programmen samt efterlysa funktioner. Trots att programmen köps in externt 

upplever alla respondenter att de kan göra sin röst hörd. Vissa åsikter och önskemål kan 

tillgodoses men respondent C sa att det beror helt på hur omfattande önskningen är. PwC är en 

stor kund hos många programleverantörer och det är även många andra företag som köper 
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samma tjänster så att alla önskemål kan inte tillgodoses. Eftersom C är systemansvarig kommer 

alla önskemål om förändringar till hen, det är sedan därifrån åsikter kan lyftas. Alla respondenter 

var dock eniga om att ett närmare samarbete med IT och teknik skulle göra att fler behov skulle 

kunna tillgodoses på ett bättre sätt.  

 

4.3 Kompetens & kompetensutveckling 

Utbildning såg alla respondenter som en viktig del av lärandet men alla har fått utbildning på 

olika sätt beroende på när i tiden de började arbeta på företaget. Respondent A berättade att när 

hen började fick personen arbeta självständigt, då hade varje person ansvar för att själv lära sig 

programmen och funktionerna. Personen berättade att hen fick experimentera och att fråga sig 

fram var en viktig del av vardagen. Respondent B, D, E och F som har arbetat på företaget 

kortare tid än A har upplevt att utbildning främst har erbjudits med e-learning (webb-baserade 

kurser). Några speciella kurser i kompetensutveckling till följd av digitalisering har inte 

erbjudits. Detta syftar främst till utbildningar i mer analytiskt tänkande. En analytisk förmåga ser 

alla som en viktig del av yrket som i framtiden kommer att ha betydelse för hur arbetet utförs. På 

vilket sätt detta kommer ta sig i uttryck kan ingen av respondenterna svara på. De tror inte att det 

kommer krävas speciella kurser för att klara det nya arbetssättet utan det är kunskaper som 

implementeras vart eftersom arbetet fortlöper mot att bli mer digitaliserat. De senaste åren har 

fokus legat kring bokföringsprogrammen. För ca 1,5 år sedan flyttade PwC Örebro till nya 

lokaler i Gustavsvik. I samband med flytten byttes även dåvarande bokföringsprogram Briljant ut 

till det webbaserade programmet Fortnox som företaget arbetar med idag. Respondent F 

berättade att mycket utbildning har legat kring detta och att konvertera alla företagets kunder till 

rätt bokföringsprogram har tagit mycket tid. Respondent B lyfte också vikten av att alla individer 

på företaget själv har ett ansvar att utbilda sig och att se till att det digitaliserade arbetssättet 

efterlevs. Till skillnad från övriga respondenter har C som är systemansvarig blivit mycket mer 

utbildad i programmen. Hen menade att utbildningarna som hen gått på ska gynna hela kontoret. 

Alla medarbetare på PwC i Örebro har möjlighet att vända sig till respondent C för frågor kring 

programmen och oklarheter. Respondent E som inte har arbetat på företaget en längre tid menade 

att det bästa sättet att lära sig på och ta sig framåt är att fråga kollegor om råd och tillsammans 

komma fram till lösningar. Detta är även något som respondent C och D ser som en viktig del av 

lärandet. Respondent C berättade att det ofta skapas mindre grupper på kontoret som diskuterar 

lösningar och hur arbetet kan bli mer digitalt och på vilket sätt detta ska tillämpas. Det 

framkommer tydligt från alla intervjuer att arbetssättet och kompetensen utvecklas på 

arbetsplatsen, det är alla tillsammans som skapar nya tillvägagångssätt och lösningar.  

 

Alla respondenter var eniga om att verksamheten försöker få alla medarbetare att bli mer 

digitala. Verksamheten har en arbetsplan med angivna mål som innefattar att få medarbetare att 

arbeta mer digitalt. PwCs vision är idag att vara det ledande företaget som erbjuder de mest 

moderna digitaliserade tjänsterna vilket kräver att medarbetare strävar efter samma mål i det 
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vardagliga arbetet. Ett tydligt exempel som framgick i intervjuerna var att arbetsplatsen har ett 

levande dokument, ett google sheet som ständigt ska vara uppdaterad. I dokumentet framgår alla 

kunder samt vilka tjänster de köpt från PwC. Målet är att alla tjänster ska vara digitala och är det 

någon digital tjänst som saknas måste den som är kundansvarig kunna förklara varför. 

Respondenterna berättade att i och med detta sätts det en press på alla medarbetare att se till att 

det angivna arbetssättet efterlevs. Arbetet bedrivs till största del självständigt, alla medarbetare 

har sina uppgifter men sen är en person aldrig själv på ett uppdrag. På ett redovisningsuppdrag 

finns det oftast en assistent, en konsult och en engagement leader. Det är tänkt att gruppen ska 

fungera tillsammans men alla ansvarar alltid för att sin egen del blir gjord.  Respondent A och D 

tror att kompetens kommer att vara ett viktigt konkurrensmedel i framtiden. Företaget har idag 

börjat fokusera på att anställa personer med en högre utbildning, helst fyra år på universitetet 

eller mer. Både respondent D och F började som gymnasieekonomer, men berättar att företaget 

slutade anställa gymnasieekonomer för ett par år sedan. Företaget vill idag ha rätt kompetens 

från början och människor som besitter speciella kunskaper är viktigt för att arbeta mot 

företagets vision.  

 

4.4 Motivation 

Motivation är en viktig faktor för alla respondenter. Respondenterna A och C berättade att det 

som motiverar de mest är kontorets gemenskap. Kontoret har tillsammans skapat en “målbingo” 

som handlar om digitalisering. Exempelvis när kontoret uppnått ett visst antal kvittoapp- 

användare sätts ett kryss i rutan. När en hel rad har fyllts blir hela kontoret belönad med en 

afterwork. De tror att när kontoret får kämpa tillsammans bidrar det till att medarbetare blir 

motiverade till att gå in i ett mer digitalt arbetssätt.  Respondent B, E och F berättade att 

motivation kommer från att göra arbetet så smidigt som möjligt. Om det finns bättre sätt att göra 

arbetet på finns det ingen anledning till att hålla kvar vid ett gammalt arbetssätt. Det är viktigt för 

alla respondenter att få möjlighet att styra över sin egen tid, vilket digitalisering bidrar till. 

Framförallt nämnde person E viljan att ha med sig arbetet vart hen än befinner sig. Respondent C 

motiveras till att få möjlighet till att lösa problemen som uppstår, både för att göra företaget nöjd 

men även kunden. Personen förtydligar och berättade att utmaningar och möjlighet att bli mer 

kompetent i sitt arbete också är en viktig motivationsfaktor. Respondent E lyfte även fram 

arbetsuppgifterna som en bra motivation. ”Jag är nyexaminerad från universitetet och för mig är 

det viktigt att ha stimulerande arbetsuppgifter med mycket variation”. Fler av de intervjuande 

instämde på detta och menade att arbetet har blivit mer givande och stimulerande när 

arbetsuppgiften stansning försvann. För alla är det viktigt att bli sedd på arbetet och 

uppmärksammad när någonting bra har gjorts. Att få möjlighet att vara med och påverka sina 

arbetsuppgifter och styra hur dessa ska utföras är i sig en stor motivation, då det bidrar till att 

individen själv kan styra över sin egen tid och arbete.   

 

Alla inom PwC får varje år en målplan med ett antal satta mål. Målen sätts upp i samverkan 

mellan individen, kontorets ledningsgrupp samt personens närmaste chef. Respondent A, B, och 
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D berättade att även de satta målen motiverar varje år till att bli bättre i sin yrkesroll. Varje år ska 

målen ha blivit uppfyllda, och för att stämma av målen hålls ett utvecklingssamtal i slutet av året. 

Respondent B berättade att det är motiverande att under året uppnå dessa mål för att motsvara 

företagets förväntningar. Det finns inget uttalat enligt någon av respondenterna att det är lön som 

driver motivation men i och med att de satta målplanerna är lönegrundande säger respondenter 

att belöning är en bidragande drivkraft. Alla respondenter är öppna för kompetensutveckling och 

ser inget hinder för att motivationen inte ska finnas kvar. Det finns snarare en utmaning att få alla 

att vilja vara delaktiga och ta del av den kompetensutveckling som erbjuds. I och med att PwC 

har kommit långt med sin digitalisering sa respondent D att det är fler som är motiverade än den 

lilla grupp som inte tycker att det nya arbetssättet är bra.  

 

De intervjuade är överens om att deras chef motiverar dem till att bli mer digitala och ta tillvara 

på den utbildning som erbjuds. Respondent C menar att hens chef snarare får bromsa hen när 

idéerna blir många. Digitalisering är viktigt för alla men det är viktigt att komma ihåg att 

människor är olika och att alla förändringar inte kan ske över en natt.  Alla respondenter är 

överens om att digitaliseringen leder till att arbetsuppgifter förändras till det bättre. I och med ett 

mer digitaliserat arbetssätt finns det utrymme för andra typer av arbetsuppgifter. Respondent A 

vill även hårddra motivation till att medarbetare på PwC ska vara öppna för nya möjligheter och 

arbetssätt, digitaliseringen är en stor del av företaget och motiveras en medarbetare inte att vara 

med i förändringen arbetar personen troligtvis på fel företag.  

 

5. Analys  

I det här kapitlet analyseras empirin tillsammans med valda teorier. Syftet med kapitlet är att 

kunna hitta likheter och skillnader mellan svaren som respondenterna har gett i förhållande till 

vald teori. Analysen ska sedan ligga till grund för slutsatsen och även kunna svara på studiens 

frågeställning.  

 

5.1 Digitalisering 

Digitalisering innebär att material i analog form kan överföras till digital form 

(Digitaliseringskommissionen 2014). Respondent C berättade i sin intervju att när hen började på 

företaget fick hen i uppgift att överföra analogt material till digitalt. Företaget hade då ställt upp 

en vision om att innan kontorsflytten våren 2016 skulle mycket av materialet finnas digitalt. 

Kundakter och pärmar skulle återfinnas på kundernas egna sidor på PwCs plattform MyBusiness. 

Under alla intervjuer ställdes en fråga om vad begreppet digitalisering betyder för var och en 

samt hur de upplever digitaliseringen, vad de ser för för- och nackdelar.  Respondenterna A, D 

och F var som tidigare nämnt snabba med att använda ordet effektivisering. Respondent C och B 

lyfte också effektivisering men även att de mänskliga felen kan bli färre i och med att vissa 

arbetsuppgifter automatiseras. Freeland et al (2014) framhåller att tekniken har gjort processer 

snabbare och att tekniken har kunnat göra att arbetsuppgifter har kunnat göras på ett bättre sätt än 

tidigare. Den digitala tekniken har gjort stort genomslag i företag som arbetar och är beroende av 
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IT och teknik (Quattrone 2016). Respondenterna berättade att tekniken bidragit till stora 

förändringar i det vardagliga arbetet. Som tidigare nämnt är det främst respondent A som har 

varit med om den största förändringen då hen har arbetat i företaget en längre tid.  Men 

respondent C som är systemansvarig ser också förändringar som tekniken bidragit till, hen ser 

digitaliseringen som mycket positiv och har redan nu på endast två år sett vilka möjligheter 

digitaliseringen för med sig. Den tekniska utvecklingens framfart har inte kunnat undgås och 

utvecklingen är inte på väg att avta (Freeland et al. 2014). Alla konsulter är eniga om att 

digitaliseringen har blivit en stor del av vardagen. Verksamheten försöker ständigt få 

medarbetarna att bli mer digitala i arbetet. Detta tyder på att branschen inte ser att utvecklingen 

är på väg att avta utan nya arbetssätt och moderna lösningar hela tiden måste skapas. 

Respondenterna har under intervjuerna berättat vad de tror är viktigt för företaget och vikten av 

att erbjuda moderna och digitala tjänster, om de digitala tjänsterna i sig kan ses som ett 

konkurrensmedel. Alla respondenter har varit eniga om detta förutom respondent D som hade ett 

annorlunda resonemang. Hen tror inte att företag i längden kan använda digitalisering som ett 

konkurrensmedel. Det kommer att finnas överallt. Respondent D:s resonemang kan kopplas till 

Gray & Rumpe (2015) som menar att digitaliseringen ska ses som en nödvändighet och inte 

bekvämlighet. Digitalisering kommer inte ses som en tjänst utöver det vanliga. Digitaliseringen i 

sig gör arbetet mer effektivt men i längden kommer det inte vara det som gör att företag håller 

sig starka på marknaden. Alla respondenter är däremot eniga om att verksamheten måste fortsätta 

att utvecklas för att kunna vara en ledande aktör på marknaden. Detta är också något som Ujhelyi 

et al (2015) lyfter fram, företag måste ligga i framkant med nya tjänster för att kunna fortsätta att 

vara konkurrenskraftiga på marknaden.  

 

Under intervjuerna lyftes även frågor kring digitaliseringens för- och nackdelar och hur 

respondenterna själva upplevde den nya tekniken. Digitaliseringen kan vara till både för och 

nackdel enligt Meier (2017). Respondenterna själva upplever att tekniken är det största 

nackdelen i och med digitaliseringen. Arbetet blir sårbart när uppkoppling och teknik inte 

fungerar som det ska. Respondent F vidhåller också att digitaliseringen kan bidra till att system 

slutar att ifrågasättas och att det inte alltid är lätt att förstå vart siffrorna kommer ifrån. Detta kan 

jämföras med Quattrone (2016) som ser tekniken som ett problem i sig som kan göra att 

medarbetare förlorar förståelsen kring vart siffror kommer ifrån. En annan risk som diskuterats 

har varit om digitaliseringen har bidragit till att en redovisningskonsults roll har gått från att vara 

aktiv till mer övervakande (Volkoff, Strong & Elmes 2007). Detta problem är inte något som 

respondenterna lyfter. Respondent A, B, C och D ser snarare möjligheter till att lägga ner tid på 

andra saker, speciellt att utveckla kunder och skapa bra kundrelationer. Systemen ska övervakas 

men inte till den grad att arbetet i sig försvinner. Detta är något som Meier (2017) lyfter, idag är 

det vikigt att lägga fokus på kunden och därmed också kunna hjälpa kunden att utveckla 

verksamheten.  
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5.2 Arbetssätt  

Redovisningskonsult är ett exempel på yrke som inte kunnat undgå digitaliseringens framfart. 

Manuella arbetsuppgifter har ersatts med teknik och program som gör att en 

redovisningskonsults arbete ser annorlunda ut idag än vad det gjorde för några år 

sedan (Ghasemi et al 2011). Digitaliseringen har enligt alla respondenter bidragit till att det 

gamla arbetssättet har utmanats. Alla respondenter förutom E som arbetat kortast tid på företaget 

har sett en skillnad i hur digitaliseringen har påverkat sättet att arbeta. Papper ska enligt alla 

respondenter skannas in och material ska skickas tillbaka till kund. Inget material ska behöva 

finnas i analog form på arbetsplatsen.  Det manuella bokföringsarbetet har ersatts med 

datorbaserat redovisningsarbete. Arbetssättet bygger på att olika redovisningsprogram kan 

kopplas samman och därmed kan en redovisningskonsult sköta alla arbetsuppgifter digitalt 

(Damasiotis et al 2015). Alla respondenter sa under intervjuerna att nya arbetssätt har skapats 

och att de idag använder ett flertal olika program som är sammankopplade. Enligt respondent F 

och D har arbetet gått från att använda papper och penna till att allt finns digitalt, så som 

underlag och checklistor för månadsavstämningar. Arbetssättet har även förändrats i den mån att 

registrering av leverantörsfakturor inte längre görs manuellt. Alla leverantörsfakturor skannas in 

i system och blir avlästa automatiskt innan de skickas vidare in i bokföringsprogrammet. Från att 

tidigare arbetssätt har handlat om att lägga in fakturor manuellt kan en dator idag göra det på 

mindre än halva tiden.  

Då digitaliseringen har blivit en stor del av vardagen har människor blivit beroende av teknik. 

Människor vill vara flexibla och kunna arbeta vart som helst när som helst, både anställda och 

kunder (Ghasemi et al 2011). Respondent E ser det nya arbetssättet som en möjlighet att styra 

över sin egen tid samt kunna vara flexibel i arbetet. Ett arbetssätt som bygger på att 

arbetsuppgifter kan utföras vart som helst ger en stor möjlighet för individen att styra över sin 

egen tid. I alla intervjuer ställdes även en fråga om hur kunderna upplever de digitala tjänsterna 

samt om de har möjlighet att vara med och påverka utformningen av dessa. Enligt respondent B 

fanns det kunder som inte är positiva till digitaliseringen men att det är den äldre generationen 

som har en anledning till varför de digitala tjänsterna inte är av intresse. Respondent D lyfte att 

det är många av kunderna som efterfrågar flexibilitet i arbetet, då många av PwC:s kunder är 

egna företagare. Utifrån detta tycke merparten av företagets kunder att digitaliserade tjänster är 

positivt. Kunder kan vara med och påverka utformningen av de digitala tjänsterna till den mån att 

de kan önska vissa funktioner men respondenterna säger att det inte alltid går att tillgodose alla 

kunders enskilda behov.     

  

Till följ av teknik och utvecklade arbetssätt riskerar allt fler människor att gå miste om sitt 

arbete. Det som går att ersätta med en robot eller dator kommer att bli ersatt. Organisationer vill 

ha billigare arbetskraft och detta blir möjligt när människor kan ersättas med teknik (Stiftelsen 

för strategisk forskning 2014). Alla respondenter är överens om att arbetsuppgifter har försvunnit 

de senaste åren men det inte är något som har påverkat arbetskraften. Det är ingen av 
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respondenterna som tror att människor kommer behöva sluta bara för att digitaliseringen har 

eliminerat arbetsuppgifter. Däremot lyfte respondent D att hen tror att människor istället kommer 

att få nya arbetsuppgifter och att kompetensutvecklingen på detta sätt kommer ha en betydande 

faktor i framtiden. Hur bra ett företag kan utveckla och anpassa sitt intellektuella kapital kommer 

att ha stor betydelse för hur yrket kan komma att se ut i framtiden (Gunthrie & Parker 2016). 

Eftersom IT och teknologi har blivit en stor del av yrket krävs det att ekonomer och IT personal 

utformar program och funktioner tillsammans för att arbetssättet ska kunna bli så effektivt som 

möjligt (Hoffman & Rodríguez 2013). Användarvänliga system är en viktig förutsättning för att 

en redovisningskonsult arbete ska kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt (Gunthrie & Parker 

2016). Frågan kring utformningen och hur medarbetare kan påverka programmen ställdes under 

alla sex intervjuer. Respondent C berättade att eftersom att hen är systemansvarig ska alla på 

kontoret vända sig till hen med önskemål och synpunkter. Många av programmen köps in externt 

men att då PwC är en stor kund finns det viss möjlighet att efterlysa funktioner. Utifrån 

intervjuerna framgick det inte att det finns något nära samarbete med IT när funktioner och 

system ska utvecklas, men att det är något som önskas från redovisningskonsulternas sida.  

 

5.3 Kompetens & kompetensutveckling 

Kompetens handlar om vad en individ är i stånd att hantera, om en individ är kompetent inom ett 

visst område är denna person förmögen att ta sig an de utmaningar och uppgifter som är 

hänförliga till området (Illeris 2013). Respondent D påvisar kompetensens betydelse i företaget 

när hen berättar att hen började som gymnasieekonom men förklarar vidare att företaget idag inte 

längre anställer gymnasieekonomer. Företaget anställer idag endast personer som besitter rätt 

kompetens. Respondent D berättar även att företaget i framtiden kommer vilja anställa 

människor som har en längre universitetsutbildning. De förklarar även vikten av att de anställda 

ska ha speciella kunskaper som är viktiga för att arbeta mot företaget vision. MacCory et al. 

(2014) stödjer detta genom att förklara att det i framtiden kommer krävas att människor har en 

högre utbildning för att kunna klara av mer avancerade arbetsuppgifter samt att arbeten som 

kräver lägre utbildning är på väg att försvinna. MacCory et al. (2014) lyfter även fram att 

teknikens framfart har lett till att enklare arbeten har ersatts med teknik men påpekar att arbete 

som kräver situationsanpassning, problemlösning och människans sunda förnuft inte kommer 

kunna ersättas av teknik. Alla respondenter är eniga om att verksamheten försöker att få 

medarbetare att bli mer digitala och att de flesta arbetsuppgifter numera utförs digitalt. Alla 

respondenter förutom F sa att deras arbetsuppgifter successivt förändras med tiden och de alla 

anser att en analytisk förmåga kommer att bli en viktig del i yrket i framtiden. MacCory et al. 

(2014) framhåller att flytta kompetens mellan olika arbetsuppgifter inte behöver ses som en 

negativ utveckling utan ser det positiva i att rutinmässigt och enformigt arbete kan göras med 

hjälp av teknik och den mänskliga arbetskraften kan ägnas till mer stimulerande arbetsuppgifter. 

Detta resonemang stöds även av fler forskare som framhåller att människor trivs bättre på en 

arbetsplats om individens prestation gör skillnad (Motivation 2017). Respondenterna tror inte att 

det kommer att krävas speciella kurser för att de ska klara av att ta sig an det nya arbetssättet som 
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framtiden troligtvis kommer att bära med sig, de anser att det är kunskaper som implementeras 

vart eftersom arbete fortlöper mot att bli mer digitaliserat. Alla respondenter har framhållit att det 

idag inte erbjuds någon speciell kompetensutveckling och kurs till följd av ett mer digitaliserat 

arbetssätt. Detta är något som tidningen Balans (2015) skrivit om, att det idag finns lite forskning 

kring vilken typ av kompetens som kommer att vara nödvändig samt vad digitaliseringen 

kommer att få för påverkan i framtiden. Detta är även något som Hoffman & Rodríguez (2013) 

framhåller, hur mycket kompetens som kommer att krävas för att kunna utföra ett bra 

redovisningsarbete är en fråga som diskuteras.  

 

Samtliga respondenter var eniga om att utbildning är en viktig del av lärandet. Alla respondenter 

har fått utbildning på olika sätt beroende på när i tiden de började på företaget. Respondent A 

förklarar att hen fick arbeta självständigt och varje person ansvarade för att själva lära sig hur 

program och olika funktioner fungerade. Respondent B, D, E och F som har kommit in på 

företag under senare tid har upplevt att utbildning till största del skett via e-learning som är 

webb-baserade kurser. Den kompetens som en individ besitter är de teoretiska och praktiska 

kunskaper som individen ifråga har samlat på sig och kompetens skapas i flertalet fall genom 

sociala färdigheter och via arbetslivserfarenhet (Fackorganisationen Unionen u.å).  

 

Under de senaste åren har fokus legat på bokföringsprogrammen då ett byte av program gjordes 

för några år sedan. Pan & Seow (2016) framhåller att det är viktigt att redovisningsbyråer 

investerar i nya program och utvecklar befintliga i strävan om att öka produktiviteten inom 

redovisning. Respondent F berättade att mycket utbildning har givits kring bytet av 

bokföringsprogrammet. Respondent B fyllde även i och berättar att alla individer på företaget 

själva har ett ansvar i att utbilda sig och se till att det digitaliserade arbetssättet efterlevs. Till 

skillnad från de andra respondenterna har C som är systemansvarig fått betydligt mer utbildning i 

de olika programmen. Hen sa att den kunskap som hen får ska gynna hela kontoret, då alla 

medarbetare har möjlighet att vända sig till C för frågor gällande programmen. Det är viktigt att 

en redovisningskonsult kan tolka, analysera och ta tillvara på den information som programmen 

ger (Güney 2014). Respondent E som inte har arbetat på företaget under en längre tid anser att 

det bästa sättet att få råd och vägledning är att fråga kollegor. Det framkommer tydligt från 

samtliga respondenter att föra diskussion i en grupp på arbetsplatsen i flertalet fall leder till att de 

tillsammans skapar nya tillvägagångssätt och lösningar. Att arbeta i grupp och skapa nya 

plattformar där medarbetare lättare kan kommunicera med varandra är av stor betydelse på en 

arbetsplats (Pan & Seow 2016). 

 

Alla respondenter är eniga om att verksamheten försöker få alla medarbetare att bli mer digitala, 

verksamhetens mål är att alla tjänster ska vara digitala. PwCs vision är att vara det ledande 

företaget som erbjuder de mest digitaliserade tjänsterna. För att detta ska gå krävs det även att 

medarbetarna strävar efter samma mål i det vardagliga arbetet och att de har den kompetens som 

krävs. Detta visas tydligt i de satta målplanerna som varje respondent får varje år. 
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Kompetensutveckling sker i flertalet situationer och sammanhang där personen lär sig och 

utvecklas, allt från att studera något till att det sker i det vardagliga arbetet på personens 

arbetsplats. I takt med de snabba förändringar som sker på arbetsmarknaden är det viktigt att 

individen under hela sitt yrkesliv utvecklar och fördjupar sin kompetens för att anpassa sig efter 

de förändringar som ständigt sker (Fackorganisationen Unionen u.å). Respondent A och D tror 

att kompetens kommer att vara ett viktigt konkurrensmedel i framtiden. Detta resonemang 

stödjer Laurell-Stenlund (2004) då hon menar att kompetensutveckling bidrar till 

konkurrensrelaterad kompetens som är en nödvändig förutsättning för att företag ska kunna 

erbjuda tjänster av värde. 

 

5.4 Motivation  

Precis som Ackerman (2008) erhöll att motivation ses som en riktlinje för en persons strävan att 

åstadkomma något, var alla respondenter enade om att motivation är betydande och bidrar till att 

berika deras arbete. Motivation brukar delas in i yttre och inre former. Den yttre motivationen ser 

till belöning liknande provision och lön. Respondent A och C förklarade att det finns flertalet 

faktorer som ökar motivationen. Ett av de som lyfts fram är deras belöningssystem som uppnås 

om hela kontoret når upp till ett specifikt eller flertalet specifika mål. Respondenterna menade att 

det ökar samhörigheten på företagsnivå då alla jobbar för samma uppsatta mål. Samhörighet är 

något som presenteras i Maslow’s tredje steg i behovstrappan samt i McClellands 

motivationsteori och förklaras som ett av grundbegreppen och någonting som är viktigt är att 

känna tillhörighet till en grupp individer (Abrahamsson & Andersen 2005). Genom att känna 

samhörighet och grupptillhörighet på sin arbetsplats blir individen mer trygg på arbetsplatsen 

(Koh et al. 2016). Även det fjärde steget där prestige och erkännande presenteras, kopplas 

samman till respondenternas svar om att de uppsatta målen genererar till högre motivation på 

arbetsplatsen.  

 

Likväl som det bidrar till en samhörighet, är det en motivationsfaktor på individnivå genom att 

målen genererar monetära förmåner. Denna typ av motivationsfaktor hänför sig inte till själva 

arbetet, utan kopplas snarare samman till faktorer som hänförs till utförandet av arbetet som 

beskrivs utifrån Herzbergs motivationsteori (Gawel 1997). Vidare beskrev respondenterna B, E 

och F att motivation kommer från att möjliggöra till att göra arbetet så effektivt som möjligt, 

vilket även Gawel (1997) menar är en motivationsfakor som har en betydande inverkan hos en 

individ. Genom att kunna effektivisera sitt arbete menade respondenterna för med sig mycket 

fördelar. Respondent E:s största drivkraft genom effektiviseringen är möjligheten att kunna ta 

med sig arbetet var hen än befinner sig, medan respondent C motiverades av att vara 

lösningsorienterad och ha höga målsättningar. Vidare förde respondent C betydelsen av 

utmaningar och möjligheten att utvecklas som viktiga motivationsfaktorer, vilket kopplas till 

McClellands teori. Teorin syftar till att människan känner en strävan efter att göra uppgifter 

bättre och uppvisar en sida där höga målsättningar ligger i fokus (Richard & Edward 2000). 

Vidare kan respondent C:s svar kopplas till Maslow’s femte steg som är självförverkligande. 
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Respondentens svar visade att hens individuella målsättningar inom verksamheten ger möjlighet 

att utmana sig själv och uppnå de satta målen från verksamheten samt de personliga målen. De 

intervjuade respondenterna är överens om att deras chef motiverar dem till att bli mer digitala i 

deras arbetssätt och ta tillvara på den kompetensutveckling som erbjuds. Deras syn på hur chefen 

motiverar medarbetarna kopplas samman med trygghetsbehovet i Maslows behovshierarki som 

syftar till att den anställde ska kunna erbjudas stöttning i arbetsuppgifter för att känna sig trygg 

på arbetsplatsen (Koh et al 2016).  

 

6. Slutsats och diskussion  

Digitaliseringens framfart har under senare år gjort avtryck på såväl privatpersoner som 

verksamheter. De intervjuade respondenterna är eniga om att digitaliseringen påverkat deras 

arbetssätt. Quattrone (2016) vidhåller att tekniken har gjort stort genomslag för verksamheter 

som är beroende av teknik. För ett par år sedan arbetade en redovisningskonsult med en kunds 

alla papper fysiskt. Respondent A berättade att kunderna lämnade in material i pärmar som 

redovisningskonsulten sedan fick sortera. Alla papper och alla underlag skulle hanteras fysiskt. 

Idag handlar en redovisningskonsults arbete mer om att övervaka program, kunna tolka och 

analysera siffror och spåra bokningar som bokföringsprogrammen gjort automatiskt snarare än 

att sortera och klassificera underlag. Detta är något som alla respondenter har nämnt i 

intervjuerna. Ghasemi et al. (2011) vidhåller att en redovisningskonsults arbete har förändrats i 

och med att material idag hanteras med hjälp av teknik. Idag finns det avancerade 

bokföringsprogram som möjliggör att material kan skannas in och sedan skickas direkt in i 

företagets bokföringsprogram. Damasiotis et al. (2015) menar också att en redovisningskonsult 

ska ha för tekniska färdigheter för att kunna hantera teknik och utföra sitt arbete på bästa sätt. 

Utifrån detta resonemang kan vi dra slutsatsen på vår första frågeställning ”Hur har 

arbetsuppgifterna för en person som arbetar som redovisningskonsult på företaget PwC Sverige 

AB förändrats i och med ett mer digitaliserat arbetssätt?”. Arbetssättet i verksamheten har gått 

från att vara analogt till att bokföringen idag sköts digitalt. Arbetssättet har blivit mer effektivt i 

verksamheten och en redovisningskonsult måste ha viss teknisk färdighet för att kunna förstå och 

arbeta i bokföringsprogram.  

 

Kompetensutveckling och kompetens är en viktig framgångsfaktor för att företag ska kunna vara 

konkurrenskraftiga på marknaden. Vikten av att ha medarbetare med rätt kompetens och 

färdigheter har en avgörande roll för ett företags framtid (Noe 2010). MacCory (2014) vidhåller 

att människor med högre utbildning kommer att kunna klara av mer avancerade arbetsuppgifter 

då enklare rutinarbete ersatts med teknik. Respondenterna sa i intervjuerna att 

kompetensutveckling inte erbjuds i den mån att delta på en specifik kurs i att utveckla kompetens 

till följd av digitaliseringen, de svarade snarare med att kompetensutveckling sker successivt hela 
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tiden. Kompetens utvecklas i och med att de hjälper varandra och att diskuterar med varandra i 

grupp om problem uppstår. Arbetet för en redovisningskonsult har gått från manuellt 

pappersarbetet till att bli mer analytiskt, då en redovisningskonsult nu istället måste kunna förstå 

och analysera siffror som bokföringsprogrammet tillhandahåller (Güney 2014). Respondenterna 

är eniga med resonemanget att arbetet kommer att bli mer analytiskt i framtiden och att det 

kommer kräva en annan typ av kompetens. Digitaliseringens påverkan och vad som kommer att 

krävas i framtiden är inte något som går att svara på idag, det är en fråga företag får arbeta aktivt 

med hela tiden (Balans 2015). Utifrån ovanstående resonemang kan vi dra slutsatsen på vår 

andra frågeställning ”hur och på vilket sätt ser medarbetarna inom verksamheten att de blir 

erbjudna kompetensutveckling?”. Kompetensutveckling är viktigt för ett företags överlevnad 

men eftersom framtiden är oviss om vad digitaliseringen kommer att leda till är det idag svårt för 

företag att veta hur och på vilket sätt medarbetare ska utveckla sin kompetens. Slutsatsen leder 

till att företaget idag arbetar efter egen förmåga och tar hjälp av medarbetare och på det sättet 

tillsammans skapar ny kunskap och nya arbetsuppgifter. Det är människans interaktion som gör 

att ett yrke utvecklas. Medarbetarna blir inte erbjudna någon speciell kurs men företaget stöttar 

hela tiden medarbetarna och uppmuntrar till att skapa nya arbetssätt.  

 

McClellands teori bygger på de tre grundbehoven samhörighet, prestation och makt 

(Abrahamsson & Andersen 2005). Samhörighet innefattar behovet av att tillhöra någon eller en 

grupp att definiera sig med, samt strävan efter att ständigt vara omtyckt av sin omgivning 

(Eriksson-Zetterqvist, Kalling & Sthyre 2012). Utifrån empirin kan vi utläsa att känslan av 

samhörighet är viktigt för alla individer. Motivation hos alla medarbetare ligger i att känna sig 

behövd och vara en del av arbetsplatsen. Vidare visade empirin att gemensamt uppsatta mål 

bidrar till ökad samhörighet och motivation för alla medarbetare. Även senare års 

effektiviseringar till följd av digitaliseringen är någonting som motiverar medarbetarna till att 

arbeta efter ett nytt digitaliserat arbetssätt. Behovet av prestation syftar till att människan känner 

en strävan efter att ständigt göra saker bättre, att vara prestationsorienterad och ha höga 

målsättningar om sig själv (Richard & Edward 2000). Utifrån empirin har vi kunnat utläsa att de 

uppsatta individuella målen är en viktig motivationsfaktor för alla medarbetare. Genom 

kontinuerlig kontakt med medarbetarens närmaste chefer görs individuella målplaner i syfte att 

nå uppsatta mål för verksamheten och även för den personliga utvecklingen. Allt detta för att 

personens omgivning ska ge ett erkännande om att någonting har presterats bra eller att personen 

i fråga känner att prestationen motsvarade tidigare uppsatta mål (Eriksson-Zetterqvist, Kalling & 

Sthyre 2012). Utifrån ovanstående resonemang kan vi dra slutsatsen på vår tredje och sista 

frågeställning ”hur och vad är det som motiverar redovisningskonsulterna inom verksamheten 

till det nya arbetssättet?” Medarbetare inom verksamheten motiveras till det nya arbetssättet 

främst genom samhörighet, viss monetär belöning då de individuella målen är lönegrundande 

samt gemensamt uppsatta mål för verksamheten. 
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Studiens syfte var att bidra med förståelse för hur medarbetare på ett konsultföretag upplever 

motivation till kompetensutveckling till följd av ett arbetssätt som går mot att bli helt 

digitaliserat. Vi har uppnått studiens syfte och kommit fram till slutsatser som kan vara 

användbara för andra studenter men även personer som är intresserade av digitaliseringens 

påverkan på yrkesrollen redovisningskonsult samt hur de motiveras till att ta sig an nya 

utmaningar. I vår studie har vi inte presenterar någon ny teori. Däremot har vi förstärkt och 

kompletterat redan befintlig teori. Tillsammans med befintlig teori och studiens empiri har en 

bättre förståelse skapats för hur verksamheten PwC arbetar med kompetensutveckling, hur 

arbetssättet har förändrats och hur medarbetarna på företaget motiveras till att ta sig an nya 

arbetsuppgifter med nya kompetenskrav.  

 

Som tidigare presenterat är utveckling av ny och redan befintlig teknik av stor betydelse för nya 

arbetssätt som krävs vid ökad digitalisering. Någonting som vi har uppmärksammat under 

studien har varit att det idag inte finns motstånd till det nya arbetssättet. Vi har intervjuat sex 

stycken respondenter varav en tillhör en av de mer seniora medarbetarna. Ingen ser 

digitaliseringen och det nya arbetssättet som något problem utan förändringen har tagits emot på 

ett positivt sätt. Kanske är det så att föregående äldre generation har haft ett större motstånd till 

digitalisering än den generation som råder idag som har vuxit upp med teknik? Den yngre 

generationen ser snarare möjligheter som tekniken medför. Möjlighet att styra sin egen arbetstid 

och nå ett effektivare arbetssätt är av stor betydelse för att motiveras på arbetsplatsen. Den 

rådande utvecklingen av digitaliserade arbetssätt sätter press på företag att själva utveckla 

kompetens på bästa sätt då framtiden fortfarande är oviss. Företag måste själva anpassa sitt 

intellektuella kapital för att klara av ny efterfrågan av tjänster och en ny marknad. Eftersom 

ingen vet vad digitaliseringen kommer medföra i framtiden är det upp till varje företag att själva 

skapa en bild över det man tror kommer att bli viktigt. Vi tror att det i detta avseende inte finns 

något rätt eller fel. Företag kommer aktivt behöva arbeta med frågan i många år framöver och 

ständigt uppdatera sig i takt med digitaliseringens framfart. Ett förslag till vidare forskning är att 

undersöka hur företag förhåller sig till att vidareutveckla redan befintlig kompetens när nya 

arbetssätt blir aktuella. Även hur problematik kan uppstå där människor inte motiveras till att 

tillgodose möjligheten till kompetensutveckling. Våra frågeställningar skulle kunna undersökas 

utifrån ett ledningsperspektiv istället för ett medarbetarperspektiv.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide  

Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat inom redovisning och revision? 

2. Vilken roll/position har du i företaget? 

3. Hur länge har du arbetat på företaget? 

4. Vad har du för utbildning? 

 

Digitalisering 

5. Vad betyder begreppet digitalisering för dig?  

6. Vilka digitala tjänster erbjuder ni? 

7. Vilka fördelar ser ni med digitaliseringen som sker? tid? 

8. Ser du några nackdelar/risker med digitaliseringen?  

9. Hur mycket kommunicerar ni mellan varandra?  

10. Hur är det r viktigt för er att ligga i framkant med digitaliseringen, sett ur ett konkurrensmässigt 

perspektiv?  

 

Kompetens och kompetensutveckling 

11. Tycker ni att ni får den utbildning som krävs i och med digitaliseringen? 

12. Försöker verksamheten få medarbetarna att bli mer digitala inom företaget?   

13. Hur tycker ni att PwC erbjuder det stöd som de nya tekniska verktygen kräver?  

14. Tycker du att du har fått tillräckligt med utbildning i att hantera era system?  

15. Hur upplever du arbetet, självständigt?  

16. Vad tror ni är viktigt att besitta för typ av kompetens i framtiden? 

 

Arbetssätt 

17. Hur har digitaliseringen påverkat ert arbetssätt?   

18. Vad tycker kunderna om era digitala tjänster? 

19. På vilket sätt får kunderna vara med och påverka de digitala tjänsterna hos er? 

20. Vilka konsekvenser tror ni kommer ske i och med digitaliseringen med avseende på arbetskraften 

inom redovisningsyrket?  

21. Tycker du att du får möjlighet att påverka utformningen på programmen?  

 

Motivation 

22. Vad gör dig motiverad på arbetsplatsen? 

23. Vad tror du är viktigast för att bli motiverad på arbetsplatsen? 

24. På vilket sätt motiveras du av förändringarna som sker i och med digitaliseringen?  

25. Anser du att din gruppchef/ledare motiverar dig? 

26. Kan du se något som hindrar din motivation i och med det nya arbetssättet som digitaliseringen 

för med sig?  
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Bilaga 2 - Intervjuguide för forskaren med stödord  
Bakgrund 

27. Hur länge har du arbetat inom redovisning och revision? 

28. Vilken roll/position har du i företaget? 

29. Hur länge har du arbetat på företaget? 

30. Vad har du för utbildning? 

 

Digitalisering 

31. Vad betyder begreppet digitalisering för dig?  

32. Vilka digitala tjänster erbjuder ni? 

33. Vilka fördelar ser ni med digitaliseringen som sker? tid? smidigt? effektivt 

34. Ser du några nackdelar/risker med digitaliseringen? Och i så fall vilka?  

35. Hur mycket kommunicerar ni mellan varandra? Diskuterar olika lösningar? 

36. Anser ni att det är viktigt för er att ligga i framkant med digitaliseringen, sett ur ett 

konkurrensmässigt perspektiv? Varför? 

 

Kompetens och kompetensutveckling 

37. Tycker ni att ni får den utbildning som krävs i och med digitaliseringen? 

38. Försöker verksamheten få medarbetarna att bli mer digitala inom företaget? I så fall hur?  

39. Hur tycker ni att PwC erbjuder det stöd som de nya tekniska verktygen kräver?  

40. Tycker du att du har fått tillräckligt med utbildning i att hantera era system?  

41. Hur upplever du arbetet, självständigt? grupp? 

42. Vad tror ni är viktigt att besitta för typ av kompetens i framtiden? 

 

Arbetssätt 

43. Hur har digitaliseringen påverkat ert arbetssätt? Program, kommunikation, plattformar?  

44. Vad tycker kunderna om era digitala tjänster? 

45. På vilket sätt får kunderna vara med och påverka de digitala tjänsterna hos er? 

46. Vilka konsekvenser tror ni kommer ske i och med digitaliseringen med avseende på arbetskraften 

inom redovisningsyrket?  

47. Tycker du att du får möjlighet att påverka utformningen på programmen? (Användarvänlighet) 

 

Motivation 

48. Vad gör dig motiverad på arbetsplatsen? (lön, förmåner, mer självständigt arbete, styra din egen 

tid, blir du uppmärksammad när du gör något bra) 

49. Vad tror du är viktigast för att bli motiverad på arbetsplatsen? 

50. På vilket sätt motiveras du av förändringarna som sker i och med digitaliseringen? (Känner du att 

du själv får ut något av det?) 

51. Anser du att din gruppchef/ledare motiverar dig? 

Kan du se något som hindrar din motivation i och med det nya arbetssättet som digitaliseringen för med 

sig?  
 


